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

Talmansval
Val av talman (V 1/2013-2014)
Valet av talman och två vicetalmän förrättas enligt arbetsordningens 89§, som föreskriver att val av en enda person sker på så sätt att varje ledamot antecknar sin kandidat på
en blank valsedel. Den som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras
vald. Uppnås inte en sådan röstövervikt förrättas ett nytt val mellan de två som vid den
andra omröstningen har nått det högsta röstetalet. Vid denna omröstning förklaras den
som har fått de flesta rösterna vald och om det uppkommer lika röstetal avgör lotten.
Först förrättas valet av lagtingets talman. Valsedlar finns utdelade till alla lagtingsledamöter. Jag uppmanar ledamöterna att tydligt anteckna namnet på sin kandidat på valsedeln, både förnamn och efternamn.
Valsedlarna avlämnas efter upprop. Konstateras att valurnan är tom.
Upprop.
Jag ber lagtingsledamöterna Torbjörn Eliasson och Katrin Sjögren att biträda vid rösträkningen.
30 röstsedlar är inlämnade.
Rösträkningen har visat att 27 röster har avgivits för Britt Lundberg, 1 röst för Viveka
Eriksson och ytterligare har 2 blanka röstsedlar avgivits.
Eftersom lagtingsledamoten Britt Lundberg har fått mer än hälften av de avgivna rösterna, förklaras hon härmed vald till lagtingets talman för arbetsåret 2013-2014.
Val av första vicetalman
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Nu förrättas valet av en första vicetalman. Valet sker på samma sätt och i samma ordning som valet av talman. Jag ber lagtingsledamöterna att skriva sin kandidats namn på
den utdelade valsedeln.
Valsedlarna avlämnas efter upprop. Valurnan konstateras vara tom.
Upprop.
Jag ber lagtingsledamöterna Sara Kemetter och Petri Carlsson att biträda vid rösträkningen.
30 röstsedlar är inlämnade.
Rösträkningen har visat att lagtingsledamoten Viveka Eriksson har fått 26 röster, lagtingsledamoten Roger Jansson har fått 3 röster och lagtingsledamoten Anders Eriksson
har fått 1 röst.
Eftersom lagtingsledamoten Viveka Eriksson har fått mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras hon vald till lagtingets förste vicetalman för arbetsåret 2013-2014.
Val av andra vicetalman
Slutligen förrättas valet av en andra vicetalman på samma sätt som de tidigare förrättade valen. Jag uppmanar lagtingsledamöterna att skriva sin kandidats namn på den
utdelade valsedeln.
Valsedlarna avlämnas efter upprop. Valurnan konstateras vara tom.
Upprop.
Jag ber lagtingsledamöterna Carita Nylund och Axel Jonsson att biträda vid rösträkningen.
30 röstsedlar är inlämnade.
Rösträkningen har visat att lagtingsledamoten Roger Jansson har fått 24 röster, lagtingsledamoten Viveka Eriksson har fått 2 röster och 4 blanka sedlar har avgetts.
Eftersom lagtingsledamoten Roger Jansson har fått mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras han härmed vald till lagtingets andra vicetalman för arbetsåret 20132014.
Ålderstalman Barbro Sundback
Jag uppmanar nu talmannen och de båda vicetalmännen att inför lagtinget avge den
högtidliga försäkran enligt 10 § i arbetsordningen.
Talman Britt Lundberg
Fru ålderstalman, bästa lagtingsledamöter! Jag, Britt Louise Lundberg, försäkrar att jag
som talman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt som enligt självstyrelselagen
och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning.
Första vicetalman Viveka Eriksson
Fru ålderstalman! Jag, Viveka Eriksson, försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt som enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkommer
Åland och dess befolkning.
Andra vicetalman Roger Jansson
Fru ålderstalman! Jag, Roger Jansson, försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt som enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkommer
Åland och dess befolkning.
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Ålderstalman Barbro Sundback
Mitt uppdrag som ålderstalman är härmed fullgjort. Jag ber den nyvalda talmannen
motta talmansklubban och överta ledningen av förhandlingarna.
Talman Britt Lundberg
Jag och vicetalmännen ber att få tacka för det visade förtroende. Vi ska förvalta det på
bästa sätt. Tack!
Ett meddelande om valet av talman och vicetalmän kommer att sändas till landshövdingen och landskapsregeringen enligt arbetsordningens 10 §.
En gudstjänst med anledning av lagtingets öppnande hålls i dag kl. 13.00 i S:t Görans
kyrka. Lagtingsledamöterna samlas utanför lagtingshuset kl. 12.45 för procession till
kyrkan. Öppningshögtidligheten äger rum i dag kl. 14.00 i lagtingets plenisal, då landshövdingen förklarar lagtinget öppnat. Nästa plenum hålls idag klockan 15.15.
Plenum slutar
Nästa plenum hålls idag klockan 15.15. Plenum är avslutat.
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Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL
M W-A

Lagtingets högtidliga öppnande 4 november 2013 kl. 14.00

Landshövding Peter Lindbäck

Ärade fru talman, värderade ledamöter av Ålands lagting! Republikens president Sauli Niinistö har med hänvisning till 14 § i självstyrelselagen förordnat
mig att såsom landshövding förrätta öppnandet av Ålands lagting för arbetsåret 2013-2014.
Ett krävande lagtingsår, som långt har färgats av omvälvande händelser i
vår omvärld och som därmed i förlängningen har aktualiserat många såväl
viktiga som delvis svåra frågor på axeln mellan självstyrelsen och statsmakten, och som även satt självstyrelseorganen på svåra prov, är nu till ända.
Det är en i negativ bemärkelse fascinerande värld och tid vi lever i. I september i år ”tapetserades” världen medialt av det budskap som vi alla egentligen kände till, att det är människan och inget annat som påskyndar den
oönskade uppvärmningen av vår jord. Klimatpanelen IPCC (FN:s mellanstatliga expertpanel för klimatförändringar) förklarade i vetenskapliga termer att
våra barnbarn kommer att födas till en fem grader varmare värld om vi inte
omedelbart och högst påtagligt börjar begränsa framförallt våra utsläpp av
koldioxid. Havsytan riskerar att stiga markant, med allt från någon decimeter
till en hel meter. Arktis riskerar att bli isfritt samt skyfall och översvämningar
vardagsmat.
Psykologerna för sin del säger att den som inbillar sig att världen ska reagera tar fel. Folk fungerar inte så. Enligt psykologerna går det inte att förändra folks beteende genom att skrämma eller skuldbelägga, allra minst i
klimatfrågan. Fakta övertygar inte de djupt skeptiska eftersom det i slutändan handlar om politik och värderingar, och inte om vetenskap.
Ett liknande fenomen återfinner vi inom världsekonomins nedgång globalt, något som i förlängningen drabbar oss såväl nationellt som regionalt.
Den enskilda människan uppfattar fenomenet som alltför komplicerat och
utanför den enskildes kontroll, ett resultat av misslyckanden inom den internationella ekonomiska politiken, något som endast den gråa anonyma ekonomeliten förmår åtgärda. Visst blir man som lekman förundrad när man hör
att de nationella politiska strävandena inte längre tar sikte på en återbalansering av den offentliga ekonomin, utan istället eftersträvar ett ”hållbart underskott” i statsfinanserna. Men liksom i klimatfrågan reagerar människan
ganska likgiltigt. Man ser framtiden an med tillförsikt och förlitar sig på att
politikerna ska finna ljuset i tunneln och vägen mot bättre ekonomiska tider.
Förr hördes människor säga; ”Oroa Dig inte, det ordnar sig alltid”. Numera
förväntas våra politiker åstadkomma underverk, samtidigt som fler och fler
enskilda människor ger upp sitt eget ansvarstagande och sina egna insatser
för att bidra till förbättringar och en, såväl miljömässigt som ekonomiskt
bättre värld. Det är alltför många som numera tenderar att åtminstone tänka;
”Oroa Dig inte, det ordnar sig aldrig”. Jag tillstår att denna inledning inte är
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särskilt hoppfull och att jag kanske alltför kategoriskt utpekar våra politiker
som de aktörer som innehar de redskap, den förmåga och den makt, som vi
andra saknar, och som nu behövs för att vrida världen på rätt. Det är svårt att
motbevisa psykologernas slutsats att den enskilda människan, i svåra utsatta
situationer, känner sig handlingsförlamad och därför tyr sig till politikernas
vilja och förmåga.
Ärade fru talman! Efter regn kommer sol, eller åtminstone växlande molnighet med inslag av sol. Självstyrelseorganen har efter ett ambitiöst och krävande politiskt arbete lyckats övertyga statsmakten om att det nu är dags att
gemensamt påbörja arbetet med skapandet av den fjärde generationens självstyrelselag.
De dokument som skapats av de två Janssonska kommittéerna är imponerande, dels vad gäller innehållet, men också beträffande den uppnådda samsynen kring den önskade framtida självstyrelseordningen.
Även den statliga arbetsgruppens sammansättning och betänkandets innehåll visar att statsmakten är beredd att i positiv anda delta i resan mot en ny
självstyrelselag, något som den 19 september i år befästes genom statsrådets
beslut att tillsätta en så kallad blandad parlamentarisk kommitté för att modernisera självstyrelselagen för Åland.
Det är onekligen uteslutande ”tunga namn” som har valts att ingå i denna
kommitté, som skall ledas av president Tarja Halonen och med riksdagsrådet
Gunnar Jansson och direktör Teija Tiilikainen som viceordföranden.
Jag som omsorgsfullt har läst ”basdokumenten” kan inte utlova någon lätt
resa, men jag tror mig våga påstå att processen, efter ett hårt arbete och en
del kompromisser, kommer att nå sitt mål inför självstyrelsens 100-års jubileum.
Gandhi sade att det inte är målet utan vägen som är det viktiga. När det
gäller de nu påbörjade gemensamma arbetet med en ny självstyrelselag är det
såväl vägen som målet som är viktiga. Det finns nu en unik möjlighet att under processens gång också hitta lösningar på de problem som den gällande
självstyrelselagen inte har räknat med. En viktig målsättning för reformen
borde vara att hitta en systematik i den kommande lagen som bättre, och
framförallt längre, skulle tvinga parterna att hålla kvar dialogen mellan självstyrelsens och statsmaktens företrädare på den politiska nivån, då meningsskiljaktigheter uppstår, så att de i och för sig nödvändiga juridiska institutionerna inte blir tvungna att avgöra sådana frågor.
Som landshövding på Åland ställer jag självklart min ringa kunskap och erfarenhet till förfogande under den kommande processen, om så önskas.
Ärade fru talman! Sanningen är inte alltid trevlig att ta del av, inte ens när
den serveras av en mycket kompetent tjänsteman. Som ämbetsverkschef, och
i tron om att vi inom statsförvaltningen på Åland nått jämförelsevis långt i
jämställdhetsfrågan, fick jag mig en smärre smäll på näsan då jag den 14 oktober kunde läsa i lokalpressen att kvinnorna bland de statligt anställda förtjänar i snitt 762 euro mindre per månad än männen.
En sådan sak går inte att bortförklara med att männen tenderar att återfinnas bland de högre och därmed bättre betalda tjänsterna. I dagsläget är
kvinnorna bevisligen bättre skolade och utgör en klar majoritet på högskoleoch universitetsnivå, så det måste finnas en dold tröskel som inte kvinnorna,
men nog männen, tillåts ta sig över då tjänster tillsätts. Så det är bara att acceptera, en hemläxa väntar mig då jag återvänder till mitt jobb.
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Avslutningsvis vill jag i detta sammanhang uttrycka min respekt och högaktning för det kraftfulla sätt på vilket självstyrelseorganen också under det
gångna året har tagit sig an viktiga samhällsfrågor, såsom kampen mot människohandel och en planerad rättvis samhällsreform.
Värderade fru talman, värderade lagtingsledamöter! Republikens president Sauli Niinistö har särskilt bett mig att till det avgående presidiet överbringa sina bästa hälsningar och tacka för en angenäm samverkan under det
gångna året, samt att till det talmanspresidium som under det kommande
året leder lagtingets arbete framföra de bästa lyckönskningar i arbetet, till
fromma för befolkningen på Åland.
På Republikens presidents vägnar förklarar jag härmed lagtingets arbetsår
2013-2014 öppnat.
Talman Britt Lundberg

Värderade herr landshövding! Svenska språket är en av de viktigaste politiska
frågorna för ålänningarna. Genom vårt språk kan vi förstå och bli förstådda.
Även om vi har självstyrelse och det nationalitetsskydd som sammanhänger
med vår särställning, är vi ålänningar ytterst beroende av att det svenska
språket fortsätter att ha en framtid inom morgondagens Finland. Det är därför även vi ålänningar har anledning att uppmärksamma att Finlands regering har fastslagit en nationalspråksstrategi för Finland och att ett nätverk
har tillsatts som ska följa upp att strategin efterlevs.
Syftet med Ålands självstyrelse är att säkerställa Ålandsöarnas befolkning
bevarandet av dess språk, dess kultur och dess lokala svenska traditioner. Det
slogs fast redan i Ålandsöverenskommelsen 1921 och har sedan dess utgjort
en fyrbåk i vår färd mot framtiden. En av grunderna för Ålands självstyrelse
var således att åstadkomma ett skydd för svenskan på Åland eftersom svenskan är det mindre talade nationalspråket i Finland. Det är bra att det nu för
första gången finns en strategi som är nedtecknad och bindande även om det
i sig borde vara en självklarhet att om det finns två nationalspråk i ett land så
ska landet fungera på båda språken och det ska inte behöva kämpas för att
staten ska kommunicera – muntligt och skriftligt på svenska med landskapet
Åland. För att en meningsfull beredning av EU-ärenden ska kunna göras i
landskapet så förutsätts en språkservice i enlighet med självstyrelselagen som
ger landskapsregeringen möjlighet att medverka i beredningen och i tid formulera sina positioner i de olika ärendena.
Justitieombudsmannen har i ett avgörande gett sitt stöd för att det från
landskapets sida funnits befogade farhågor rörande bristen på svenskspråkig
service. Landskapets tjänstemän har även medvetandegjorts om vilken service de har rätt att ställa och uppmanas konsekvent ställa krav på denna service. Vår förhoppning är att ansträngningarna som gjorts i arbetet med nationalspråksstrategin kommer att bära frukt under det kommande lagtingsåret. Att satsa på och utveckla det svenska språkets utrymme i Finland skulle
även föra Finland närmare det nordiska samarbetet och även öppna för fler
handelsmöjligheter för näringslivet. Således uteslutande positivt.
I boken om brobyggaren och mångårige riksdagsmannen Evald Häggblom
återges en dialog där det efterhörs hur det går för riksdagsmannen i Helsingfors:
– Hur går det med finskan?
– Du ska fråga hur det går med språket, sa Evald

7

– Ja hur går det med språket
– Nå de lär sig!
Arbetet med utvecklingen av vår självstyrelse avancerar. I total enighet har
två parlamentariska kommittéer på Åland formulerat sin syn på framtidens
självstyrelse. Nu inleds arbetet där åländska och finländska representanter
tillsammans ska föra arbetet i mål. På fredag den här veckan träffas kommittén till sitt första möte under president Tarja Halonens ledning. Självstyrelsen och det åländska samhället har under sina första 90 år genomgått flera
viktiga utvecklingsfaser. För att kunna utveckla vårt samhälle och ta tillvara
innovationer, skapa nya inkomster och arbetsplatser så behöver självstyrelsesystemet förnyas. Jag önskar att vi ska uppnå en samsyn kring självstyrelsen
där det ska vara ålänningarna och Ålands lagting som i sista hand ska ha avgörandet om vilka områden som Åland ytterligare ska ta ansvar för. Jag hoppas det skapas ett ömsesidigt förtroende där våra finländska kollegor litar på
att vi på ett ansvarsfullt sätt sköter vår autonomi och att arbetet ska få en
lyckosam utgång. Ett välmående Åland är bra för Finland som helhet.
Herr landshövding! Ni har ett viktigt uppdrag när det gäller att främja
goda relationer mellan självstyrelsen och statsmakten, något som ni genom er
erfarenhet har de bästa förutsättningar att lyckas med. Det är viktigt och
glädjande att konstatera att ni kallats som sakkunnig till kommittén och vi är
tacksamma för att ni beredvilligt ställer er kunskap och gedigna erfarenhet
till vårt förfogande.
Låt mig även uttrycka tacksamhet över det sätt på vilket Ålandsdelegationen fungerar under ert handfasta ledning. Delegationens roll är oerhört central
när det gäller att utstaka de juridiska gränserna för Ålands autonomi. Under
detta år har Ålandsdelegationen bl.a. i fråga om de åländska ortnamnen visat
att skiljemannaorganet inte tvekar att ta ställning även i känsliga frågor.
Jag uppskattar mycket det intresse ni herr landshövding visar självstyrelsen och för att ni alltid tjänstvilligt ställer upp när det finns behov av att diskutera frågor ur olika synvinklar. Jag vill också lyfta fram den gästfrihet ni
erbjuder och den tillgång ni är när ni ställer upp för våra gäster som besöker
landskapet. Jag högaktar att ni som man i ledande ställning tydligt och ofta
lyfter jämställdhetsfrågorna. Jag ser fram emot ett lika gott samarbete även
detta lagtingsår.
Jag ber att få framföra vår hälsning till republikens president för det genuina intresse han visat för Åland. Jag vill uttrycka vår uppskattning för den
konstruktivitet och välvilja han har visat och för de givande diskussioner i
viktiga frågor som vi diskuterat. Jag ser fram emot det återkommande sommarbesöket och hoppas att presidenten har möjlighet att personligen närvara
och öppna vårt lagting nästa år.
Jag ber Er även framföra lagtingets hälsning till riksdagen samt statsrådet
och dess medlemmar och även till er personal vid statens ämbetsverk på
Åland som ger oss god service.
Bästa lagtingskollegor! Utan vår demilitarisering och neutralisering skulle
Åland vara en viktig utpost för allehanda militära aktiviteter. Trots att demilitariseringen säkras av olika avtal så finns det många utmaningar och öppna
frågor att arbeta vidare med. Det saknas bl.a. uppdaterade exakta kartor som
anger koordinater för var Ålands demilitariserade gränser går.
Vi erfar en tendens att gränsen mellan civila och militära aktiviteter suddas
ut och att det blir allt mer krävande att följa upp att inte demilitariseringen
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kränks. De militära aktiviteterna i Östersjön tenderar öka och Åland behöver
därför en strategi för hur Åland kan agera och gentemot vem.
Den åländska demilitariseringen är av stor betydelse för oss och även en
viktig del av vår identitet. Den ger oss även stort genomslag internationellt eftersom det fredliga exemplet väcker intresse och studeras som inspiration på
lösningar på konflikter runt om i världen. Att Åland marknadsförs som fredens öar är även mycket sympatiskt och värdefullt.
Det är av största vikt att Åland tar alla tillfällen som erbjuds till att agera
som en part i dessa frågor. Använd alla tillgängliga plattformar som bara är
möjligt för att göra Ålands röst hörd i större sammanhang. Ingen annan gör
det åt oss. Syns vi inte så finns vi inte. Ålands demilitarisering behöver hållas
levande och diskuteras i vår föränderliga värld och även bekräftas av signatärmakterna. Mellan landskapsregeringen och självstyrelsepolitiska nämnden
pågår ett samråd kring ett förslag till dokument som ska formulera den historiska bakgrunden till demilitariseringen och neutraliseringen, innehållet i
konventionerna samt hur konventionerna i praktiken ska tolkas. Jag ser
mycket fram emot den kommande fördjupningen och debatten kring vår demilitariserade status.
Bästa kollegor! Talmännen inom de lagstiftande regionerna i EU har ett
samarbete, benämnt CALRE. Inom CALRE har vi sex olika arbetsgrupper
som arbetar för gemensamma intressen. Jag, och därmed Åland, har under
året fått förtroendet att vara ordförande för jämställdhetsarbetet inom
CALRE. Genom arbetet kan vi konstatera att vi i en Europeisk jämförelse har
få kvinnor i parlamentet. Här har vi på Åland en gemensam uppgift inom
nästa val. Ålands befolkning består av ganska exakt lika många män som
kvinnor, ändå är kvinnorna underrepresenterade i beslutande ställning.
I sommar har operan Magnus Maria premiär på Åland. Operan som produceras av Kulturföreningen Katrina har ett brännande aktuellt tema. Projektet är även ett exempel på ett spännande samarbete mellan olika aktörer i
Norden. Librettot är skrivet av kulturarbetaren och författaren Katarina
Gäddnäs.
Berättelsen bygger på en sann historia om Maria Johansdotter som hade
kommit från Föglö till Stockholm tillsammans med sin styvfar under Stora
nordiska kriget. Av delvis yrkesmässiga skäl klädde Maria sig och uppträdde
som en man eftersom hon märkt att fler yrken var öppna för män och lönen
var bättre i de yrken som var reserverade för män. Efter en del drängarbete
hade hon börjat en utbildning som skomakarlärling, och fick till slut anställning som klockare i Lovö församling på grund av sin vackra sångröst. I denna
position var hon troligen Sveriges första kvinnliga klockare. Som Magnus Johansson invecklade hon sig i en rad kärleksaffärer med traktens pigor, och
fick som sådan ett dåligt rykte som en "knutfriare" som uppvaktade pigor
bakom ryggen på husfolket. Maria Johansdotter förälskade sig i pigan Maria
Andersdotter, som besvarade förälskelsen och tackade ja till Johansdotters
frieri och förklarade att hon inte brydde sig om vilket kön hennes fästman
hade. Idag 300 år senare är detta livsöde från 1600-talet högaktuellt att berätta.
Det finns mycket kvar att göra innan vi har ett jämställt och fördomsfritt
samhälle och som operan berättat så har vi känt till orättvisorna länge. Nu är
det dags att gå från ord till handling. Seminarieanteckningar visar att frågor
som diskuteras inom jämställdhetsområdet idag i stort sätt är desamma som
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diskuterades för 30 år sedan. Skillnaden är att formuleringarna har moderniserats och anpassats efter tiden.
Bästa kollegor! Låt oss tillsammans verka för ett mer jämställt Åland. Ett
jämställt samhälle är effektivare, mer lönsamt, konkurrenskraftigt, trivsamt
och demokratiskt. Inom lagtinget kommer jag att föreslå att tillsätta en referensgrupp i jämställdhetsfrågor som på olika sätt kan fördjupa sig och ta med
inspiration till partigrupperna. En fin modell finns bl.a. i Sveriges riksdag där
samtliga partier ingår och där arbetet blivit av hög status.
Att vara medlem i Ålands lagting är att inneha det viktigaste politiska uppdraget på Åland. Jag har under det senaste lagtingsåret haft orsak att vara
stolt över vårt lagting. Det är synnerligen viktigt att vi visar respekt för institutionen och uppdraget. Bland annat under sessionen i Nordiska rådet visade Åland att vi håller minst samma kvalitet i debatten som ländernas representanter, Åland är tongivande och tar plats.
Det finns ett stort intresse för Åland och vi har under året stått värd för
besök från flera parlamentariska grupper från när och fjärran och ett stort
antal ambassadörer. Ingenting tyder på att intresset för oss skulle minska, vi
har redan flera noteringar för det kommande lagtingsåret. Det är också med
glädje vi kan konstatera att det nu finns åländska vänföreningar i både Finlands och Sveriges riksdagar och att motioner inlämnats i Sveriges riksdag
som är angelägna för Åland.
Bästa lagtingskollegor! Att vara politiker är fritt, intressant och omväxlande men det är också krävande. Det finns få beslut som alla jublar över. Det
beslut som är bra för någon kan vara en försämring för en annan. En politiker
förväntas vara rättvis och ha svar på frågor och ska kunna stå för sina åsikter.
I lagtinget arbetar vi med hela Ålands bästa för ögonen. En lösning som gynnar Åland som helhet är inte alltid optimal för den egna kommunen. Då behövs både mod och tid att förklara varför.
Jag önskar er vishet, energi, tålamod, arbetsglädje och samarbetsförmåga
– allt som behövs för framgång i ert arbete för landskapets bästa. Jag vill
även tillönska alla er som företräder Åland i kommittén för självstyrelsens utveckling all lycka och framgång i ert kommande arbete.
Ärade fru lantråd, värderade ministrar! Arbetet med samhällsservicereformen strävar vidare till att uppnå gemensamma kostnadseffektiva strukturer och ökad produktivitet inom landskapets och kommunernas förvaltningar och verksamhetsområden. Nedgången i ekonomin ställer stora krav på
landskapsregeringen att avge en budget och driva en ekonomisk politik som
bidrar till en fortsatt positiv utveckling av landskapet Åland samtidigt som
ramarna minskar. Konjunkturbilden är högst varierande inom de olika
branscherna i det privata näringslivet. Att den svaga tillväxten i näringslivet
sammanfaller med en allt mer akut offentlig kostnadskris skärper det ekonomiska läget i landskapet. Fortsatt svag lönsamhet hos dominerande företag
kan innebära en risk för att vi får ett totalt efterfrågebortfall som förvärrar
krisen. I ett sådant läge måste minskningen av den offentliga konsumtionen
avvägas så att den åländska ekonomin inte tappar sin styrfart.
För att få ekonomin att gå ihop krävs åtgärder och kloka genomtänkta beslut. Det gäller att se över vad vi klarar oss utan och inom vilka områden det
behöver satsas. För samhället får inte stanna upp när det blir dåliga tider –
tvärtom, nu behövs mer kraft än någonsin att skapa nya jobb. Vi behöver
finna åtgärder för att minska på byråkratin och underlätta för företagen att
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utvecklas och anställa. Vi ska ta tillvara den resurs som den frivilliga sektorn
är. Kulturen och idrotten och andra ideella plattformar utgör ett viktigt kitt
som håller ihop vår befolkning. Det är vårt gemensamma ansvar att se framåt
och skapa framtidstro för ålänningarna.
I Ert arbete har ni att tackla stora utmaningar och det ställs höga krav på er
förmåga att åstadkomma resultat. En av de mest akuta är att finna framtidstro och fler verksamhetsförutsättningar i vår skärgård. Utan jobb – ingen
framtid i skärgården. ”Så enkelt är det eller svårt”, för att citera Evald Häggblom igen.
Det finns starka förväntningar från medborgarna att ni ska prestera och föreslå lösningar för hur Åland ska komma ur den ekonomiska krisen samtidigt
som ni ska genomföra åtgärder för att uppnå ett bättre och mer hållbart samhälle. Från lagtingets sida formuleras uppdrag och det ställs krav som kan
vara tuffa att leva upp till. Samtidigt har ni det uppdrag som nog är det intressantaste, mest omväxlande och roligaste inom politiken.
Jag lyckönskar er inför allt utvecklingsarbete som bedrivs både internt på
Åland och i samarbete med riksmyndigheterna och tillönskar er samarbetsglädje, arbetslust och framgång.
Jag ber genom er värderade fru lantråd att få skicka en hälsning från lagtinget till alla som arbetar i förvaltningen och runtom på Åland på landskapets alla olika arbetsplatser. Arbetet med tillsyn och utveckling, att bereda förslag till lagstiftningar och att upprätthålla god service till allmänheten kan
inte nog uppskattas. Det finns en fantastisk samlad kompetens och kunskap
inom förvaltningen. En skatt att gräva ur och en tillgång som vi ska vara
rädda om och förvalta väl. Vi tillönskar alla arbetsglädje och framgång i sitt
arbete.
Bästa lagtingsdirektör och personal vid Ålands lagtings kansli! Vi har ett
gott samarbete mellan lagtingsledamöterna och alla som arbetar vid lagtinget. Det är en stor tillgång för oss lagtingsledamöter och för hela den
åländska befolkningen att vi har så kompetent och engagerad personal. Tack
vare er kunskap och med er vägledning kan vi i lagtinget genomföra vårt arbete på ett korrekt och bra sätt. Det parlamentariska arbetet utvecklas och vi
står inför flera utmaningar där ni kommer att ha en central roll.
Jag vill också tacka er för det fantastiska arbete ni gör för att alla våra gäster ska trivas och få en professionell och intressant bild av Åland. Alldeles
särskilt vill jag tacka er för det fina program och arbete ni utförde vid presidentens sommarbesök och vid prins Daniels första besök till Åland. Jag ser
fram emot att vi i fortsättningen ska ha ett lika gott samarbete och önskar er
arbetsglädje och lycka till med era arbetsuppgifter i demokratins och Ålands
tjänst.

11

Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL
M W-A

Plenum den 4 november 2013 kl. 15.15
Plenum börjar ................................................................................................................................................................ 13
Meddelande.................................................................................................................................................................... 13
Bordläggning ................................................................................................................................................................. 13

1

Landskapsrevisorernas och landskapsregeringens berättelser för år 2012
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 23/2012-2013)
Landskapsrevisorernas berättelse (RB 1/2012-2013)
Landskapsregeringens berättelse (LB 1/2012-2013)

Bordläggning ................................................................................................................................................................. 13

2

Revisionsberättelse för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år 2012
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 24/2012-2013)
Landskapsrevisorernas berättelse (RB 2/2012-2013)

För kännedom ................................................................................................................................................................ 14

3

Godkännande av avtalet om enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon
Landskapsregeringens yttrande (RP 14/2012-2013-s)
Republikens presidents framställning (RP 14/2012-2013)

4

Godkännande av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island,
Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning
Landskapsregeringens yttrande (RP 15/2012-2013-s)
Republikens presidents framställning (RP 15/2012-2013)

5

Godkännande av överenskommelsen med Indien om social trygghet
Landskapsregeringens yttrande (RP 17/2012-2013-s)
Republikens presidents framställning (RP 17/2012-2013)

6

Godkännande av protokollet med Belgien för att ändra avtalet för undvikande av
dubbelbeskattning
Republikens presidents framställning (RP 1/2013-2014)

7

Godkännande av avtalet med Panama om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden
Republikens presidents framställning (RP 2/2013-2014)

8

Budget för landskapet Åland 2014
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 1/2013-2014)

Plenum slutar ................................................................................................................................................................. 14

Plenum börjar
Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum.
Meddelande
Meddelas att kandidatlistorna för valet av två medlemmar och två ersättare i Nordiska
rådet ska lämnas till lagtingets kansli senast i morgon 05.11.2013 klockan 15.00 och att
valet förrättas vid plenum 06.11.2013 klockan 13.00. Valet avser lagtingsåret 2013-2014.
Bordläggning
1

Landskapsrevisorernas och landskapsregeringens berättelser för år 2012
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 23/2012-2013)
Landskapsrevisorernas berättelse (RB 1/2012-2013)
Landskapsregeringens berättelse (LB 1/2012-2013)

Bordläggning
2

Revisionsberättelse för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år
2012
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 24/2012-2013)
Landskapsrevisorernas berättelse (RB 2/2012-2013)
13

Talmannen föreslår att båda ärenden bordläggs till plenum 06.11.2013. Godkänt.
För kännedom
3

Godkännande av avtalet om enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda
fordon
Landskapsregeringens yttrande (RP 14/2012-2013-s)
Republikens presidents framställning (RP 14/2012-2013)

4

Godkännande av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland,
Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning
Landskapsregeringens yttrande (RP 15/2012-2013-s)
Republikens presidents framställning (RP 15/2012-2013)

5

Godkännande av överenskommelsen med Indien om social trygghet
Landskapsregeringens yttrande (RP 17/2012-2013-s)
Republikens presidents framställning (RP 17/2012-2013)
Alla tre ärenden upptas för remiss vid plenum 11.11.2013.

6

Godkännande av protokollet med Belgien för att ändra avtalet för undvikande av dubbelbeskattning
Republikens presidents framställning (RP 1/2013-2014)
Enligt lagtingsordningen 31 § 2 mom. ska talmannen utan dröjsmål sända en begäran
från presidenten om lagtingets bifall till ikraftträdande av en internationell förpliktelse
till landskapsregeringen för ett yttrande som bör föreligga när ärendet remitteras till ett
utskott. Talmannen kan dock, om möjligt efter att ha hört talmanskonferensen, i ett enskilt ärende besluta att ett yttrande inte är nödvändigt.
Eftersom lagtinget tidigare har behandlat ett antal fördrag med motsvarande innehåll
har talmannen beslutat att ett yttrande inte är nödvändigt i fråga om den aktuella framställningen. Ärendet kommer därför att tas upp till remiss vid plenum 11.11.2013.

7

Godkännande av avtalet med Panama om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden
Republikens presidents framställning (RP 2/2013-2014)
Även i fråga om detta avtal har talmannen beslutat att ett yttrande från landskapsregeringen inte är nödvändigt varför ärendet kommer att tas upp till remiss vid plenum
11.11.2013.

8

Budget för landskapet Åland 2014
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 1/2013-2014)
Ärendet upptas till behandling vid ett senare plenum i enlighet med vad talmanskonferensen beslutar på onsdag 06.11.2013. Datum meddelas i samband med plenum på
onsdagen.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 06.11.2013 klockan 13.00. Plenum är avslutat.

14

Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL
M W-A

Plenum den 6 november 2013 kl. 13.00
Plenum börjar ................................................................................................................................................................ 15
Föredras ......................................................................................................................................................................... 15

1

Val av två ordinarie medlemmar och två ersättare i Nordiska rådet 2013-2014
(V 2/2013-2014)

Enda behandling ............................................................................................................................................................ 16

2

Förslag till kulturpolitiskt program för landskapet Åland från år 2013
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 12/2012-2013)
Landskapsregeringens meddelande (M 2/2012-2013)

Enda behandling ............................................................................................................................................................ 44

3

Landskapsrevisorernas och landskapsregeringens berättelser för år 2012
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 23/2012-2013)
Landskapsrevisorernas berättelse (RB 1/2012-2013)
Landskapsregeringens berättelse (LB 1/2012-2013)

Enda behandling ............................................................................................................................................................ 44

4

Revisionsberättelse för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år 2012
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 24/2012-2013)
Landskapsrevisorernas berättelse (RB 2/2012-2013)

Plenum slutar ................................................................................................................................................................. 50

Plenum börjar
Närvaroregistrering. 30 ledamöter närvarande.
Talmanskonferensen har idag diskuterat tidtabellen för remissdebatten gällande budgeten. Debatten kommer att hållas den 18, 19 och 20 november. Ett informationsblad delas ut till ledamöterna senare idag.
Föredras
1

Val av två ordinarie medlemmar och två ersättare i Nordiska rådet 2013-2014
(V 2/2013-2014)
Enligt 2 § i landskapslagen om Ålands representation i Nordiska rådet utser lagtinget
två av lagtingets ledamöter till medlemmar av Nordiska rådet samt två ledamöter till ersättare. Valet ska förrättas inom sju dagar från lagtingets öppnande.
Endast en kandidatlista har lämnats in till kansliet inom föreskriven tid och i behörig
ordning. Listan upptar följande namn: Ordinarie medlemmar: Lagtingsledamoten
Christian Beijar och lagtingsledamoten Anders Eriksson. Ersättare: Lagtingsledamoten
Jörgen Pettersson och lagtingsledamoten Katrin Sjögren.
Vid val tillåts enligt 86 § i arbetsordningen ingen annan diskussion än om kandidaternas valbarhet och valets laglighet i övrigt. Begärs ordet? Ingen begär ordet.
Eftersom endast en kandidatlista lämnats in verkställs enligt 68 § i arbetsordningen ingen valförrättning, utan de kandidater som finns upptagna på listan förklaras
valda, nämligen ordinarie medlemmar: Lagtingsledamoten Christian Beijar och lagtingsledamoten Anders Eriksson. Ersättare: Lagtingsledamoten Jörgen Pettersson och
lagtingsledamoten Katrin Sjögren.
Valet gäller för den mandatperiod som föreskrivs i landskapslagen om Ålands representation i Nordiska rådet. Antecknas.
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Enda behandling
2

Förslag till kulturpolitiskt program för landskapet Åland från år 2013
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 12/2012-2013)
Landskapsregeringens meddelande (M 2/2012-2013)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Lag- och kulturutskottet har behandlat landskapsregeringens reviderade och nya kulturpolitiska program som bygger på och är ett komplement till Växtkraft från 2006.
Det nya kulturpolitiska programmet är riktgivande för landskapets kulturpolitik och fokuserar på övergripande frågeställningar och prioriteringar.
Vi diskuterar kultur och kulturpolitik alltför sällan i den politiska sfären.
Kultur har varit och är faktisk fortfarande en fråga om liv och död. När man
vill hålla människor fångna, när man vill förminska, styra och kväsa ger man
sig på andra människors kultur. Man förbjuder vissa uttryckssätt och språk.
Kulturen har en sprängkraft i bilder, ord och uttryck. Det visar historien, det
visar nutidshistorien, från nazisternas bokbål, röda khmerernas folkmord,
förbudet att tala och undervisa i samiska och kurdiska till mordet på den holländska filmregissören och skribenten Theo van Gogh som gjorde en islamkritisk film till Pavlovs Fyssas grekisk rappare och antifascist som mördades
av anhängare till gyllene gryning alldeles för några veckor sedan.
Verkligheten ser annorlunda ut för oss, men likväl för kulturen samhället
framåt.
Konsten, kulturen och kreativiteten har ett bestående egenvärde och kulturen är en nödvändig, sammanbindande kraft också i vårt samhälle. Kulturen förmedlar det mänskliga och kulturupplevelser skänker nya perspektiv
på tillvaron. Kulturupplevelser kan oroa, beröra eller provocera. Kulturen
ökar befolkningens välbefinnande och bildning och den främjar ett livslångt
lärande.
Kulturen har också betydelse för andra samhällssektorer. Den främjar näringslivet, tillväxten och sysselsättningen samt det tekniska kunnandet. Kulturen ökar vår förmåga att möta globaliseringens och kunskapsekonomins
utmaningar och den främjar glesbygdens utveckling och livskraft både genom
att attrahera människor till en ort och genom att skapa förutsättningar för att
behålla den bofasta befolkningen. Kulturen kan bidra till förbättrad hälsa och
till att uppnå skolans kunskapsmål. Sist men inte minst skapar kulturen förståelse för andra kulturer.
Välfärdens kärna må vara vård, skola och omsorg, men välfärdens frukt
består av kultur, natur och det som ger livskvalitet bortom lagstadgade uppgifter.
Medlen för kulturpolitiken är såsom för annan politik, lagstiftningen, budgeten samt övriga riktlinjer, t.ex. det kulturpolitiska programmet hör. Det offentliga stödet till kulturen är nödvändigt för att trygga förutsättningarna för
kreativitet och konstnärligt arbete på Åland främst på grund av att politiken
syftar till en jämlik kultur men också på grund av att vår marknad är liten.
Utskottet noterar att det kulturpolitiska programmet inte är avsett att gälla
för hela det kulturpolitiska området utan landskapsregeringen har utarbetat
en separat åtgärdsplan beträffande biblioteksverksamheten.
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Landskapsregeringen tänker utarbeta ett särskilt program för åländsk public
serviceverksamhet och beträffande kulturarvet avser landskapsregeringen att
dra upp särskilda politiska riktlinjer. Vi anser från utskottet att ett sammanhållet kulturpolitisk program hade kunnat innebära vissa fördelar. Utskottet
noterar också att bl.a. videokonst, arkitektur och design inte överhuvudtaget
berörs i programmet.
När det gäller utarbetandet av de här andra riktlinjerna i programmet så
skulle vi gärna vilja få en tidtabell från ministerns sida.
I meddelandet ägnas ett kapitel åt tillgänglighet och delaktighet vilket utskottet finner positivt. Utskottet delar åsikten att varje ålänning ska ges möjlighet att ta del av ett mångsidigt kulturutbud och själva ha möjlighet att utveckla sin egen kreativitet, oberoende av bosättning, funktionshinder, ålder,
bakgrund och kön.
Utskottet vill i sammanhanget beröra tillgängligheten till kultur- och kongresshuset Alandica som har ändamålsenliga utrymmen för olika kulturaktiviteter. På grund av höga hyror är utrymmena i praktiken inte tillgängliga för
särskilt många kulturutövare på amatörnivå. Utskottet uppmanar landskapsregeringen att se över möjligheten till omförhandlingar av gällande avtal för
Alandica för att ange tydligare villkor beträffande tillgängligheten för kulturaktiviteter.
Globaliseringen och utbytet mellan kulturerna påverkar kulturen och kulturpolitiken. Utskottet välkomnar skrivningarna i meddelandet om att nya
ålänningars delaktighet och möjligheter att påverka det befintliga kulturlivet
ska främjas och uppmuntras. Enligt utskottets mening kan denna uppmuntran till exempel ta sig uttryck i extra finansiellt stöd för föreningar som
aktivt arbetar för de nya ålänningarnas delaktighet.
Utskottet önskar även framhålla vikten av mångkultur i bemärkelsen
blandning av kulturgrenar och samverkan konstarterna emellan.
Informations- och kommunikationstekniken utvecklas i rasande takt och
leder till stora förändringar i människornas fritid, arbete och handlingssätt.
Tillgången till information ökar, sättet att organisera sig i grupper förändras,
medborgarnas samhällsaktivitet och övrig medborgaraktivitet påverkas och
organisationsformerna och de förväntningar befolkningen ställer på servicen
ändras radikalt. Förändringar märks först i de ungas livsstil.
Den tekniska utvecklingen påverkar inte bara konsumtionen av kultur utan
också möjligheten att själv producera kultur. Kulturen blir helt enkelt mera
demokratisk. Nya konstformer uppstår och distributionskanalerna förändras.
Genom förändringarna öppnar sig nya möjligheter och nya utmaningar uppstår vilket också kommer att påverka kulturpolitiken.
Jag ser själv med fascination på min minsta unge och hans kompisar som
med fullständig självklarhet gör egna underhållningsprogram och filmer med
dans sång och komik. Den här utvecklingen har tyvärr inte närmare berörts i
meddelandet.
Utskottet har fört en principdiskussion om kulturdelegationens sammansättning och noterar att landskapsregeringen i meddelandet tar upp begreppet armlängdsprincipen som en central princip i den nordiska kulturpolitiken. Det är viktigt att armlängdsprincipen råder i landskapet, speciellt med
beaktande av de små förhållandena och den stora risken för jävsförhållanden.
Samtidigt konstaterar utskottet att det är svårt att på grund av landskapets li-
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tenhet hitta sakkunskap hos personer som inte samtidigt är aktiva inom kulturlivet.
Kulturdelegationen har utsett några nämnder för de olika konstformerna
t.ex. litteraturnämnden, musiknämnden och konstnämnden. I de här nämnderna finns en stor sakkunskap som bör användas och tas tillvara.
Enligt meddelandet planeras en revidering av kulturdelegationens bidragsregler bl.a. i syfte att skapa en större flexibilitet och att förtydliga ansökningsförfarandet.
Utskottet välkomnar en revidering av riktlinjerna för bidragsfördelningen
samt den kartläggning av de yrkesverksammas arbetsvillkor som landskapsregeringen aviserar. Det är väldigt svårt att verka som heltidsarbetande kulturarbetare på Åland.
Antalet kulturinstitutioner på Åland är inte många. Nordens institut på
Åland är en bra och viktig aktör på området och en aktiv arrangör av kulturevenemang där man både för in nordisk kultur till Åland och för åländsk kultur ut i Norden. Bara under det här året har vi sett högklassisk dansk dans, vi
har sett färöisk, isländsk och finsk scenkonst, olika uppslag av teateruppsättningar och barnkultur. Nordens institut har också fört en helt ny kulturyttring till Åland som kallas för Pecha Kucha. Jag rekommenderar lagtinget att
ta del i detta, sista tillfället är på onsdag på Indigo.
I sammanhanget noterar utskottet att de åländska kommunerna har allt
färre anställda kultursekreterare och att nämnder med uttalat kulturansvar
också har minskat i antal. Det är en utveckling som vi borde diskutera och en
utveckling som oroar.
En annan viktig institution och motor i det åländska kulturlivet är Ålands
musikinstitut. Musikinstitutet är i behov av större lokaler och betalar relativt
betydande summor för att hyra ändamålsenliga lokaler.
Det är enligt utskottets mening bra att musikinstitutet har inlett en distansundervisning för ungdomar i skärgården och därigenom får vi en mera
jämlik tillgång till musikinstitutets undervisning.
Utskottet vill även framhålla t.ex. Bild- och formskolan och Dunderdansarna som viktiga aktörer för barn och unga. Den nystartade Kulturfabriken
som är ett treårigt projekt med levande verkstäder för konstnärer och hantverkare har också stor potential att bli en motor i det åländska kulturlivet.
Utskottet noterar att vid utvecklandet av en mera organiserad utbildning
inom teaterkonst i landskapet skulle Ålands musikinstitut utgöra en naturlig
bas och samarbetspartner eftersom strukturer för utbildningsverksamheten
redan finns i form av viss administration, läroplaner etc. Vi skulle få en
åländsk kulturskola helt enkelt. Enligt utskottets mening bör några större belopp i planeringen av teaterutbildningen inte anslås innan det står klart att
och hur utbildningen kan komma att förverkligas. Vi kan inte starta en ny utbildning och i stället spela ”svälta räv” med den nuvarande verksamheten.
Där vill utskottet höja ett varningens finger.
Några ord om filmkonsten. Utskottet konstaterar att landskapet kan erbjuda bra inspelningsplatser med unika miljöer utan större störningar i omgivningen i form av t.ex. folk och trafik. Här föreslår vi att en webb-katalog
över tänkbara filminspelningsplatser. Det kunde vara en god idé att marknadsföra Åland som filminspelningsland. Filmproduktioner där filmer utspelar sig i åländska miljöer utgör i sig också en god marknadsföring för Åland.
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Vi är alla stolta och glada över den Oscarsaktuella filmen Lärjungen och tar åt
oss lite av den glansen och äran.
När det handlar om litteratur så tycker utskottet att det är väldigt positivt
att Åland nu äntligen får nominera till Nordiska rådets litteraturpris. Även
fast det har kommit en del smolk i bägaren så är vi helt enade och tycker att
det här är ett mycket bra sätt för Åland att lyfta fram litteraturen på Åland.
Det ges ut väldigt många böcker på Åland i förhållande till befolkningsmängden. Det medför att det finns gott om vardagsskildringar när det gäller Åland
och ålänningarna.
Färöarna gör ansträngningar för att på samma sätt som Island framstå
som ett litteraturland. Jag tror att ålänningar, färöingar och islänningar har
ett gemensamt drag, man omhuldar sina bibliotek väldigt mycket och läser
dagstidningar. Det verkar som om öbor inte bara är ett resande utan också ett
läsande folk. Här skulle det finnas utrymme att ännu mera samla sig och
medverka vid bokmässor och liknande evenemang. Vi vet att det görs redan
genom våra lokala förlag och författare. Vi har duktiga konferencierer och
estradörer på bokmässorna, men det kanske kunde finnas skäl att ta ett lite
mera samlat grepp och göra riktade insatser.
Slutligen konstaterar utskottet att det är bra att landskapsregeringen har
tagit ett tydligt ställningstagande enprocentprincipen. När det gäller förverkligande av offentliga byggnader så finns t.ex. i röret den nya geriatriska kliniken. Att göra det trevligt och ändamålsenligt blir en viktig ingrediens i byggande av den geriatriska kliniken.
Utskottet föreslår att lagtinget antecknar sig meddelandet för kännedom
och bringar betänkandets motivering till landskapsregeringens kännedom.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Jag har en fråga till utskottets ordförande ltl Katrin
Sjögren gällande webb-katalogen och tänkbara platser. Jag undrar hur
utskottet har resonerat kring detta. Vet faktiskt våra tjänstemän vilka
platser som är bra att göra film på? Konstnärer kanske inte alltid söker
de sköna och vackra platserna, utan de har en helt annan vision som de
försöker uttrycka i bild. Är detta faktiskt en god idé?
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det här är ingen idé som utskottets politiker har suttit och kokat ihop själva. Den här injektionen fick vi av höranden, av kulturarbetare och av personer som har som dagligt värv att jobba med filmkonst.
Det skulle vara lättare att plocka ut de miljöerna som unika för Åland
och kanske marknadsföra dem på ett annat sätt. Sedan kan man förstås
inte lägga sig i vad filmskaparna gör för film och exakt veta vilka miljöer
de är ute efter. Yrkesutövare var av den uppfattningen att det skulle
kunna gynna filmproduktion på Åland att plocka fram de miljöerna som
är unika för Åland.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det var klargörande, unika miljöer. Då får jag en annan förståelse för den skrivningen.
Sedan har jag en annan fråga kring litteraturen. Jag lyfte själv fram
barnens litteraturdagar när vi debatterade tidigare. Hur har ni diskuterat kring detta? Vi från socialdemokraternas sida anser att man skulle
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kunna ha satsat mer på detta med tanke på hur central läsningen är och
pojkarna läskunskap. Jag ser inte något omnämnande om detta här i betänkandet.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Vi har begränsat oss till det som landskapregeringen har tagit
fram i sitt kulturpolitiska meddelande. Kulturen är otroligt vid och bred.
Utskottet skriver i sitt betänkande att vi skulle önska att man kanske
skulle ha tagit ett vidare grepp på kulturpolitiken.
När det gäller barn och ungas läsande så är vi helt av samma åsikt och
det har vi tagit upp i flera tidigare betänkande från lag- och kulturutskottet. Vi har lyft barns och ungdomars läsande. Jag vet att landskapsregeringen tänker göra en satsning på läsande, vilket lag- och kulturutskottet välkomnar. Vi har lyft det i flera sammanhang.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Tack utskottsordförande Katrin Sjögren för ett bra betänkande och ett intressant anförande.
Fru talman! Jag vill kommentera två saker. För det första när det gäller musikinstitutet och dess roll. Även fast vi har ekonomiskt kärva tider
nu så tror jag att det är viktigt att vi vårdar musikinstitutet, för det har
en väldigt stor betydelse för våra ungdomar.
För det andra när det gäller funderingarna på att börja tumma på avtalet för Alandica så vill jag och centern vill höja ett varningens finger för
det.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Vi är helt överens när det gäller musikinstitutet. Det har levt
under knappa förhållanden väldigt länge. Utskottet varit helt enigt och
väldigt tydligt med att före vi börjar med någonting nytt så måste vi ha
en klar finansiering för det. Det kan inte ske på bekostnad av redan fungerande verksamheter.
När det gäller Alandica så är det också ett enigt betänkande. Man ser
bekymret med att det är svårt att få Alandica att fungera för mindre kulturgrupper.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Wille Valve

Tack, fru talman! Det här är ett bra program som den moderata lagtingsgruppen stöder.
Jag tänkte göra en liten djupdykning i Nordens institut på Åland som i betänkandet betecknas som en betydelsefull plattform som administreras av
Nordiska ministerrådet. Nordens institut på Åland är ju vårt fönster ut mot
Norden, det är också Nordens fönster in mot Åland och det har gett otroligt
många möjligheter för kulturarbetare och kulturaktörer som har sökt sig ut i
Norden.
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Det kan vara bra att vara medveten om att anslagen till Nordens institut på
Åland, som alltså har slagits fast i den budget som Nordiska rådet godkände,
skärs ner för år 2014. Det här har vi moderater protesterat mot, både på regerings- och rådssidan i det nordiska samarbetet. Grunden i denna invändning
som vi har haft är för det första att Nordens institut på Åland inte klarar av
mera nedskärningar än den som har framförts i budgeten för 2014 utan att
verksamheten börjar raseras. För det andra kan man sätta stora frågetecken
kring hur de pro rata nedskärningarna som finns i Nordiska rådets 2014 års
budget har räknats ut eftersom de i praktiken straffar Nordens institut på
Åland för de verksamheter som landskapregeringen finansierar, vilket jag kan
tycka att är lite märkligt. Det är också skäl att notera att Grönland och särskilt
Färöarna har samma utmaning med sina Nordens Hus. Jag kan ge detta som
färdkost till den nyvalda delegationen i Nordiska rådet. Jag hoppas att ni kan
tänka er att fortsätta med denna linje och önskar er arbetsglädje. Tack för ordet.
Ltl Jörgen Pettersson

Tack, fru talman! Det finns de som fnyser åt konsten, de som aldrig läser
böcker, aldrig lyssnar på musik och om tavlor säger att man inget begriper.
Som tur är sitter sådana människor inte i detta lagting och absolut inte i lagoch kulturutskottet som i sitt betänkande visar att man insett vikten av ett
rikt kulturliv i arbetet med att bygga ett samhälle som lockar till engagemang
och som skapar inspiration. Här i lagtinget hittar man folk som finner njutning i det oväntade, bildning i det svårgripbara och lugn även i den värsta röran. Sådan är nämligen kulturens själ, i den mån det alls är möjligt att tala
om en sådan.
I debatten som fördes i samband med att förslaget till det kulturpolitiska
programmet nådde denna sal under de dagar då sommaren var som mest
somrig hade jag nöjet att i ett gruppanförande lyfta fram det oberäkneliga i
just kulturen. Kultur finns överallt och lämnar ingen oberörd. Kultur behöver
alls inte begripas av alla så länge den väcker känslor hos någon. Det bottnar i
att vi alla individer är olika och att konst endast och uteslutande låter sig tolkas i konsumentens eget sinne. Kanske kom Picasso nära kärnan då han i ett
försök att förklara konsten menade att det handlade om att sopa bort dammet av det dagliga livet från våra själar. Därför är konsten, litteraturen, skulpteriet, musiken, dramatiken och allt annat inte bara tillvarons guldkanter
utan exempel på livets nödvändigheter. Allt man föreställa sig är nämligen
verklighet; i konstens värld.
I förslaget till ett reviderat kulturpolitiskt program lyfter landskapsregeringen fram delaktighet, mångfald, tillgänglighet och förnyelse. Det är självklart omöjligt att invända mot de målen. Nu handlar det, vilket även lag- och
kulturutskottet understryker om att göra verkstad av visionerna. Jag tycker
det är bra att man i utskottets betänkande lyfter fram sådant som än så länge
saknas och som måste uppmuntras då vi annars en dag kommer att vara
frånkörda av hungriga utmanare i världen utanför.
Det handlar till exempel om videokonst, arkitektur och design vilket inte
berörs i programmet. Det är synd och det är bara att komma igen. Dessa tre
grenar av kulturen är sådana som ständigt omringar oss och är en del av vår
vardag som blivit så självklar att vi inte längre ser den. Om ni i denna sal ser
er omkring ska ni märka att inte en pryl ser ut som den gör till följd av någon
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slags naturens slump. Designen finns med oss överallt liksom arkitekturen
och videokonsten. Det får vi aldrig glömma att berätta för alla ålänningar och
vara beredda att uppmuntra det. Här påpekar utskottet också att de nya sätten att distribuera kultur inte riktigt lyfts fram i programmet. Det är riktigt.
Morgondagens kultur finns bara en knapptryckning bort. Dagens unga läser
kanske inte lika mycket böcker som förr men de känner till mer om vår värld
än någon generation före dem. De berättar mer om sina liv och sina drömmar
på sociala medier än någon gjort tidigare. Detta måste vi förhålla oss till.
Vi delar till allra största delen utskottets synpunkter vilka överensstämmer
med mina och gruppens. Med några undantag. När det gäller filmskapare
undrar jag om man tänkt igenom det hela riktigt ordentligt. I en mening skriver utskottet att filmer i olika sammanhang är viktiga för Ålandsbilden men
tillägger att ”stödjandet av film förutsätter en specialkompetens som i dagsläget delvis saknas i landskapet”. Här vill jag egentligen bara ställa en fråga.
Hur kan utskottet veta det? Det kan självklart finnas olika svar på detta men
jag hävdar ändå att skapandet av film har med dagens teknik aldrig varit enklare. Jag tror att utskottet ramlat ner i det expertdike där gårdagens förståsigpåare sitter och grymtar att det var bättre förr. Jag hävdar att film kan
stödjas även utan den delvis saknade specialkompetensen. Framförallt är filmen och den åländska storytellingen alldeles för viktig för att lämnas bort
tills dess att dessa påstådda och delvis saknade experter bestämmer sig för att
dyka upp. Kultur är att satsa på det okända, inte på det etablerade.
Vi vill också ifrågasätta skrivningarna att börja omförhandla avtalet med
Alandica i syfte att göra lokalerna mer åtkomliga även för aktörer som saknar
tillräckliga resurser att hyra lokaler där. En sådan manöver slutar nog med
nästan hundraprocentig säkerhet i högre kostnader för landskapet och det är
det sista vi behöver. Det finns gott om tillräckligt bra lokaler på Åland även
för organisationer med små resurser. Låt det privata näringslivet, inspirerade
av det offentliga Åland, skapa intresse för Alandica. Undvik offentlig finansiering.
Avslutningsvis. I somras lyfte jag fram nödvändigheten att dra igång en
tanketävling över hela Åland i syfte att skapa den storytelling varje samhälle
behöver. Här är självklart litteraturen viktig och det är bra att Åland kan nominera författare till Nordiska rådets litteraturpris. Utskottet skriver dock i
sitt betänkande att eftersom det är svårt för författare att verka på heltid på
Åland så resulterar det i ett stort inslag av amatörförfattare vilket enligt utskottet ger ”nära vardagsskildringar”. Här vore det intressant om utskottet
kunde förklara om denna sanning och dess konsekvens är bra eller dålig eller
mittemellan. Från min egna lilla plats bland läsarna och betraktarna tycker
jag nämligen ganska ofta att det just är de små vardagsskildringarna som ligger till grund för de stora läsupplevelserna. Vardagen är nämligen exakt den
plats där de flesta av oss människor vistas i väntan på något annat.
Jag tycker det är ett hyperintressant förslag att lansera ett åländskt varumärke inom litteratur och varför inte all åländsk kultur. Vi är ju alla rätt
hyggliga historieberättare och utanför detta hus finns många fler. Det är dem
vi borde uppmuntra, lyfta, sälja och skicka runt på mässor. De vanliga ålänningarna med de ovanliga idéerna.
Allt detta kan te sig ganska teoretiskt men är praktik i allra högsta grad.
Jag tycker utskottet resonerar klokt som lyfter fram Åland som ett eget kulturland och jag tycker det är bra att regeringen tillsammans med utskottet
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understryker vikten av enprocentsregeln när det kommer till byggnationer.
Som jag inledde vill jag avsluta. Ett samhälle utan kultur, konst och nya intryck kommer inte att vara det land som morgondagens medborgare väljer.
Tack för ordet.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag ska försöka besvara frågorna helt kort. När det gäller filmkonsten så handlar det ju ingalunda om expertkunskaper om själva
filmhantverket. Utskottet såg ett steg framåt. Får vi en storfilm produktion på Åland så behöver vi kanske ha principer på vad vi ska stöda, eventuella teman och den expertkunskapen. Vi får ett hårt tryck på de här
små medlen som vi trots allt har.
När det gäller litteraturen så skrev vi en väldigt positiv skrivning. Här
sitter inte utskottsmedlemmar på några höga hästar. Vi har konstaterat
det som någonting bra att ålänningarna skriver och uttrycker sig. Det
ena behöver absolut inte utesluta det andra.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Jag tackar för det. Så länge man från utskottets sida minns att när det
kommer till film, kultur och skapande så är det faktiskt exakt just det
oförutsägbara som blir det riktigt stora. För det förutsägbara, det har
redan folk kommit på.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Så är det, vi är helt eniga.
Alandica är ett bekymmer som dyker upp med jämna mellanrum. Ursprungsplanerna var att Alandica skulle vara ett kulturhus och att det
skulle vara tillgängligt. Utskottet har skrivit raderna om Alandica i endräkt.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Fru talman! Det kanske var på det sättet att Alandica delvis skulle göras
tillgängligt för alla, men där tror jag nog att praktikaliteter kommer i
vägen. Det är nog svårt att dels sätta ett kommersiellt ansvar för driften
av ett kulturhus och samtidigt lova att dörren är öppen för alla. Man
måste bestämma sig. De facto finns det väldigt många väldigt goda kulturhus kvar på Åland vid sidan av Alandica. I Alandica ges möjlighet,
kanske enligt de ursprungliga planerna, att mera bereda plats för stora
konferenser, stora teatersatsningar och att bli den nationalscen som
Åland fram tills dess egentligen har saknat. Alandica kan bli en jättestor
framgång, men då tror jag att man måste välja väg och antingen gå den
väg som vi just nu befinner oss på eller gå in med mera samhällsmedel.
Det sista alternativet är inget som jag eller min grupp förespråkar.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Låt mig lite spetsa till debatten så att vi kanske får lite debatt
också. Alla är ju för kultur har vi hört här, men ändå inte så till den grad att
man skulle vara beredd att finansiera en nationalscen. Det är väl ungefär bäst
att de privata tar de stötarna. Tänk om vi resonerar på samma sätt med fot-
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bollen? Då kanske det inte skulle se ut som de gör idag. Det handlar om värderingar, vad man tycker att samhället ska satsa på och det återspeglar sig i
kulturen.
Jag tycker att det var starkt av utskottet att ta upp frågan om Alandica och
att det är problematiskt att huset inte är öppet för alla. Det var ju hela grunden för att vi skulle bygga ett kultur- och kongresshus. Många hade farhågor
om att det kanske inte skulle lyckas. Mitt parti var helt övertygad om att det
inte skulle lyckas när vi fick höra om finansieringen av det hela. Här står vi nu
med ett ganska fint hus som ändå för det mesta är stängt. Det är inte mycket
aktiviteter i Alandica. Det drivs naturligtvis på ett kommersiellt sätt och då
gäller det att minimera kostnaderna och säkerställa intäkterna. Det ska inte
lastas arrendatorn utan det är ett val som lagtinget har gjort. Jag för min del
tycker inte att det är bra med tanke på det åländska kulturlivets förutsättningar att utvecklas och de åländska kulturutövarnas och konstnärernas behov av kvalificerade och moderna fina utrymmen. Ur publikens synvinkel är
det ganska diskriminerande, biljettpriserna är i allmänhet höga. Publikens
genomsnittsålder är i min ålder och det beror på att det är personer som är
stadda vid kassa. Man går inte med fyra barn på en konsert med en professionell artist, det är ganska omöjligt idag. Men tillsvidare är en majoritet beredd att acceptera en sådan kulturpolitik. Jag tycker att det är viktigt att ifrågasätta det. Jag tror inte på några snabba förändringar, men jag har ingenting
emot att man börjar diskutera den här frågan i syfte att öppna upp huset för
många olika grupper så att vi skulle få de kreativa miljöer som många av oss
drömde om när man byggde det här huset.
Jag tycker för min del att lag- och kulturutskottet har tagit sin uppgift
på allvar och man kommer med många viktiga och bra synpunkter. Hela programmet har många fördelar.
Jag har ändå funderat på att det är någonting som gör att jag är osäker vad
det här kommer att leda till i praktiken. Om jag är uppriktig så känner jag att
det är långt avstånd mellan kulturförvaltningen här i landskapet och utövarna. När man talar om alla nämnderna som har tillsatts och kulturdelegationen så kan jag tycka att det är lite överbyråkratiserat. I nämnderna sitter dessutom ofta representanter för kulturinstitutioner och kulturarbetare som i och
för sig är kunniga men kanske inte är helt neutrala. Om jag jämför med Nordiska kulturfondens arbete så har ju en stor del av beredningen av alla ärenden lagts på specialrådgivare och experter som utlåter sig enligt vissa kriterier
om olika ansökningar. Ifall rådgivande och sakkunnigutlåtande inte överensstämmer så förs det till en politisk styrelse som avgör frågan. Jag undrar om
inte det skulle vara en modell som man på sikt skulle överväga, så att man
skulle få in verklig sakkunskap, men det kräver att man har mera kriterier
och utvecklade styrdokument. Det kräver också en politisk målsättning, hur
och i vilken riktning man vill förnya kulturlivet. Min erfarenhet är att de som
en gång har fått pengar från kulturdelegationen, organisationer och föreningar, de blir på något vis stamkunder och kan räkna med samma bidragsbelopp
nästan oberoende av prestation. Det är otillfredsställande tycker jag. Vill man
utveckla kulturlivet så borde man åtminstone ha ett system där organisationer, enskilda konstutövare och fria grupper, som vill skapa någonting nytt och
som bidrar till att kulturlivet utvecklas, de borde få bättre stöd. Medan de
som i stort sett upprepar samma sak eller inte gör så mycket, de borde inte
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belönas med högre bidrag. Tvärtom, man borde överväga att hålla ner bidragen.
Det finns andra mekanismer. Föreningar ska kunna dra in pengar utifrån.
Det är fullt möjligt idag, det finns nationella pengar, de finlandssvenska fonderna är många, det är inte särskilt svårt att få pengar därifrån, stora belopp
och i regel kan man räkna in en hel del pengar årligen. Det finns gott om nordiska pengar, de åländska ansökningarna är ganska få, det finns Europiska
pengar och det finns till och med andra pengar. Men, för att föreningar verkligen ska kunna komma åt de här beloppen så måste grundfinansieringen
vara tillräckligt stor. Man kan göra detta så att det relaterar till varandra. Får
en förening en viss grundfinansiering så borde man också dra in pengar. Det
är alltför lätt att bara skicka in en ansökan till landskapet, och har man varit
med och fått bidrag tidigare så kan man räkna med i stort sett samma pengar.
Det är naturligtvis bra för föreningen, men utvecklar det vårt kulturliv? Det är
väl detta som menas med utveckling och förnyelse samt mångfald.
Till slut vill jag föra fram en annan synpunkt. Det handlar mycket om de
här institutionerna, det sägs att vi inte har så många institutioner, men vi har
faktiskt ganska många institutioner. Vi har ju alla bibliotek, vi har en hel del
sådan verksamhet som finansieras kontinuerligt.
Angående teaterutbildningen, det låter ju väldigt bra och visst ska vi ha teaterutbildning men frågan är på vilken nivå, vilken form och vem som ska
vara huvudman. Om man vill sikta på en teaterutbildning i en seriös bemärkelse så bör utbildningen vara sådan att den på något vis faller in i vårt ordinarie utbildningssystem och att den ger en viss kompetens för fortsatta studier. Något lösryckt hembygge tror jag inte på. Om man bara vill säkerställa
en viss årlig utbildning på någon slags kursnivå så har vi ju institutioner som
man eventuellt kan använda sig av, men då kanske man avser någonting annat än det som står här. Det är ju lite oklart vad det egentligen syftar till.
De unga idag är väldigt attraherade av en sådan utbildning som kanske
inte leder till traditionella yrken. Man vill bli operasångare, popsångare, idrottsstjärna eller något sådant. Många av dagens unga drömmer en sådan
karriär och då finns det säkert intresse för en sådan här utbildning. Om utbildningen verkligen ska vara formellt bindande så måste den ingå i det nuvarande skolsystemet, så är musikinstitutet egentligen uppbyggt från början.
Sedan har man på Åland använt självstyrelsen till att modifiera utbildningen,
men den fungerar ju för oss rätt bra, så den möjligheten har man. Tack, fru
talman.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Ltl Sundback lyfter upp flera viktiga saker, bl.a. bidragsreglerna. Meningen är ju att man ska reformera reglerna och göra dem mera
flexibla och moderna. Jag kan bara bekräfta det som ltl Sundback tar
upp. Under hörande framkom att det är svårt att få bidrag för unga
människor och för lite nyare kulturyttringar. Här har landskapsregeringen och kulturdelegationen sagt att man ska revidera bidragsreglerna.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, det står mycket här i programmet vad man ska göra. Jag vill diskutera hur man ska göra det här, det är ju där som politiken finns. De nu-
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varande systemen belönar inte tillräckligt mycket den som skapar nya
projekt och den som utvecklar kulturlivet. De som håller på med samma
saker och inte får pengar så då blir det en storm i media och så vill politikerna ofta falla till föga för det. Man kanske på något vis kan garantera
omtyckta verksamheter. Som jag ser det så saknas det en utveckling och
särskilt att ge pengar för att man ska söka pengar från andra ställen där
det finns mera att hämta.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Där är vi eniga. Tidtabeller, planer och hur det går vidare efterlyste jag också i mitt anförande. Jag ser att ministern har begärt ordet så
det kommer säkert en redogörelse.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Ltl Sundback tog upp en intressant diskussion när det
gäller bidragsreglerna. Jag hade en liknande diskussion med några
turistidkare. Vi diskuterade hur man skulle åstadkomma säsongförlängning. Vi kom in på precis detta, alla bidrag som ges ut till kulturella- och
sportföreningar och andra föreningar borde göra en motprestation för
att åstadkomma någonting. På det viset kunde man skapa säsongförlängning under höst och vår när det kanske inte är så lätt att få beläggning i stugorna. Det här är väl någonting man skulle kunna titta på. Alla
föreningar som får stöd för sina verksamheter, det ska inte bara vara för
kaffemöten utan man måste prestera någonting också till en viss del av
bidraget.
Ltl Barbro Sundback, replik

Vad gäller kulturen så bidrar den mycket till säsongsförlängningar, speciellt under dötid. Litteraturdagarna i Mariehamn är antagligen den
största satsningen som vi har under vinterhalvåret och litteraturdagarna
har hotats av ekonomiska skäl. Filmklubben Veras filmvecka har också
väckt intresse i regioner runt omkring oss. Själv driver jag Metropolitan
operaföreställningar över hela året. Jag tycker något kulturen gör sitt,
om man sedan räknar in alla lokala teaterföreställningar osv.
Jag tycker inte att kulturen ska behöva bära något särskilt ansvar för
besöksnäringen. Kulturen är fri, den ska skapas av dem som är intresserade av kultur.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Jag menade inte att kulturen måste ta ansvar för turistnäringen. Men jag tror man kan samarbeta och gå hand i hand. Det
kan vara intressant för dem som bedriver de här verksamheterna att de
får besökare som kommer och då får man väl nytta av varandra. Min
tanke är att man kanske i många fall för lättvindigt får de här stöden och
man kräver inte en motprestation. Jag vet att det är många som gör ett
bra arbete. Jag drar inte alla över samma kam. Men det finns också sådana som inte gör någonting.
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Ltl Barbro Sundback, replik

Jag vill understryka kulturen och konstens självständiga roll och värde i
ett samhälle. Om man gör bra kultur, vilket vi ser i vår omvärld, så drar
man ju stora massor med publik och besökare. Det handlar om kvalitet
och professionalism ganska mycket.
Visitaland lyfter inte särskilt fram kultur. De lyfter fram fiske, segling,
golf och sådana saker och det är ju bra. Ibland är det som att man lite
skulle skygga för ordet kultur. Om man tittar på Visitalands hemsida så
sticker inte kulturen en i ögonen. Jag tycker fortfarande att kulturens
roll på Åland behöver stärkas och ges en självständig och stark position.
Det finns ju så många begåvningar. Nu måste en del söka sig härifrån för
att de inte kan jobba här på Åland. Bara inom sången har vi en resurs. Vi
skulle kunna ha sommaropera varje år, men då måste det finnas intresse
för att ge pengar till det och det finns publik. Opera är den mest växande
musikkonstformen idag. Visst finns det möjligheter men då måste pengarna till och det måste stödas från landskapets sida.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Göte Winé

Tack, fru talman! Jag kan inte låta bli att gå in i det senaste replikskiftet mellan ltl Eklund och ltl Sundback. Nu på senare tid har man möjlighet att säga
vad vi verkligen har för kultur de helger det kommer besökare och det är flera
som frågar efter det. Det tycker jag att är bra.
Jag tror inte det är läge idag vare sig från landskapet eller från kommunerna att få bidrag till kaffepengar. När det gäller idrotten, som jag känner väl
till, kan jag säga att kaffepengarna har rykt. Det är till och med så att barnens
kvalitativa och kvantitativa möjligheter har minskat rejält p.g.a. kommunernas ekonomi.
Det har varit intressant att få jobba med det kulturpolitiska programmet.
Jag kan erkänna att jag inte är så hemskt insatt i kulturen sedan tidigare. Mitt
stora intresse är idrotten. Med det har varit intressant att sätta sig in i det
här. Jag har inte så mycket bindningar till kulturen, jag har intresse men jag
är inte själv aktiv, vilket medför att jag tittade på programmet med en armlängdsprincip. Jag är inte involverad själv men jag har intresserat mig för
bl.a. bidrag och stipendium, när jag säger bidrag så ser jag det som verksamhetsbidrag.
Jag har också sett det kulturpolitiska programmet från barnens synvinkel.
Hur är det att vara barn på Åland och få möjlighet till kultur?
Kulturen har många verksamheter har jag konstaterat. När man jämför
kultur med idrott så inom idrott har man organisationer och föreningar men
kulturen lever ännu mera på eldsjälar. Det finns fantastiska eldsjälar. Jag
brukar se på eldsjälsgalan och torka tårar. Det är kanske lite samma sak som
kulturen borde göra här, lyfta fram alla dessa personer som marknadsför
Åland för det är det som kulturen också gör. Därför är det bra med privata
stipendier. Jag tror att man också skulle behöva bredda det och våga se på
verksamhetsbidrag, så att föreningar som engagerar barn och unga också har
råd att hyra in sig i olika lokaler. Ofta har man släpvagnar eller någonting an-
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nat, man använda fantasin, men man bör ge barnen möjlighet att komma in
på de fina scenerna.
Kulturen skulle vinna på en egen takorganisation, lite som idrottsförbundet, att det skulle breddas. Man har teater, sång, musik, dans och film och det
finns massor. Här behöver man titta på hur man kan få med detta. Nu tänker
jag vara lite provocerande och säga; vi har redan en sådan, men den kanske
inte är så optimal. Jag tänker på Ålands ungdomsförbund. Som jag ser det är
det en hel del kultur som utövas där, jättebra. Det är kultur på landsbygden,
det är kultur för barn. Med tanke pengarna som ungdomsförbundet får så
skulle man kanske behöva se på hur samtliga kulturer kan komma in där. Då
menar jag inte att det är ungdomsförbundet som ska styra detta, men att de
kanske blir en del i takorganisationen. Det här är bara idéer, det här blev så
pass intressant så jag tittade på hur man kan utveckla det här och hur man
kan gå vidare.
Ltl Jörgen Pettersson pratade ungefär om att man ska hålla de offentliga
fingrarna borta från Alandica. Det är de privata som ska styra Alandica. Jag
tror också att det är bra att man på något sätt ser hur de mindre föreningarna
kan få komma dit och använda utrymmena.
En idrottsförening får ofta medel från det offentliga om man har barn och
unga med. Man kan dra en parallell där, har man barn med i en mindre förening och man har mycket medlemmar, varför ska man inte då kunna få möjlighet till Alandica och en subventionerad hyra? All kultur ska väl inte gå med
vinst och att man verkligen måste se till att dra in mycket stålar.
Det som också fastnade var när jag i hörande frågade vad man kan göra för
att höja kvaliteten på kulturen på Åland. Svaret jag fick var att bredda kulturen på Åland, flera bidragsmöjligheter men med en kvalitativ fördelning.
Jag tyckte det lät intressant. Jag har funderat, visst, man ska se på kvaliteten.
Vad ger kulturen? När vi ser på kulturdelegationen och dess fördelning, får
man bidrag enligt tidigare år?
I den framtida kulturen och när man jobbar för det här så ska kulturutövandet vara tillgängligt i unga åldrar oberoende hur mycket pengar det finns.
Ibland sägs att kulturen kostar för mycket. Tack, fru talman.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! De privata ska definitivt inte styra kulturen, ltl Göte
Winé.
När det gäller Alandica så var det en väldigt lång process. Jag kommer inte ihåg hur många år men säkert en kvarts sekel kämpade man för
att få det här kulturhuset till stånd. Vi här i lagtinget lyckades till slut få
till ett beslut. Det bestämdes också att det skulle skötas på det här sättet
att en privat entreprenör tar hand om Alandica. Vi säger att man inte
ska gå och tumma på det här avtalet nu, för man vet aldrig hur det slutar. Det är det som vårt uttalande handlar om.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Jag kommer mycket väl ihåg ltl Torbjörn Eliassons
engagemang i den här frågan och diskussionerna just före röstningen.
All heder åt ltl Eliasson.
Hur ska man göra för att fler ska få tillgång till Alandica? Man kanske
bör se på hur man kan ge hjälp och möjlighet till att komma dit. Okej, låt
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avtalet vara kvar. Kan man ändå komma överens med den som arrenderar Alandica? Jag vill ändå att flera ska få tillgång och möjlighet till
Alandica och dess verksamhet.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Då ser jag att ltl Winé och jag tycker precis lika. Vi vill göra det bästa av
den situation vi har. Vi vill att alla möjlighet att utöva kultur och ta del
av kultur, vilket vi delar till hundra procent med socialdemokraterna.
Men nu i det här fallet, när det handlar specifikt om ett ingånget avtal,
då anser vi att det avtalet ska man inte röra. Men vi ska försöka göra allt
annat.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Det viktiga är i alla fall att flera får möjlighet att använda lokalerna i Alandica. Sedan vem som ansvarar och har avtalet är
inte så hemskt viktigt för mig. Får vi vara lite krassa så körde man nästan med lite utpressning för att man skulle få det här KK-huset och att
det måste sitta ihop med hotellet. Det viktiga är inte vem som sitter på
avtalet. Det viktiga är att vi pratar om innehållet. Det ska verkligen finnas bra kultur, flera ska få känna en stolthet och få ta del av denna fina
anläggning som vi har här.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Johan Ehn

Tack, fru talman! Jag vill börja med att tacka utskottet och övriga aktiva här i
salen för en intressant och givande diskussion. Utskottsordförande Sjögren
sade att det är alltför sällan som vi diskuterar kulturpolitiken och jag håller
med. Möjligheter att diskutera kulturpolitik erbjuds inte så ofta men vid ett
sådant här tillfälle erbjuds det och i samband med budgeten. Vi måste hela
tiden balansera mellan att diskutera förutsättningar för kulturutövande och
att inte gå för långt härifrån så att vi börjar peka på hur kultur ska göras. Det
är en väldigt svår balansgång vilket också utskottet pekar på.
Det betänkande som nu finns kommer att vara till stor nytta för landskapsregeringen i det fortsätta arbetet. Jag ser det som ett synnerligen gott inspel i
det arbete som vi nu ska göra med att ta fram de olika verksamhetsplanerna
för hur man jobbar med budgetfrågorna.
Som har konstaterats är kulturfältet egentligen hur brett som helst. Jag
och landskapsregeringen har aldrig ens förespeglat oss att vi i ett politiskt
program skulle kunna täcka in hela området och ge våra synpunkter på samtliga bitar. Vi försökte göra några små nedstick. Vi upplevde framförallt att vi
redan i grunden hade ett ganska brett program i Växtkraft och det kommer
att vara till nytta.
Utskottet har lagt in synpunkter och funderingar och debatten har fört till
saker som vi har anledning att fundera på både i budgeteringsprocessen och
när vi beskriver de framtida verksamhetsplanerna.
Vi har valt att dela upp det här. Tidtabeller för de delprogram som vi ytterligare planerar att komma med ska jag försöka redogöra för nu.
När det gäller mediapolitiken så kommer vi nu under sista delen av det här
året att utse en kommitté. Den kommittén får till uppdrag att jobba med att
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ta fram ett förslag till ett nytt mediapolitiskt program. Målsättningen är att
det programmet ska kunna föras till lagtinget för diskussion under våren.
När det gäller kulturarvsfrågor så håller vi nu på med ett ganska stort arbete där vi ser över behovet av en museilagstiftning till att börja med. Det
kommer att ha prioritet nummer ett. Eftersom vi samtidigt också håller på
att jobba med förnyande av basutställningen så räcker våra resurser inte riktigt till att ytterligare ta ett stort projekt, men när arbetet med museilagstiftningen är klart då kommer vi att ta tag i kulturarvsfrågorna. Vi har sagt att vi
inte kommer att skriva ett regelrätt program. Vi kommer att försöka hitta
grundläggande kulturarvsprinciper som lämpligen skulle kunna beskrivas i
budgetarbete och liknande. Vi får återkomma till exakt hur det kommer att
göras.
Frågan kring kulturdelegationens fortsatta roll har berörts här både i utskottets betänkande och i debatten. Jag tycker också att det är intressant.
Både ltl Sundback och ltl Winé var inne på det samt utskottet. Vi har på avdelningen fört en del diskussioner kring detta. Vi ser att det finns ett uppenbart behov att fundera på hur detta ska se ut i framtiden. På samma sätt som
ltl Winé har sneglat på hur man gör inom idrotten har jag gjort. Jag befinner
mig lite i samma situation som ltl Winé, vare sig när det gäller idrott eller kultur så är jag själv aktiv. Jag är konsument i de här sammanhangen. Jag har då
möjlighet att se det lite mera från ett perspektiv från sidan, ovanför, underifrån eller från sidorna beroende på vilket man väljer att använda sig av. Det
tror jag kan vara nyttigt precis som beskrevs. Jag funderade mycket på varför
man har valt så olika system. Jag tror att det är svårt att kopiera systemet. Nu
behövs en diskussion inom regeringen och på avdelningen om hur man ser på
de här möjligheterna.
Tanken, som ltl Sundback för fram, om att i högre utsträckning använda
sig av experter för att ge till exempel utlåtande över bidragsansökningar och
liknande, den tanken tycker jag personligen är intressant. Jag tror att det är
en vedertagen modell som fungerar på andra ställen och som sedan kan implementeras i vårt åländska sätt att jobba. Jag lämnar i det här skedet en sådan öppning att vi från regeringens sida kommer att föra ett resonemang om
hur det här ska se ut. Det blir ingen förändring under mandatperioden eftersom vi nu har en kulturdelegation. Däremot lovar jag att vi kommer att
försöka lägga grunden så att man till nästa mandatperiod kan se över detta.
Ltl Winé lyfte också upp Ålands ungdomsförbund. Som jag ser det kan
man utveckla Ålands ungdomsförbund åt två håll. Antingen går man på den
kulturella sidan och låter kulturen, som är en betydande del i dagsläget, vara
det huvudsakliga. Ålands ungdomsförbund har en bred teaterverksamhet,
man jobbar med vokalisttävlingar och en hel del annan kulturarvsverksamhet
genom att man i medlemsföreningar upprätthåller allt från majbrasor, midsommarstänger till andra traditioner som ska föras vidare. Samtidigt är
Ålands ungdomsförbunds grundläggande uppdrag egentligen att organisera
ungdomsverksamhet. Även där finns ett behov att hitta former för hur man
ska stöda och hitta vägar för att på ett bra sätt kunna kanalisera ut de stödpengar vi har för ungdomsverksamhet till olika föreningar. I första hand håller vi, tillsammans med ungdomsförbundet, att titta på hur man kunde bli en
bredare takorganisation vad gäller ungdomsverksamheten. Men det var en
intressant tanke som ltl Winé förde fram här om någonting liknande när det
gäller kulturen. Det kan hända att det är ungdomsförbundet eller någon an30

nan som man ska gå vidare med. Jag vill ta det med mig och funderar vidare
på det tillsammans med kollegorna både på avdelningarna och i regeringen.
När det gäller kulturdelegationens roll och armlängdsprincipen så kommer
vi också in på bidragsreglerna. Det är flera som har nämnt även detta. I vårt
kulturpolitiska program så slår vi fast att man behöver en översyn av det här
just för att komma ifrån att bidragssystemet ska vara cementerande. Det ska
ställa vissa krav men det ska också ge möjligheter för nya att komma fram. Vi
vet att pengar sätter taket för hur vi från samhällets sida kan vara med och
stötta kulturell verksamhet, framförallt gäller det PAF-medel. Det kommer
alltid att finnas ett större behov än vad vi har pengar att dela ut, det är jag
övertygad om och då måste man hitta ett sådant system.
När budgeten för 2014 är godkänd så kommer vi att ge kulturdelegationen
i uppdrag att jobba fram ett förslag på hur man kunde förnya det här regelverket och i samråd med dem också slå fast regelverket. I dagsläget är det kulturdelegationen som framförallt jobbar med att fördela de stora pengarna
inom kulturpolitiken.
När det gäller Alandica så har jag noterat utskottets skrivning. Regeringen
kommer säkert att diskutera möjligheterna att se över avtalet. Min spontana
reaktion kring den här frågan liknar mycket på det som ledamöterna Eliasson
och Pettersson framförde. Att riva upp ett avtal som var rätt svårt att ingå och
de förutsättningar man skapade där, det tror jag man ska vara mycket försiktig med. Jag tror att man istället ska sikta in sig på att fundera på andra vägar
att hantera de här frågorna på. När det här avtalet löper ut då kan man fundera kring grundförutsättningarna. Vi ska komma ihåg att det var ganska
många komplicerade bitar som lades. Det var ett pussel som skulle läggas för
att komma fram till avtalet. Det var inte bara Alandica som fanns med i det
pusslet, det fanns också andra bitar. Att börja röra i det nu är för mig en sådan sak som inleder oss lite för mycket i osäkerhet. Jag vill också hålla med
det som ltl Sundback var inne på, man får inte på något sätt låta den här
skugga falla över dem som driver Alandica, det är inte de som har skapat
detta. Det här var ett val vi gjorde aktivt när man gick in för den här driftsmodellen. Då bör man nog så långt som det är möjligt se till att man löper linan ut med det avtalet. Med tanke på den diskussion vi ska ha om bidragsreglerna så finns ju möjligheten i det sammanhanget att lyfta frågan om på vilket
sätt man ska stötta föreningar och andra aktiva via de stödmöjligheter man
har, vilket också kan vara inriktat på att ge möjligheter för att finnas i olika
typer av anläggningar där man kan framföra kultur. Vi måste också komma
ihåg att Alandica inte är vår enda byggnad för kultur. Det finns många andra
byggnader som vi idag använder och dem får man heller inte glömma bort i
det här sammanhanget och stirra sig blind på Alandica. Men, vi för diskussionen och ser vart vi kan komma. Jag vill deklarera väldigt tydligt att jag inte
alls är säker på att den rätta vägen är att börja med någon slags omförhandling av ett avtal som inte var det lättaste att nå fram till när man en gång i tiden skrev på det.
Ålands musikinstitut är en av juvelen i kronan när det gäller det kulturella
arbetet. Ur Ålands musikinstitut har kommit otroligt mycket gott. Det är viktigt att vi fortsätter att se till att verksamheten har goda förutsättningar. Även
fast den ekonomiska tiden nu är stram så kan vi inte ha någon verksamhet
som bara får gå en egen fil och växa hur mycket som helst. Vi från avdelningen kommer tillsammans med musikinstitutet att titta på möjligheter till utö31

kat samarbete med gymnasieskolan för att utöka möjligheterna att erbjuda
goda anställningsmöjligheter och att fördela kostnaderna på annat sätt.
När det gäller projektet som man har startat nu med distansutbildning så
kommer vi att koppla ihop det intimare med det arbete som både avdelningen och ÅDA-projektet har kring distansutbildning. Jag ser goda förutsättningar att hitta en god bas för musikinstitut i framtiden. Musikinstitutet har
och kommer att ha, liksom våra övriga verksamheter, en betydligt tuffare tillvaro än vad de tidigare haft. Men vi ska se till att man inte kommer i den situationen att man skulle behöva rusta ner.
I det sammanhanget har vi därför också i budgeten, som kommer att debatteras här senare, lyfts frågan om att dels se över fasta kostnader, dvs. titta
på möjligheten att göra en utbyggnad av musikinstitutet för att kunna räkna
hem lite mera av hyreskostnader som man har i dagsläget.
Vi har också lyft frågan om teaterutbildningen. Från landskapsregeringens
sida har vi sagt att den planering som vi nu går in i är ett planeringsarbete
som syftar till att skapa en båt som ännu inte är sjösatt. Vi planerar upp den
så att vi har läroplaner klara och tydliga. Utbildningen ska inte bestå av adhoc kurser. Det ska vara ett tydligt system med läroplaner, det ska finnas en
examen som man kan ta och precis som ltl Sundback var inne på ska man
kunna räkna examen tillgodo när man går vidare. Organisatoriskt har vi sett
att Ålands musikinstitut skulle kunna vara det system som man kunde jobba
in detta i. Jag vill poängtera att det är inte landskapsregeringen syn att man
ska lägga in det här utan att tillföra medel. Vid det tillfälle där man väljer att
gå vidare och sjösätta den här utbildningen så ska det också ingå finansiering
i sjösättningsplanen. När vi är klara med planeringsarbetet, som vi inte lägger
stora pengar på utan det är planeringsarbete där vi plockar fram dokumenten
som behövs, så ska vi också titta på finansieringsmodellen och föreslå detta
när vi ser att det finns ett ekonomiskt utrymme att prioritera det. Så ser tankarna ut kring Ålands musikinstitut och teaterutbildningen.
Filminspelningar har också nämnts här. Tankegången kring en portal som
efterlystes från utskottets sida kunde säkert vara värt att fundera vidare på. Vi
ska avvakta med de mera konkreta åtgärderna på hur vi gör detta tills vi har
etablerat samarbetet med filmregion Mälardalen. Det är just där som vi har
tänkt oss för att hitta synergieffekter av en organisation som redan jobbar lite
på det sättet. Mälardalen har just möjligheten att marknadsföra Åland som
en inspelning, men också ge oss möjlighet till en ökad kompetens när det gäller att göra bedömningar av de projektansökningar som kommer in. Jag
hörde att det uppstod en liten diskussion här om kompetensen på Åland. Jag
är helt övertygad om att vi har en hel del kompetens på Åland, men inom vår
förvaltning har vi dagsläget inte den kompetensen att vi alla gånger till fullo
kan bedöma de projektansökningar som kommer in. Där tror vi att ett samarbete med den här filmregionen kunde vara till fördel för oss. Att vi ska inleda det här samarbetet finns också med i det kommande budgetförslaget.
Det gäller just marknadsföring och hjälp med att bedöma projekten på ett lite
bättre sätt. Då ska vi komma ihåg att den här bedömningen inte bara ska ske
ur ett konstnärligt perspektiv utan också vilka effekter det får för samhället i
övrigt. Jag tänker då på diskussionen som vi har haft om hur det påverkar
tillväxt och turism osv.
Till sist, fru talman, några ord kring procentprincipen. När det här programmet har antecknats till kännedom så kommer vi att föra ett resonemang
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i landskapsregeringen om hur vi bör implementera det här på bästa möjliga
sätt. I den diskussionen ingår att ta oss an en diskussion med konstnämnden
som vi tycker att är synnerligen väsentlig att få med i det här. Konstnämnden
har tidigare också varit med och funderat kring de här sakerna. Vi kommer
också att titta på exempel runt omkring oss och hur man har löst det här. Det
finns lite olika modeller. Det viktiga är att vi hittar en modell som faktiskt
passa för vårt förhållande. Jag tror att om man nu inte får en modell som är
bra så är risken stor att motreaktionerna mot den här principen blir sådan att
man riskerar hela upplägget och det skulle jag inte vilja vara med om. Att
söka goda exempel runt omkring oss, tillsammans med vår konstnämnd,
bygger förutsättningar för att vi ska få detta riktigt bra. Tack, fru talman.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det var bra ett klarläggande när det gäller tidtabellen. En sak
som jag kanske inte uppfattade var revideringen av bidragsreglerna. När
beräknas de vara klara?
Jag vill understryka att berömmet för lag- och kulturutskottet betänkande till stora delar kan falla på vår sekreterare, lagtingsdirektören.
Minister Johan Ehn, replik

Tack, fru talman! Vad gäller bidragsreglerna så kommer vi, när budgeten är godkänd, att ge kulturdelegationen i uppdrag att arbeta fram ett
förslag till förnyade regler, alltså under inkommande budgetår. Jag ser
framför mig att verkställigheten av reglerna kommer att vara från budgetåret 2015.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Jag håller med ministern att det är svårt att kopiera
bidrag. Jag tittade på hur man kunde ta exempel från idrotten till kulturen, men det är helt olika verksamheter och uppbyggnad.
När det gäller Alandica, vi har visserligen skrivit att man ska omförhandla avtalet. Man kan också titta på hur man kan göra med nuvarande
avtal. Där vill jag ge minister Ehn en idé, varför inte se på vad kulturdelegationen har för idéer eftersom det är många utövare där. Hur kan
flera få tillgång till Alandica?
Ålands ungdomsförbund gör den kulturella delen jättebra. Jag tar
upp ungdomsverksamheten i nästa replik.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Läser jag utskottsbetänkandet rätt så ber utskottet oss att
överväga att se över avtalet. Det kommer vi att göra. Jag ställer mig
aningen avvaktande till att börja röra för mycket i avtalet. Ett avtal som
har fötts under viss vånda brukar inte vara speciellt lätt att omförhandla
i ett senare skede heller, därför att tidigare saker som man har löst kan
istället försämras. Jag tror att man ska sikta in sig på att hitta andra lösningar i det sammanhanget.
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Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Jag tycker att Ålands ungdomsförbund har jättebra
kulturverksamheter. Ministern nämnde två fina saker; teaterverksamhet
och vokalisttävling. Sedan nämndes också att man kanske behövde organisera om ungdomsverksamheten. Jag tycker att det är mera kommunerna som har tagit över den rollen, även när det gäller själva lokalerna.
Lokalerna bekostas av kommunerna och det är där som själva verksamheten förekommer.
För många familjer är det dyrt idag att ha barn verksamma inom vissa
kulturverksamheter. Här borde man se hur kulturen blir mer tillgänglig
på det sättet och där tror jag att ungdomsförbundet skulle kunna ha roll.
För så mycket ungdomsverksamhet tycker jag inte att det är i ungdomslokalerna om man tittar på den främjande verksamheten utan det är
mer riktat och då anser jag att det är kultur.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Vi har under de två senaste åren kontinuerligt fört diskussioner med Ålands ungdomsförbund om verksamheten. Så sent som för
knappt en månad sedan så träffade jag deras verksamhetsledning på
nytt. Vi hade en ganska lång men väldigt bra diskussion kring verksamheten. Diskussionen slutade med att under de första tre månaderna under det kommande året så ska verksamhetsledningen komma tillbaka
till landskapsregeringen och presentera en plan för hur de vill se sin
egen verksamhet. Jag tror också att det är viktigt att ungdomsförbundet
som förbund och enskild förening funderar på vilken roll man vill spela.
Man behöver fundera på vad man är bra på och vad vill man ha för roll.
Till syvende och sist handlar det om att även fast jag nu i dagsläget delar
ltl Winés synpunkt, att man sysslar väldigt mycket med kultur vilket är
bra om man gör det bra, men pengarna som vi avsatt i budgetarbetet är
för ungdomsarbete. Ungdomsarbetet skulle jag inte vilja rusta ner på det
sättet, utan jag skulle vilja använda de här pengarna. I slutändan handlar det här också mycket om resurser.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Tack minister Ehn för den här dialogen. Jag tycker att
det är värdefullt att vi kan föra dialog.
Ministern tog upp Ålands kulturdelegations roll och den är säkert
värd att diskutera. För min del så tycker jag ändå att det är en viktig delegation och att den bör vara kvar i någon form.
Jämförelsen som ofta görs med idrotten och idrottsförbundet är inte
riktigt adekvat. Ministern själv skriver i sitt meddelande: ”Kultur kan
anses omfatta hela det komplex av andliga, materiella, intellektuella
och känslomässiga egenskaper som kännetecknar ett samhälle” osv.
och så tar man in demokratiaspekter. Men det är någonting helt annat
än att springa runt på en bana eller sparka en boll, det gör man likadant
varje år. Det är viktigt att notera den skillnaden.
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Talmannen
Tiden är ute!
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Jag tror att det är viktigt att konstatera att politik handlar
om dialog. Det är så man bygger politik framåt, så det ställer jag gärna
upp på när som helst.
Jag delar också åsikten och har funderat på varför det inte fungerar
på samma sätt. Det förvånar mig inledningsvis, men jag har kommit till
ungefär samma slutsats. Komplexiteten i kultur är betydligt annorlunda
än vad den är idrott. Komplexiteten har antagligen lett till att organisationsgraden inom kulturlivet ser helt annorlunda ut än vad den gör inom
idrottsföreningar, för där samlas man grenvis osv. och det är lättare att
göra det. Men inom kulturlivet finns allt från enskilda utövare till sådana som vill jobba i grupper och sådana som jobbar i nästan företagsliknande former för att man hittat en sådan roll. Detta medför att det är
precis på det sättet som Sundback säger, det är väldigt svårt att göra
denna jämförelse rakt av.
Sedan hur man ska organisera det vill jag återkomma till när vi har
hunnit funderat lite längre.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag delar analyserna av kulturens komplexitet. Men det är inte bara en
fråga om hur man organiserar sig, utan kulturen är den förändrade kraften i varje samhälle. Om man inte har en levande kultur så stagnerar ett
samhälle. Det är därför kulturen är så central i alla avseenden.
När det gäller Alandica så är det kanske lite olyckligt att man nu har
fokuserat på avtalet. Inte tror jag att det finns någon här som vill tumma
på något avtal. De åsikter som kommer fram beror väl ändå på att man
är besviken över att tillgängligheten inte är så bra till det här huset. I en
sådan här situation kanske man ändå kunde göra någon slags utvärdering. Hur blev det nu egentligen och vad hade vi för drömmar och förväntningar på det här huset?
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! När det gäller Alandica så den utfästelse som jag gör från
regeringens sida är att vi fortsätter att föra resonemanget kring vad vi
ska göra utgående från den diskussion som nu har utspunnit sig. I
slutändan handlar även den här frågan om hur vi kan fördela de verksamhetsmedel vi har, antingen inom den totala kulturbudgeten eller i en
utvidgad kulturbudget för att skapa möjligheter för flera föreningar att
komma in. Det får vi ta ställning till när vi framförallt kommer till budgetarbetet. Före det får vi fundera på vilka möjligheter det kan finnas.
Jag ska ärligen säga att vi bara som snabbast berört det på avdelningen.
Jag har inte diskuterat det i kollegiet, men vi kommer att ta upp det under det kommande året när vi börjar förverkliga det som finns skrivet i
programmet.
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När det gäller kulturdelegationen och debatten, så är kulturdelegationen parlamentarisk nu och det kanske också är en av orsakerna till att
vi får så lite debatt i lagtinget kring kulturpolitiken.
Talmannen
Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack så mycket fru talman! Det var glädjande att höra ministerns anförande nu, att man verkligen ska satsa på Ålands musikinstitut. Det är
egentligen den ende institutionen där man kan få ett avgångsbetyg för
bl.a. vidareutbildning i riket. Här är också dansen en ganska viktig del.
Jag hoppas verkligen att vi får se det också i budgeten, att vi satsar på
Ålands musikinstitut. De mindre instrumenten inom blåskategorin och
stråk är också mycket, mycket viktiga. Precis som ministern nämnde så
är det individer som har gått vidare och marknadsför Åland stort inom
det här området
När det gäller avgifterna inom Ålands musikinstitut så tog ltl Winé att
det är dyrt med kultur. Det är också dyrt att utvidga kultur. Hur ser ministern på det?
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Jag börjar med den senare biten. Hur man sätter avgifter
och hur man fördelar bidrag är i slutändan en fråga om vad man har för
resurser till förfogande. Detta ska man försöka få ihop på lämpligt sätt.
Jag tycker att vi har en hyfsad balansgång för tillfället. Jag vet att vi balanserar på en mycket skör egg i det här sammanhanget. Sedan kan jag
inte riktigt ansluta mig till det som ltl Kemetter säger att man äntligen
ska satsa på musikinstitutet. Vi satsar närmare 1 miljon per år på musikinstitutet och har gjort det under en längre tid. Det blir inte några tilläggspengar där sammanhanget, utan vi ska se till att vi kan fortsätta.
Sedan ska vi ha planer för att kunna göra utbyggnad som kanske frigör
pengar, för istället för att betala hyror så ska pengarna kunna gå till
verksamheten. Vi ska också titta på möjligheterna att komplettera musikinstitutets verksamhet med till exempel en teaterutbildning. Det
kommer inte att finnas utökade resurser i budgeten.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Jag tror att ministern missförstod mig när jag nämnde
ordet ”äntligen”. Det var ministerns anförande som lyfte fram musikinstitutet, framförallt teatern och utvidgningen osv. Det var det som jag
hänvisade till.
När det gäller bidrag, avgifter och kulturutövande så är det en intressant diskussion som man nog också borde föra. Det är inte meningen att
endast de rika ska kunna utöva kultur. Det är också viktigt att barn från
familjer som inte har så höga inkomster ska kunna utöva kultur. I min
familj är den näst största räkningen, efter oljeräkningen, medlemsavgifterna till Ålands musikinstitut för mina två barn.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Mycket av detta handlar om att man ser över helheten och
hur man satsa på både det kulturella området, inom idrottsområdet och
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inom fritidsområdet i stort för barn och unga och hur man lägger de här
avgifterna. Vi har haft en diskussion och vi kommer fortsätta att ha en
diskussion kring de bitarna. Jag vill vara tydlig i att tyngdpunkten i det
arbete som vi gör när det gäller insatser från landskapsregeringens sida
ligger på att där vi stöttar så stöttar vi i första hand barn och ungdomar.
Vi försöker där hitta vägen framåt. Men precis som samma sätt som
Ålands musikinstituts räkningar är tunga ltl Kemetters familj så vet jag
familjer där idrottsföreningars kostnader är minst lika tunga. Det är ju
en fråga om hur vi försöker skapa det här på bästa möjliga sätt och
skapa förutsättningar för så många som möjligt att kunna delta i fritidssysselsättningar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Jag har ju varit ordförande i musikinstitutet i några
år. Jag har en rätt bra inblick i hur institutet fungerar. Nu har jag via
mitt nätverk fått reda på att dansverksamheten lever lite farligt på grund
av att vi har ekonomiskt väldigt hårda tider. Redan på min tid när jag
var med i styrelsen så började vi effektivisera. Jag ville bara ta upp detta
idag för jag tycker att musikinstitutets hela verksamhet är enormt viktig
med tanke på att det handlar om våra ungdomar. Därför blev jag glad
när jag fick höra ministern säga att det här är juvelen i kronan och att
landskapsregeringen fortsättningsvis tänker satsa.
Minister Johan Ehn, replik

Herr talman! Tittar vi i budgeten, som vi ska debattera senare, så ökar
Ålands musikinstituts kostnader med 1,7 procent nästa år. Det är en generös tilldelning i förhållande till många andra som har minus siffror. Vi
är helt medvetna om att situationen är synnerligen stram för dem. Vi
har från avdelningens och regeringens sida skickat tydliga signaler att vi
tittar på möjligheter att tillsammans skapa lösningar som medför att
ekonomin blir hållbar. Jag nämnde två saker redan i mitt anförande och
det är att man hittar ett närmare samarbete med gymnasieskolan angående utnyttjande av lärarkrafter, vilket kan göra att man får en något
lägre kostnadsnivå och kan hålla kvar de lärarkrafter man har. Man kan
också hitta pengar i de satsningar vi har för distansutbildning på ITsidan. Jag har stor tillförsikt att vi kommer att kunna hitta lösningar för
att hålla nivån på samma nivå som idag.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Det gläder mig att höra att ministern har den inställningen. Jag hoppas att det kommer att bli på det sättet också. Om dansen eventuellt inte skulle rymmas med, som är den en väldigt stor del av
hela musikinstitutets verksamhet, så skulle det vara katastrofalt.
Minister Johan Ehn, replik

Herr talman! I de diskussioner vi har fört om budgeten har man från institutets sida flaggat för att man har en stram ekonomi. När man har en
stram ekonomi så försöker man titta över var man kan göra vissa förändringar. Musikinstitutet har flaggat för att dansen skulle kunna vara
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en förändring. Svaret från landskapsregeringens sida har varit att det
gör vi inte utan vi hittar andra vägar att vandra för att se till att vi får
ekonomin att gå ihop. Det är just detta vi jobbar med nu. Jag är helt
övertygad om att vi tillsammans med den kompetens och ledning som
finns i musikinstitut och den stab jag har på min avdelning kommer att
hitta vägar för att vi ska klara det här.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Axel Jonsson

Tack, herr talman! Det har varit intressant att ta del av kulturpolitiken i form
av det här ärendet i lag- och kulturutskottet och också diskutera de här frågeställningarna. Det är ju mycket i det här programmet som fortfarande är öppet, frågor lyfts på bordet och det ger också möjlighet att påverka det framtida arbetet vad gäller kulturen. Det kanske inte är så mycket konkret politiken i det här programmet. Till största delen återstår förverkligandet av det
som står här i programmet.
En fråga som har diskuterats i många sammanhang är teaterutbildningen.
Vi är väl alla ganska överens om att i dagens ekonomiska tider tillåts inte
några större satsningar. Däremot är det inte sagt att man inte skulle kunna
satsa på teaterutbildningen i dagsläget. En koppling som jag tycker att man
kunde fundera på och utnyttja i större utsträckning är bl.a. när utskottet skriver på sidan 4 under Institutioner och andra aktörer: ”I meddelandet framhåller landskapsregeringen att den kommer att lägga större vikt vid att de
ungdomslokaler som beviljas landskapsfinansiering för renovering faktiskt
också används för ungdomskultur och andra ungdomsaktiviteter.” Det finns
ju teaterutbildning idag redan på amatörnivå visserligen. Ltl Sundback lyfte
frågan angående vilken nivå, vilken seriositet och vem som ska vara huvudman för en sådan här teaterutbildning. Det är ju dumt att gå och vänta på att
man ska förverkliga en professionell teaterutbildning i klass med övriga utbildningar som bedrivs på musikinstitutet. Man kunde också analysera den
teaterutbildning som finns idag. Finns det större möjligheter på ungdomsgårdarna, i samarbete med Ålands ungdomsförbund och ungdomsföreningarna, att utveckla den här utbildningen, kurser och den verksamhet som erbjuds för barn och unga inom teatern idag? Det kan ju vara ett billigare sätt
och ett sätt att komma framåt tills dess att man ser att det finns möjligheter
att förverkliga den hela vägen ut i form av en seriös teaterutbildning.
Alandica diskuteras frekvent i de här sammanhangen. Vi i Ålands Framtids
lagtingsgrupp begärde ut avtalet från byggnadsbyrån, vilket jag kan rekommendera samtliga lagtingsledamöter att göra. Där ser man ganska snabbt
problematiken med att börja ändra i det här avtalet och i synnerhet riva upp
avtalet. Det finns en klausul där man beskriver förutsättningarna och det är
många hundra tusen euro som ska skjutas till för att vi ska ha möjlighet att
riva upp det här avtalet. Jag kommer inte ihåg den exakta summan, den
minskar visserligen ju mer man närmar sig utgångstiden för avtalet, men det
är ännu en bra bit in på nästa decennium. Avtalet ligger nog kvar såsom det
gör. Däremot kan man givetvis diskutera och väcka frågan om det finns möjlighet att omförhandla avtalet, men man ska nog inte hoppas på för mycket
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tyvärr vad gäller den frågan. Vi har nog till stora delar slagit fast förutsättningarna för Alandica i alla fall ett par år till.
Bidragsreglerna ska revideras sägs det också i det här programmet. Man
diskuterar stipendier och om de ska vara långa eller korta. I Sverige har man i
närmare 30 år haft en så kallad inkomstgaranti för konstnärer. År 2009 valde
man att ta bort inkomstgarantin. Konstnärer kan beviljas en inkomstgaranti
på 18 000 kr i månaden. Men sedan drar man bort de egna intäkterna som
man producerar som konstnär. Det kanske inte är någon modell som vi rakt
av varken har råd eller kan introducera på Åland, däremot är modellen intressant som ett alternativ till renodlade stipendier. När man går in för att se
över de här bidragsreglerna, i synnerhet arbetsstipendier, så kunde man
kanske konstruera någon slags hybrid för åländska konstnärer. Kunde man
ha en viss del som är garanterad? Förstås inte under ett helt yrkesliv eller ett
livslångt stipendium eller inkomstgaranti, utan en tidsbunden garanti som
består av en del som är garanterad och en del som beror på de egna inkomsterna. Förslagsvis då ett system där man uppmuntras att skapa egna inkomster och inte som med det svenska systemet att man snarare blir av med sitt
bidrag ju mera inkomster man själv har. Jag tycker att det är värt att lyfta
fram i sammanhanget och uppmanar landskapsregeringen att överväga alternativa modeller till stipendier och den typen av inkomstgarantier som har
tillämpats på andra håll i Norden.
Slutligen vill jag lyfta fram något som är viktigt att komma ihåg i sammanhanget. Det är när vi pratar om att skapa spets i kulturlivet och skapa möjligheter att faktiskt satsa på en karriär inom den kulturella banan. Oberoende av
hur mycket bidrag vi ger, enprocentregler och fina kulturhus så är ju tryggheten i samhället A och O när det gäller möjligheten att faktiskt våga satsa på
en karriär inom kulturen, för det är långtifrån alla som lyckas med det karriärsvalet. Då behöver man också möjligheten att börja om och byta karriärsbanan och inte riskera sin framtida ekonomi helt och hållet genom ett felaktigt karriärsval som ung. Vill vi ha unga som ska våga satsa på det här så måste
vi också erbjuda dem möjligheten att kunna förlora och kunna börja om och
bygga ett tryggt liv, även om man misslyckas. Tack.
Minister Johan Ehn, replik

Herr talman! Frågan kring teaterutbildningen, vem som ska hålla i den
och hur den ska vara har diskuterats under ganska lång tid. Det bedrivs
en hel del teaterutbildning redan idag, precis som ltl Axel Jonsson var
inne på. Jag tror inte att man ska se det som motsats till det som man
diskuterar i det här utbildningspolitiska programmet. Här är det en
satsning på dem som vill få en grund, ett dokument och betyg för att
kunna ta sig vidare. Man ska låta de här lite leva sina olika liv. Jag ser
inte att det ena nödvändigtvis leder till det andra eller att de är motsatser. De ska få leva lite sina skilda liv. Det som sker i teaterutbildningen
idag är ju sådant som framförallt sker utgående från föreningslivet och
det ska också stöttas och uppmuntras. Men vi behöver också den andra
biten och det är en av de saker som har kommit fram under arbetets
gång med teaterutbildningen.
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Ltl Axel Jonsson, replik

Det är sant och jag delar långt den synen. Däremot måste vi också se till
verkligheten. Om vi inte i dagsläget har möjlighet att förverkliga den
långtgående visionen och det lite större projektet så kanske man behöver fundera på om vi istället kan utveckla den verksamheten som vi har
idag så att vi faktiskt får en satsning på det här området istället för att
vänta på att de ekonomiska tiderna blir bättre. Vi vet inte hur länge det
tar. Jag skulle ändå vilja uppmuntra landskapsregeringen i sitt fortsatta
arbete att överväga om vi kan satsa och bygga den teaterutbildning som
finns idag genom att kanske omfördela resurser, det är man bland annat
inne på vad gäller ungdomsgårdar och ungdomskultur. Jag ser också
den möjligheten i det kulturpolitiska programmet.
Minister Johan Ehn, replik

Herr talman! Jag noterar uppmuntran från ltl Axel Jonsson. I och med
att målsättningarna med verksamheterna blir ganska olika så ska man
inte blanda ihop verksamheterna. Det kan faktiskt vara bättre att låta
den ena biten utvecklas just åt det hållet som den är bra på och den
andra biten kan utvecklas åt ett annat håll. Då ska man också göra satsningen när man har resurserna. Annars riskerar man att hamna i någonting som är mitt emellan, som inte blir bra för någon. Vi säger egentligen
lite samma sak. Det som sker idag via föreningar, låt det växa och utvecklas utgående från de premisserna som finns där och hur vi beviljar
bidrag, men blanda inte ihop det med hur vi skulle kunna skapa en
grundläggande utbildning. För det är precis samma sak som vi har organiserat när det gäller musikinstitutet eller någonting annat.
Ltl Axel Jonsson, replik

I teorin är det kanske lätt att skilja på de här begreppen. Samhället är
ändå en helhet. Den verksamhet som bedrivs ute i de här föreningarna
idag bidrar också till ett ökat intresse för teater. Det skapar också en
kompetens som kanske kan utnyttjas i ett större projekt framöver. Jag
tycker inte att man helt och hållet ska dra vattentäta skott mellan de här
utan se det som en helhet. Om man har en stor vision och man ser att
det här kommer att bli svårt att förverkliga så måste man fundera på om
det finns annat man kan göra för att nå en bit på vägen. En teaterutbildning under musikinstitutet eller en mer seriös satsad teaterutbildning
vore givetvis bra, men är den inte möjlig idag så måste man ju faktiskt se
på de alternativ som finns och utnyttja det som redan existerar. Den
åsikten står jag fast vid.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, herr talman! Det resonemanget stöder jag faktiskt, ltl Axel Jonsson. Med en professionell teaterutbildning krävs det läroplaner och
framförallt behöriga lärare. Det är ganska dyrt projekt.
Däremot började jag tänka i slutet av ert anförande och jag fick en massa
idéer angående det här med tryggheten i samhället och att våga utbilda
sig. Vi ser ju nu att kulturen är den största växande industrin bl.a. i Sve-
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rige. Kulturen är det stora tillväxtområdet, det är mycket business och
det rör mycket pengar. Ska man våga satsa så behöver man också ha någon förståelse kring ekonomi. Ministern lyfte fram ett samarbete med
gymnasieskolan. Man kunde eventuellt i samband med musikinstitutet
också kunna gå kurser i ekonomi och få en helhetsutbildning för att
kunna bedriva egna företag och annat inom kulturindustrin.
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag vet inte riktigt om jag i den repliken fick mig en uppfattning om ltl
Kemetters tankar. Jag ser nog ingen större koppling mellan möjligheter
som kulturutövare i form av musiker eller dansare att enbart ha det som
utbildning och läsa lite kurser om ekonomi vid gymnasiet. Man behöver
nog ha en utbildning också vid sidan om den utbildning man kan få på
t.ex. Ålands musikinstitut. Jag fick inte riktigt med mig den kopplingen
tyvärr.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, herr talman! Ska du satsa på kultur så måste du så klart gå hela
vägen ut. Jag tar för givet att du har en slutexamen från Ålands musikinstitut och eventuellt fortsätter på Sibeliusakademin, teaterhögskolan eller danshögskolan osv. Då satsar du verkligen, du har gett allt, är kanske
25-26 år när du kommer ut ur universitetsstudierna och då ska du satsa.
Om du sedan inte alls har en ekonomisk bakgrund så kan det vara svårt,
precis som ledamoten lyfte fram. Man kanske misslyckas och samhället
behöver då stöda upp dessa individer. Jag tror nog att vi är inne på
samma tanke.
Ltl Axel Jonsson, replik

När det gäller min grundtanke med tryggheten i samhället så givetvis är
det relevant det som ltl Kemetter lyfte fram. Jag ville lyfta detta att om
man är ung, satsar och går hela vägen upp så behöver man också ha
någonting att falla tillbaka på. Man ska ha möjlighet att byta utbildning,
utbilda sig till någonting nytt och byta karriär. De sociala skyddsnäten är
en helhet som ändå utgör trygghet och möjlighet i samhället för ungdomar som kanske misslyckas, för det är inte alla som lyckas bli professionella kulturutövare och livnära sig på det. Det behöver också finnas en
möjlighet till omstart, vilket utgör en viktig förutsättning för att våra
ungdomar ska våga satsa. Vi ska fortsätta att producera kulturutövare
med hög kompetens.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Barbro Sundback

Herr talman! Det här sista meningsutbytet fick mig att reflektera över att
fortsättningsvis på något sätt uppfattar man dem som väljer att utbilda sig eller att jobba med kultur och konst som icke ekonomiskt fungerande personer.
Det är klart att om man är författare så är man en privatföretagare. Man
kanske inte har ett företag, men man är en ekonomiskt utövande person.
Kulturmarknaden är växande i hela västvärlden. Det är den mest hållbara
industrin. Den använder sig av humankapital i första hand och utvecklingspotentialen är gränslös. Men fortfarande lever detta kvar att om man satsar
41

på konst och kultur så är det en privat sak där man vill uttrycka någonting eller har en särskild begåvning som inte passar in i vår normala näringsstruktur. Om man ser på övriga företagare så finns det massvis med stödformer,
rådgivning och riskkapital. Det finns i praktiken näringsgrenar där risken är
nästan noll för att samhället tar ett så pass stort ansvar. Det här tycker jag att
är uttryck för ett väldigt ålderdomligt tänkande. Om vi ska vara kulturprogressiva så ska vi skapa just ekonomiska förutsättningar för enskilda människor att utveckla sig som konstnärer och kulturarbetare.
Inom nordiska kulturfonden och i andra sammanhang så uppfattar man
numera att göra spel på nätet som kulturverksamhet. Det ligger enormt med
pengar i den verksamheten. Ursäkta jag har inte följt med debatten så noga,
men varför inte satsa på en sådan här sak på medialinjen? Det finns ju tydligen en efterfrågan som är omättlig inom den här marknaden. Det finns många
andra sådana här exempel, serietecknare och överhuvudtaget där man använder bild som kan digitaliseras och visualisera på många olika sätt, själva
mjukvaran.
På något vis tycker jag att debatten är för fast i gamla strukturer. Att producera någonting i sitt anletes svett, det är arbete, det ska ge pengar och det
ska samhället stötta. Men att teckna serier är liksom inte riktigt arbete, men
så är det ju inte idag. Det är just efterfrågan på digitala tjänster som är den
mest växande marknaden.
Herr talman! Synen på konstnärer och kulturarbetare som icke-produktiva
är ålderdomligt. Man borde resonera tvärtom.
Det gjordes en utredning om frivillig sektorns ekonomiska betydelse där
det finns en hel del kulturföreningar. Det visade sig att man räknade med ungefär 35 miljoner i året som den här produktionen är värd. Nu har det arbetet
inte resulterat i någonting, tyvärr. Det görs utredningar som är mycket bra
men sedan läggs de på hyllan och så tramsar man på lite i samma upptrampade spår. Men den utredningen borde man ta fram, där finns flera bra exempel på hur man stöttar kulturlivet. Amatörkulturen och bredden utgör just
den kritiska massan ur vilken det kommer enskilda individer som kan vara
väldigt produktiva. Tack, herr talman!
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, herr talman! Min avsikt i mitt anförande var inte på något sätt att
förringa vår kulturutövare och dem som satsar på en karriär inom kulturen. Det finns många sådana bra exempel. Däremot är det en bransch
där det inte på något vis är självklart att man lyckas hitta försörjning. I
hörandet i utskottet har vi fått erfara att det kan vara ganska svårt att
skramla ihop till pensionen under de förutsättningar som finns idag hos
de kulturutövare som har varit verksamma under en längre tid. De har
ytterst varierande inkomster och bidragen är inte ens pensionsgrundande. Förutsättningar att livnära sig på kultur finns, precis som ltl
Sundback lyfte fram, men däremot är kulturen som näringsgren fortfarande långt ifrån problemfri att välja som sitt område för sin karriär.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Jag är inte säker på det där. Inom alla branscher är konkurrensen kolossalt svår. Alla ensamföretagare har svårt att få ihop till
pension. Många låter t.o.m. bli att göra sina inbetalningar och blir tyvärr
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ganska besvikna när ålderspensionen ramlar in på kontot. Egentligen
kan jag inte se så stor skillnad i förutsättningarna för en butiksinnehavare och en kulturarbetare. Det är antagligen lika jobbigt för båda två.
Det som är positivt för kulturarbetaren, speciellt om man har talang och
drivs av någonting, det är att man får möjligheter att utveckla något som
faktiskt är helt egenartat och därför konkurrenskraftigt. Jag var inte kritisk mot ltl Jonssons inlägg, däremot tyckte jag kanske att infallsvinkeln
var lite snäv.
Ltl Axel Jonsson, replik

Det hör kanske lite till debattens natur att välja att fokusera på olika saker. Jag tycker ändå att det är viktigt i sammanhanget att tänka på att
man knappast som musiker eller konstnär, om man väljer en sådan utbildning, placeras i statistiken bland dem som lättast får jobb efter sin
utbildning. Det finns andra yrken där man har betydligt lättare att göra
karriär, det vågar jag påstå. Därför tycker jag också att vi behöver tackla
de utmaningar som finns på kulturens område utifrån verkligheten. Vi
ser att det behövs bidrag, det behövs arbetsstipendium och därför behöver vi också fundera på hur vi kan utnyttja dem på bästa sätt så att det
också ger karriärmöjligheter inom kulturen. Det är ett viktigt perspektiv
i det här kulturpolitiska programmet och en viktig ingrediens i kulturpolitiken som helhet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Johan Ehn, replik

Herr talman! Utredningen från ÅSUB, som ltl Sundback hänvisade till,
kommer nog väl till pass nu när vi ska se över regelverket för kulturdelegationen och bidragsgivningen. På det sättet blir utredningen nog inte
en hyllvärmare. Utredningen kommer att finnas som grund när man ser
över regelverket. Jag tror nog att det arbetet som ÅSUB gjorde, vilket
var en bra rapport, kommer att kunna vara till nytta i det fortsatta arbetet också.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Jag är glad för det svaret, det var det jag önskade höra. Det
kan hända att man ska göra ytterligare utredningar just utgående från
den här utredningen. Utredningen från ÅSUB tog mycket fasta på föreningar och organisationer. Vid sidan av de direkta ekonomiska stöden
pratade man om samhällets möjligheter att stöda via lokaliteter och om
verksamheterna kan anställa någon funktionär och det är svårt. Man
kanske borde ha modeller där flera olika föreningar kan uppmanas att
dela på utrymmen och funktionärer.
Minister Johan Ehn, replik

Herr talman! Som komplement till det här så kommer vi under det här
året också att göra en undersökning om fritidsvanor som också ska ge
ytterligare en grund för det beslutsfattandet som ska göras. Det kanske
inte är en direkt koppling till det här, men det finns en viss sådan koppling också för att man ska få ett system som stimulerar på bästa möjliga
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sätt, både när det gäller aktivitet i största allmänhet men också ge
grundförutsättningar för att kunna livnära sig.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, herr talman! Jag har inte riktigt förstått varför man ska göra de
där undersökningarna. Det kommer ju att visa att folk tittar på TV väldigt mycket och sedan kanske gör lite annat.
Inom den progressiva kultureliten brukar man säga: Man ska inte ge
folket det de vill ha utan det de trodde att de aldrig kunde få.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Begärs ytterligare 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.
Enda behandling
3

Landskapsrevisorernas och landskapsregeringens berättelser för år 2012
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 23/2012-2013)
Landskapsrevisorernas berättelse (RB 1/2012-2013)
Landskapsregeringens berättelse (LB 1/2012-2013)

Enda behandling
4

Revisionsberättelse för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år
2012
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 24/2012-2013)
Landskapsrevisorernas berättelse (RB 2/2012-2013)
Talmannen föreslår att en gemensam diskussion om de båda ärendena tillåts i enlighet
med arbetsordningen 61 § 4 mom.
Kan förslaget godkännas? Godkänt.
Diskussion.
Ltl Jörgen Pettersson

Herr talman! Eftersom betraktaren avgör vad som är konst har jag nu nöjet
att gå vidare mot en annan och ofta underskattad kulturyttring, revisionsberättelser.
Tidigare berörde vi kultur och nyskapande och blicken mot framtiden. Nu
ska vi för ett ögonblick vända på oss och betrakta den tid som flytt.
Detta handlar om revision och historia. Vi har till lagtinget fått landskapsregeringens berättelser för år 2012 vilka alla är att betrakta som synnerligen
läsvärda och till innehållet väl överensstämmande med verkligheten. Från
bokslutet, via själva berättelsen till den hållbarhetsredovisning som för tredje
gången uppgjordes år 2012. Om dem ska jag inte orda mer, ni har alla fått
dem och självklart läst dem.
Jag tänker från utskottsbehandlingen uppehålla mig lite längre vid den revisionsberättelse för år 2012 som landskapsrevisorerna omsorgsfullt och
plikttroget upprättat. Den hanterar ett stort antal områden där det finns plats
för både förändringar och förbättringar i granskade verksamheter. Revisorer-
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na har gått på djupet i många områden men har också sett över de bredare
linjerna och mycket däremellan. Ni har själva läst berättelsen och från utskottets sida förutsätter vi att landskapsregeringen på största allvar tar till sig påpekandena och gör bättring där så är ändamålsenligt. Vi befinner oss i en
kärv situation och ska snart fördjupa oss i budgeten för år 2014 varför det
kanske känns lite överkurs att ägna alltför mycket kraft åt historien. Ändå
finns här från utskottet en påminnelse som aldrig kan sägas för ofta. Den lyder: Landskapets myndigheter behöver sänka sina kostnader och
befintliga anslag måste användas så effektivt som möjligt.
När det kommer till den sakliga behandlingen lyfter vi från utskottets sida
fram några områden som vi anser viktigare än andra. Till exempel hembygdsrättsregistret som utgör en av de pelare vi faktiskt alldeles bokstavligen bygger vår existens på. Här inväntar vi ett sedan länge tillbaka efterfrågat lagförslag och ser mycket fram emot att ta del av det.
Vi vill också lyfta fram det ständiga dilemmat med landskapets fastigheter
och tycker det mot bakgrund av den finansiella verklighet vi befinner oss i är
utomordentligt underligt och uppseendeväckande att vi fortfarande hyr upp
lokaler från andra när vi sitter på väldigt många egna, tomma hus. Ett av exemplen som alldeles särskilt stuckit ut var den snabba och alldeles för dyra
flytten av Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet AMS från en
byggnad till en annan i stadens centrum. Inte nog med att ombyggnadskostnaderna blev höga. Även driftskostnaderna sköt i höjden vilket arbetar i direkt motsatsförhållande till det vi från utskottet har understrukit vid en lång
rad olika tillfällen och som jag nu upprepar; nämligen ”Landskapets myndigheter behöver sänka sina kostnader och befintliga anslag måste användas så
effektivt som möjligt.”
Vi berör också lönesättningen inom Ålands hälso- och sjukvård och betonar vikten av att antalet lönesättare bör ses över och att lönerna självklart ska
vara såväl rättvisa som systematiserade. Utskottet har erfarit att det arbetet
är på god väg under organisationens nya ledning.
När det gäller trafikavdelningen anser utskottet i likhet med revisorerna att
kontanter och statistik ska hanteras med stort ansvar och noggrannhet. Dels
för att det handlar om den dagliga intjäningen men också för att det som
händer idag inom skärgårdstrafiken ska utgöra underlag för framtida analyser och beslut. Inte minst vore det nödvändigt att skapa ett boknings- och
biljettsystem som är användarvänligt och lättbegripligt för alla de turister vi
så gärna vill välkomna till hela Åland.
Det var i korthet det sakliga innehållet men då vi idag hanterar landskapsrevisorernas allra sista berättelse är det på sin plats med en kort historiebeskrivning. Revisionen går nämligen tillbaka ända till det första lagtinget då
konsuln Erik Nylund och bonden Fridolf Sundberg granskade räkenskaperna
för år 1922. I sina slutsatser skrev de: ”
– att kassabokens verifikat överensstämma med räkenskaperna;
– att bokslutet per ultimato december 1922 överensstämmer med böckerna
och är uppgjort enligt Länsstyrelse-principer för bokföring;
– att kassan, som denna dag af oss uppräknats, befunnits öfverensstämma
med kassabokens saldo för dagen.
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Landskapsnämndens protokoll hafva vi funnit däri fattade beslut verkställda. Då vi sålunda kommit till den slutsats, att Landskapets ekonomi
skötts på ett klanderfritt sätt, föreslår vi att Landskapsnämnden och kassaförvaltaren måste beviljas ansvarsfrihet för redogörelseåret 1922.”
Sedan dess har det rullat på. År 1923 kom skrivningar angående ordnandet
av Ålands landskapsförvaltning in i Ålands författningssamling. År 1933 antogs instruktioner för Ålands landskapsrevisorer. År 1971 blev det landskapslag om finansförvaltningen. År 1978 antogs landskapslagen om landskapsrevisionen osv.
Tidigare i år har vi i detta lagting fattat beslut om att de landskapsrevisorer
som nu lämnat sin sista rapport i framtiden ska ersättas av en myndighet,
Landskapsrevisionen, som denna sommar inlett sitt arbete.
Detta historiska material har plockats fram ur de djupa arkivlådorna av
lagtingets bibliotekarie Lilian Norring-Öhman vars skicklighet jag och vi från
utskottets sida är djupt tacksamma för. I färden mot framtiden är det alltid
bra att ta avstamp ur historien. Om inte annat finns detaljer som kan förgylla
berättelsen och bidra till nödvändig mystik. Inte ens historien eller dess mest
uppburna förgrundsgestalter var nämligen felfria. Det visar sig att medan alla
dessa revisionsberättelser sedan 1922 finns noga förvarade i lagtingets kansli
är det en som saknas. Det är berättelsen i handlingarna från år 1930 där det i
en blyertsanteckning framgår att ”berättelsen finns hos redaktör Sundblom”
Vad som eventuellt kan dölja sig i denna upplysning är jag tyvärr alldeles för
lite konspirationsteoretiker för att ha en uppfattning om. Men visst är informationen lite kittlande.
Nu är jag nära slutet och vill från finans- och näringsutskottet liksom, naturligtvis, hela lagtinget utbringa ett tack till de allra sista landskapsrevisorerna som utgjordes av ordförande Sven-Anders Danielsson, medlemmarna
Johan Jansson, Annette Holmberg-Jansson, Tuula Mattsson, ersättarna Erica Scott och Solveig Jansson samt sekreteraren och biträdande lagtingsdirektören Marine Holm-Johansson. Ni är alla förtjänta av ett tack för det jobb
ni gjort hela vårt samhälle och vår förvaltning till fromma.
Mot denna bakgrund föreslår ett enigt finans- och näringsutskott att betänkande nummer 23/2012-2013 bringas landskapsregeringen till kännedom
samt att betänkande nummer 24/2012-2013 bringas Ålands lagting samt
Ålands delegation i Nordiska rådet till kännedom. Tack för ordet.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Jag instämmer i den tacksamhetens tanke som går till de
nu avgångne landskapsrevisorerna. De har tjänat vårt samhälle med
framgång.
Landskapsförvaltningen inleddes den 1 augusti 1922. Revisionen omfattade inte hela det kalenderåret. Vi hade den historiska 9 juni sessionen och därefter startade det hela i augusti. Men inget nedsättande om
det övriga, det är helt i sin ordning.
När en ny lagtingsmyndighet vidtar och landskapsrevisorerna liksom
utskottet framförallt efterlyser större effektivitet och mera sparande så
har jag en tanke om att kanske denna nya myndighets första revisionsuppgift kunde vara en effektivitetsrevision, om var man ska finna dessa
områden för större effektivitet och därmed sänkta kostnader. Har utskottet eventuellt tänkt i sådana banor? Jag menar att denna nya myn-
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dighet ska ges direkta uppgifter som inte bara är bokslutsrevision utan
mera effektivitetsrevision.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, herr talman! Tack för de synpunkterna ltl Gunnar Jansson.
Nej, utskottet har ännu inte diskuterat vilka uppgifter som den nya
landskapsrevisionen ska ha. Det finns det väl egentligen en avsikt med.
När man formar en ny myndighet så är det ändå ganska viktigt att de
själva måste få skapa den verklighet de tänker leva i. Men det sades väldigt tydligt, både i den lag som vi tog i denna sal tillsammans med det
förarbete som föranledde åtgärden, att myndigheten ska vid sidan av
normal bokslutsrevision även ska utföra en effektivitetsrevision och till
och med en EU-revision i syfte att inte bara titta bakåt, vilket vi faktiskt
har gjorts hittills, utan också på allvar blicka framåt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund

Tack, herr talman! Jag har varit med i behandlingen av det mesta i betänkandet. Jag var inte med när de klubbade beslutet men jag omfattar till fullo beslutet från finans- och näringsutskottet.
Jag ville ändå ta upp ett par punkter som kanske inte berördes fullt ut i utskottet men som man behöver lyfta upp. Det gäller ärendebehandlingen i
landskapsregeringen. Vi har från Ålands Framtid har haft motion om detta
tidigare under perioden 2003-2007. Vi hade en motion om ärendehanteringen i landskapsregeringen att det var fördröjt. Det var kritik om att ärenden
låg så länge innan man fick svar på dem.
När man tittar på revisionsberättelsen och när man har granskat öppna
ärenden så låg det 434 ärenden i olika svårighetsgrad öppna år 2012. En del
ärenden fordrar längre hanteringstid och bedömning än andra ärenden. Det
här är inte bra. Vi har i anföranden påpekat att det kommer kritik från företagare, man vill ha svar inom den utlovade tiden tre månader. Om man inte
får beslut så vill man åtminstone veta hur ärendet ligger till. Man kan få ett
mail. Om man har mailadress till den sökande så är det enkelt att skicka. Man
kan meddela att ärendet är under beredning men att det ännu inte är färdigt.
Jag har pratat med företagare som har väntat på svar i 7-8 månader. Det
finns inte en stor andel sådana ärenden. När man är i ett projekt och ska investera och funderar på när man ska komma igång så vill man ha ett svar om
man har sökt investeringsstöd. Man vill inte få projektet fördröjt. Alla har
sina planer och man vill verkställa saker och ting.
Revisorerna har gjort iakttagelser på ledningsgruppsmötet nr 7 den 2 maj:”
Redovisningen över öppna ärenden skulle lämnas till förvaltningschefen
senast den 15 juni 2012. Förvaltningen har varken kunnat verifiera att redovisningen har lämnats in eller kunnat redogöra för eventuell uppföljning
därefter.”
Sommaren 2012 avgick förvaltningschefen och nuvarande förvaltningsoch utvecklingschef tillträde. Direkt på en månad minskade öppna ärenden
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med 100, om jag minns rätt. Men ändå släpar många ärenden efter. När man
ser i statistiken från 2002 så finns det ännu öppna ärenden. Man påpekar i
rekommendationerna: ”Ett meddelande att ärendet är slutbehandlat verkar
inte komma till registraturen till kännedom alla gånger.” Här finns det
kommunikationsproblem. Det finns inte någon agenda på hur en sådan här
ärendehantering ska fungera. Det måste bli bättringar. Enligt 20 § i förvaltningslagen så ska det årligen upprättas en redogörelse över varför ärendena
inte upptas i tid. Här har det tydligen brustit. När man gör en sådan här uppdatering så förväntar man sig också att det vidtas åtgärder. Jag hoppas att
landskapsregeringen tar åt sig av det här påpekandet som revisorerna har
gjort och försöker skynda på den här uppföljningen av ärendehanteringen.
Man måste åtminstone meddela hur ärendet ligger till åt den som väntar på
ärendet. Det kan inte ta så mycket tid och besvär för tjänstemännen att skicka
ett kort meddelande hur det ligger till, Man kan skriva att tyvärr har tiden
gått och vi har inte behandlat ärendet färdigt. Det känns alltid mycket bättre.
Nästa ärende som vi har behandlat i finansutskottet gäller kostnader för
saneringen av landskapets verkstad. Jag har inte i lusläst budgeten till fullo,
men jag hittade inte något anslag i årets budget för den här saneringen. Är
saneringen inbakad i någon klumpsumma? Kanske någon som känner till det
här kan informera om detta. Det här är ganska allvarligt. Myndigheten ska
övervaka andra människor, de ska följa upp rekommendationer från revisorerna att man bör vidta åtgärder för sanering. Skulle det här ha varit en privat
person som hade man redan haft ålägganden på sig, antingen åtgärder eller
inför domstol. Men när det gäller landskapsregeringen i det här fallet så då
får det rulla på och man bryr sig inte. Jag vet att det är en kostnadskrävande
sanering men förr eller senare så måste man göra det. Jag har själv varit med
i företag där vi har fått kasta ut stora pengar för att sanera och skicka bort all
jord till fastlandet, lastbilslass som kostar tusentals euro. Då låg nog myndigheten på och kontrollerade, en man stod hela tiden och kontrollerade att exakt allting for iväg. Det får inte vara på det viset att det inte är så noga när det
gäller landskapsregeringen i det här fallet. Då börjar privata personer fundera
på varför de ska vara föregångare när landskapsregeringen inte följer upp det
som har påpekats. Det var mitt inlägg, tack ska ni ha.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Ltl Eklund tar upp den viktiga frågan om öppna ärenden
och det stora antalet öppna ärenden. Det är precis såsom ltl Eklund
framförde, det är inte acceptabelt att det ska vara så många ärenden
som ligger för länge och har legat för länge. Frågan om hur vi kan förbättra den här situationen har också diskuterats i landskapsregeringen.
Förbättringar har skett såsom det också framgick av anförandet. Det här
är en kontinuerlig process som gör att man måste arbeta ikapp sig själv
nu. Det minsta man kan begära som privatperson är att man får ett
meddelande om att ärendet är anhängiggjort, såsom ltl Eklund sade.
Verkligheten är sådan att vissa ärenden tar lite längre tid och andra
ärenden tar lite kortare tid. Vi är fullt medvetna om situationen och gör
vårt bästa för att vi ska följa lagstiftningen.
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Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Det är roligt att höra att landskapsregeringen är medveten om detta. Om jag personligen skulle sitta i landskapsregeringen så
skulle jag undra varför man tar emot onödig kritik? Man kan enkelt
meddela via mail eller sms om var ärendet ligger. Man kunde vara lite
flexibel när det gäller information om var ärendet ligger så skulle man
slippa kritik. Lite mer öppenhet, tack.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Den andra frågan som ltl Eklund tog upp så där kan jag
bara säga att alla ska behandlas lika, även landskapets egen förvaltning
ska följa samma regler som det övriga samhället ska följa. Något annat
är inte acceptabelt. Om så har skett så finns det anledning för oss att
bättra oss.
Fru talman! Jag vill avslutningsvis instämma i samma tack som har
framförts från utskottsordförande och från Ålands lagting till de avgående revisorerna. Tack för det här senaste året och för alla år sedan
1922. Alla har gjort en stor insats för det här landskapet. Tack ska ni ha!
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Det är klart att det diskuteras och ifrågasätts när information kommer ut att området runt Möckelöverkstaden borde saneras. Privatpersoner kan ju också ifrågasätta varför de ska följa lagen när
inte myndigheten gör det. Jag fick inte svar av vicelantrådet om pengar
för detta finns med i årets budget. Jag har inte sett att det finns några
anslag för sanering, men det kan jag ta upp på sidan om så att han kan
informera mig om det.
I övrigt delar jag utskottsordförandes historik om den gångna tiden
när det gäller landskapsrevisorerna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson

Tack, fru talman! Tack för de anföranden som har hållits och särskilt utskottsordförande som tackade de avgående revisorerna och gav oss en väldigt
bra historiebeskrivning som var värdefull att höra.
Jag vill poängtera det som utskottet säger när det gäller de ekonomiska
rapporteringssystemen och de ekonomiska nyckeltalen som även revisorerna
tar upp i sin berättelse. Jag har vid flera tillfällen tagit upp det här också ifrån
talarstolen. Jag tycker att det är en viktig fråga för oss i lagtinget och för
Ålands befolkning att man får ekonomiska nyckeltal för att kunna följa upp
landskapets ekonomi under en längre tid. Då blir det också lättare och mera
åskådligt för oss lagtingsledamöter att följa med vad som händer i ekonomin.
Jag hoppas verkligen att landskapsregeringen tar det här till sig och utarbetar
flera nyckeltal. Vi fick något nyckeltal till i det senaste bokslutet och det var
positivt. Jag hoppas att man fortsätter att jobba vidare och får med flera
nyckeltal så att inte vi lagtingsledamöter själva behöver sätta ihop alla nyckeltal och skapa våra egna siffror, utan att vi får ett underlag framtaget av förvaltningen och landskapsregeringen. Det är nog väldigt värdefullt för oss.
Tack.
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Talmannen
Begärs ordet? Diskussion är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. Först föreläggs kläm och motiveringen i betänkande nr
23/2012-2013. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Föreläggs betänkandets kläm för godkännande. Klämmen är godkänd.
Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd.
Nu föreläggs kläm och motiveringen i betänkande nr 24/2012-2013. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Föreläggs betänkandets kläm för godkännande. Klämmen är godkänd.
Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd.
Ärendenas enda behandling är avslutad. Ärendena är slutbehandlade.
Plenum slutar
Nästa plenum hålls 11.11.2013 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Plenum
Närvaroregistrering. 27 ledamöter närvarande.
Talman Britt Lundberg anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av ALDEmöte i Bryssel, lagtingsledamoten Igge Holmberg anhåller och om ledighet på grund av
sjukdom och lagtingsledamoten Anders Englund anhåller om ledighet på grund av deltagande i SLC:s styrelsemöte i Helsingfors. Beviljas.
Bordläggning
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Godkännande av handelsavtalet mellan EU, Colombia och Peru
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 1/2013-2014)
Republikens presidents framställning (RP 16/2012-2013)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 13.11.2013. Godkänt.
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Godkännande av avtalet om enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda
fordon
Landskapsregeringens yttrande (RP 14/2012-2013-s)
Republikens presidents framställning (RP 14/2012-2013)
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Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmanskonferensens förslag är att ärendet remitteras till Finans- och näringsutskottet.
Diskussion.
Ltl Wille Valve

Fru talman! Bilbesiktningen räddar liv varje dag. Vardagshjältarna på Ålands
motorfordonsbyrå har Västeuropas äldsta bilpark som verksamhetsfält. I det
tysta gör de ett hästjobb med din och min säkerhet för sina ögon. Det är just
detta som Wienöverenskommelsen handlar om – din och min säkerhet på
våra åländska vägar. Särskilt tillämpningen av paragraf 18 i landskapslag om
besiktning och registrering av fordon är central i sammanhanget. I den föreskrivs att ”om ett fordon vid besiktningen konstateras vara så bristfälligt att
det utgör en uppenbar fara för trafiksäkerheten eller miljön skall fordonet
beläggas med körförbud. Körförbudet gäller till dess fordonet godkänts vid
ny besiktning”. Huvudfrågan, som utskottet gärna kan fördjupa sig i – är hur
väl Wienöverenskommelsens norm 2 fungerar eller harmonierar med landskapets normering, alltså landskapslagen om besiktning och registrering av
fordon? Wienöverenskommelsens tre kriterier för bedömningar av defekter
hos bussar och lastbilar är ”minor defect”, ”major defect” och ”dangerous defect”. Detta verkar kunna innebära samma form av skälighetsbedömning som
resten av paragraf 18 i landskapslagen ger möjlighet till.
Det kan också vara bra att titta lite på EU-direktiven, men ärligt talat skulle
inte jag åtminstone bränna huvuddelen av krutet på det. De EU-direktiv
landskapsregeringen hänvisar till i sitt yttrande är tämligen yviga. Den här
meningen i landskapsregeringen yttrande kan initialt låta lite hotfull: ”I fråga
om fordonet kontrolleras åtminstone de komponenter som nämns i punkterna 2 och 4 i bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/40/EG om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons
trafiksäkerhet, sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv
2010/48/EU.”
Men punkt 2 i det förstnämnda direktivet handlar om något så basalt som
styrning och ratt och att man inte ska ha glapp i ratten, medan punkt 4 handlar om kontroll av lampor, reflektorer och elutrustning. Inga märkligheter
här, alltså.
Vår hälsning till det ansvariga utskottet blir därför helt enkelt att jämföra
Wienöverenskommelsens norm 2 med vår ikraftvarande landskapslag.
I tidigare lagtingsbehandlingar av Wienöverenskommelsen har syftet varit
att motorfordon ska genomgå periodiska besiktningar på enhetliga villkor
och att därmed en högre säkerhets- och miljöskyddsnivå uppnås. Moderaterna välkomnar dessa målsättningar och även ömsesidighet i erkännande av
besiktningar, som ett led i rivandet av gränshinder.
Lagutskottet har behandlat framställningar i detta ärende förr. I betänkandena 11/2000-2001, 4/2004-2005 jämte 9/2006-2007, men nu föreslås
alltså överenskommelsen remitterad till finans- och näringsutskottet, säkerligen med hänvisning till arbetsordningens kristallklara 15 §, punkt 4d där trafik och vägar hänförs till finans- och näringsutskottet och enligt punkt 5, dvs.
bifall till ikraftträdandet av sådana internationella avtal som hör till utskottets ansvarsområde. Detta är sunt och understöds av moderata lagtingsgruppen. Tack för ordet.
52

Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget
är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Remiss
3

Godkännande av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland,
Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning
Landskapsregeringens yttrande (RP 15/2012-2013-s)
Republikens presidents framställning (RP 15/2012-2013)
Talmanskonferensens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.
Diskussion.
Minister Johan Ehn

Fru talman! Ärendet som sådant är såväl för det nordiska samarbetet som för
Åland ett viktigt avtal. Det här är en av de saker som man som medborgare i
ett nordiskt land har haft stor nytta av under många år, dvs. möjligheten att
få lika tillträde till varandras högskolor.
Det handlar nu om att man gör vissa smärre justeringar av det här avtalet.
Det handlar om hur länderna sinsemellan finansierar den här tillgången.
Förändringarna rör således inte Åland och de självstyrande områdena i det
här sammanhanget. Det pågår en hel del diskussioner om hur det här samarbetet ska formas framåt. Avtalet kommer nu att vara gällande fram till och
med 2015.
Som också finns nämnt i propositionen så har vikten av att ha ett sådant
här avtal minskat något utgående från vad som har hänt med EU-samarbetet.
EU-samarbetet ger möjligheter att komma i kontakt med varandras utbildningar på ett naturligt sätt.
Fortsättningsvis har utbildningsministrarna i det nordiska samarbetet ansett att det här är ett viktigt avtal. Vad som sker framåt återstår att se. Oberoende har det här varit en överenskommelse som är viktig för Åland och vi
fortsätter att bevaka det så att våra åländska studeranden har fortsatt möjlighet till god tillgång.
Ltl Wille Valve

”Norden är hemma”, lär en svensk statsminister ska ha sagt. I utbildningssammanhang är vi nordbor så hemma hos varandra, att en nordisk sökande
som är bosatt i ett annat nordiskt land har möjlighet att söka till högre utbildning på samma eller likvärdiga villkor som sökande från det egna landet,
enligt överenskommelsen om tillträde till högre utbildning ingången den 3
september 1996.
Detta är en viktig överenskommelse för Åland. För att citera regeringspropositionen: ”Man har kunnat hänvisa till överenskommelsen i situationer
där det varit uppenbart att alla nordiska medborgare inte har behandlats
på lika villkor”. T.ex. år 2010 hänvisade de nordiska utbildningsministrarna,
också den åländska, till överenskommelsen efter det att Sverige ändrat urvalskriterierna för högskolarna så att man inte behandlade medborgare från
andra nordiska länder på lika villkor med svenska sökande.
Tittar man på de senaste årens ÅSUB-statistik kan vi notera att Sverige något tappat i attraktionskraft som studieort från 78 procent på högskola och
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yrkeshögskola år 2008 har siffran ramlat till 73 procent år 2010 och 2012 har
den landat på 70 procent. Men, Sverige är fortfarande huvudmålet med 70
procent av de åländska studerandena på högskola och yrkeshögskola. Hur är
det då med övriga Norden? Tämligen litet. Jämförelsevis fanns 880 åländska
studerande i Sverige på gymnasial- och högskolenivå under 2012. I Finland
var siffran 343. Sedan kommer Storbritannien med 17, först därefter Norge
12, Danmark 10 och USA med 10. Detta ska inte tolkas som att graden av internationalisering är låg bland åländska studerande, med tanke på hur vanligt
utbytesstudier blivit.
I ett bredare nordiskt perspektiv ser vi hur det totala antalet nordiska studerande i ett annat nordiskt land ökat från 6486 år 1999 till 9116 år 20112012, 10 procent av detta är de åländska studerande som vi har i Sverige,
Norge och Danmark. Det är tänkvärt. Vi kan alltså skönja en stadig ”Nordifiering” av högskolestudierna i Norden.
Förslaget vi har framför oss handlar om en reglering av den ”medlemsavgift” de nordiska länderna betalar för det Nordiska samarbetet. Det handlar
om höjning av det ersättningsbelopp (3500 euro) som betalas per studerande
för att man har sina studerande i ett annat nordiskt land. Det beräknas på 75
procent av det antal studerande som studerar i ett annat nordiskt land men
får studiestöd från sitt hemland. Citat från artikel 7 ”Danmark, Finland,
Norge och Sverige betalar kalenderårsvis ersättning till studielandet för
sina studerande i ett annat nordiskt land. Island är undantaget denna bestämmelse.”
Denna förändring berör egentligen inte Åland, då Island och de självstyrande områdena är undantagna från ersättningssystemet enligt artikel 8 i
konventionen. Och det är en bra sak för Åland. För Ålands del kan vi också
konstatera att det är bra att överenskommelsens giltighetstid förlängs till utgången av 2015. För åländsk del får den gärna gälla för evigt om det är möjligt, tycker jag.
Fru talman! Detta är en viktig överenskommelse för Åland. De fyra ändringsartiklarna vi har framför oss idag innebär i juridisk-materiell bemärkelse
väldigt lite för Åland.
Moderata lagtingsgruppen stöder ett bifall till dessa ändringar av denna för
Åland viktiga överenskommelse.
Ltl Sara Kemetter

Tack, fru talman! Vi verkar överens här i lagtinget att det här är ett mycket
bra yttrande och för vidare den här” Nordifieringen” av utbildningarna.
Det intressanta är hur det här relateras till Åland? Här har vi Högskolan på
Åland som ett bra exempel. År 2003 fick Högskolan på Åland status som yrkeshögskola. I Finland har vi ett dualsystem där vi har vetenskapsuniversitet
och sedan har vi yrkeshögskolor. Högskolan på Åland liknar ganska mycket
den holländska modellen.
Man kan avlägga en s.k. BA-examen vid Högskolan på Åland och sedan
kan man gå vidare och i samarbetet med ett universitet avlägga en magisterexamen. Här kommer det här yttrande in passligt. Det är frågan om en påbyggnadsexamen. Efter diskussioner med Högskolan på Åland så fungerar
det här mycket bra. Man kan lägga en BA-examen i ekonomi, vi har elever
som har gjort det och som går vidare till universitet i Norden, t.ex. till Åbo
akademi och Hanken i Finland men också till Sverige. Vi har också elever som
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studerar i Norge och som bygger på den här examen med en magisterexamen.
Det här borde vi marknadsföra och lyfta fram mera. I dagsläget har vi ungdomar som upplever att det är ett misslyckande att de inte kommer in på universitetet genast efter studenten. Här har vi en helt annan möjlighet. Man
kan bo kvar hemma lite längre, 3 år, men ändå ha möjlighet att studera vidare
om intresse finns.
Det som försäkringsbolagen har begärt är ett direkt samarbete med Norge.
Om man studerar till sjökapten vid Högskolan på Åland så föreslås att man
går vidare och läser sjöfartsjuridik vid Oslo universitet. På det sättet har man
lättare att få arbete inom försäkringsbolag och banker som har mycket med
sjöfartsjuridik att göra. Det borde vi kanske utveckla.
Jag sitter med i en sjöfartspolitisk nämnd i Mariehamns stad. Vi har diskuterat sjöfartsutbildningarna mycket. Det är en central faktor när det gäller
nordiskt samarbete. Här är vi och skulle kunna vara ett exempel framåt där
nordiska elever kunde komma till Åland och studera, verkligen en nordifiering av utbildningarna. När vi gjorde lite forskning bakom det här så är det
väldigt många unga ålänningar som vill utbilda sig just inom sjöfartsnäringen. De maritima utbildningarna lockar även ungdomar från både Finland och
Sverige men framförallt också från Norden. Här har Danmark varit föregångare, men vi erbjuder också riktigt speciella kurser vid högskolan som skulle
kunna vara intressanta att lyfta fram mera.
Vi har lyckats upprätthålla en så kallad internationell status vad gäller sjöfartskompetensen. Detta är mycket, mycket positivt. Visst hänger det här yttrande också ihop med hur vi borde utveckla Högskolan på Åland, de kurser
som vi kan erbjuda här och också vad gäller avgifter med mera.
Vi har också diskuterat, vilket kunde vara intressant men kanske inte direkt hör hit, möjligheten att erbjuda utbildningar också på andra språk än
svenska. Det är ju självklart att utbildningsspråket i första hand är svenska.
Men vill vi locka flera individer från Norden så skulle det vara bra om man
också eventuellt kunde erbjuda engelskspråkiga kurser här på Åland för att
möta de internationella kraven.
Sammanfattningsvis, åtminstone för min och socialdemokraternas del, så
ser vi inte ett problem med det här yttrandet. Vi är mycket glada att även de
åländska studerandenas tillträde till högre utbildning i de nordiska länderna
nu fortsätter. Tack.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Tack ltl Sara Kemetter för ett bra anförande. Jag uppskattar att ledamoten lyfte fram att vi också måste marknadsföra vår
egen högskola lite mera. Jag tycker att det är positivt om vi kunde få fler
elever i vår högskola och att de ungdomar som bor här kunde stanna
hemma lite längre.
Ltl Kemetter tog upp frågan att studera vidare på annan ort, i Sverige
och Finland. Man har tidigare haft en del bekymmer i och med att man
måste ta till så kallade bryggstudier när man ska ta sig vidare och ta magisterexamen. Det här har man jobbat på och man har försökt minimera
de bryggstudier som uppstår, vilket jag tycker är bra och det ska man
fortsätta med. Det finns förbättringspotential för att komma vidare till
magisterexamen och det tror jag att man får jobba vidare med.
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Ltl Sara Kemetter, replik

Tack ltl Carlsson. Det var just detta som jag försökte lyfta fram här. Ledamoten sitter själv med i sjöfartspolitiska nämnden där vi just har diskuterat den här problematiken och även också lyft fram det med näringslivet. Mycket har att göra med att få inflyttning och få våra
åländska ungdomar att komma hem, men också att ge möjlighet för våra
ungdomar att stanna hemma och studerar här och på det sättet utveckla
det åländska samhället. Det här ska vi börja diskutera mera hoppas jag,
och utveckla för Ålands bästa.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Strikt formellt hör väl inte den här substansdiskussionen om
högskolan till det här ärendet. Det är mera en formalitet om att lagtinget ska
ge sitt bifall eller inte. Jag tycker att det i kammaren har kommit väldigt bra
och vägande inlägg om den åländska högskolan. Det kanske har att göra med
att det är ganska länge sedan som vi har haft några diskussioner om den här
skolformen. Utskottet kan ju fördjupa sig i den frågan. För min del kan vi
gärna fortsätta den här diskussionen.
Den här överenskommelsen ger möjlighet till ett utbyte. I presentationerna
här så har man i första hand betonat man ålänningarnas möjligheter att studera i andra nordiska länder, vilket givetvis är väldigt centralt. Men vår yrkeshögskola har ju ett extremt lågt studerandeantal. Som en samhällsinvestering så borde man göra allt för att få hit studeranden, i främsta hand kanske
från Norden men inte bara det. Det skulle göra att högskolan också fick mera
humankapital.
När den här lagstiftningen kom till förekom det en ganska omfattande diskussion. En av de centrala frågorna var om den skulle heta Ålands Högskola,
enligt svensk modell, eller om den skulle vara en yrkeshögskola. Nu är det är
lite både och, den heter Ålands Högskola men i praktiken är det en yrkeshögskola. Sammanblandningen av svensk och finsk förvaltning är inte bra för
oss. Det skapar rättsosäkerhet och det försvårar också för myndigheterna att
utveckla sin verksamhet.
Jag tycker att ltl Sara Kemetter höll ett väldigt viktigt anförande och hon
betonade just vikten av att göra sjöfartsutbildningen mera internationell. Det
borde ju vara Ålands naturliga styrka inom utbildningsväsendet.
En annan central sak för framtiden är vårdutbildningen som yrkeshögskolan erbjuder. Vårdutbildningen borde få möjligheter att ta emot flera studeranden av den anledningen att efterfrågan på arbetskraft inom det här området är stort och kommer antagligen att bli växande.
Fru talman! Jag tycker att det var intressanta inlägg och jag hoppas att diskussionen fortsätter. När utskottet har tittat på det här så hoppas jag att vi
kan fortsätta att diskutera högskolans roll och framtid. Tack.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det var intressanta och viktiga saker som ltl Sundback tog upp.
Vi kan konstatera att vi också kan återkomma till den här frågan under
budgetbehandlingen. Det finns skrivningar i årets budget om att man
tänker utveckla sjöfartsutbildningen, föra den samman, göra den effek56

tivare men också se över formen och styrning av högskolan. Att landskapsregeringen jobbar med de här frågorna har i alla fall liberalerna tagits som utfästelse.
Ltl Barbro Sundback, replik

Det organisatoriska och det ekonomiska är kanske att gå in ett steg
längre i själva verksamheten. Jag har försökt begränsa diskussionen till
de åländska studerandes möjligheter att delta i utbildningen. Att försöka
följa upp vad som har hänt sedan den tidigare överenskommelsen har
gjorts tycker jag ändå att ingår i det här ärendet. Ltl Valve gjorde ett bra
inlägg om detta. Man kan konstatera att de övriga nordiska länderna,
förutom Finland och Sverige, har få ålänningar. Marknadsförs utbildningarna tillräckligt intressant av studierådgivningen eller är det för
dyrt är att studera i Norge? Med tanke på nordismen är det ju väldigt
viktigt att våra åländska studeranden söker sig till andra nordiska länder.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Till den delen håller jag med. Man ser också en vikande tendens hos unga ålänningar att t.ex. intressera sig för nordjobb. Den frågan kan vara viktig att penetrera.
Jag tror att vi är helt eniga om att den övergripande målsättningen är
att vi ska ha en så bra och attraktiv utbildning som möjligt på Åland så
att utbildningen också drar till sig övriga nordiska studeranden. Jag
upplever att formen och styrningen av högskolan kan ha konsekvenser
för hur högskolan utvecklas och hur bra och attraktiv själva utbildningen blir.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, det är säkert så. I det här skedet av diskussionen så vet jag överhuvudtaget inte om studerande från andra länder går på sjöfartsutbildningen, hur stor andel det är och varifrån de kommer. Jag antar att det
finns ganska många konkurrerande utbildningsinrättningar i många
nordiska länder, både Norge, Danmark och Sverige har ju också sjöfartstraditioner. Det återstår att se om utskottet kan reda ut detta närmare
för det är en väsentlig del för att vi ska ha en meningsfull fortsatt diskussion.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Johan Ehn

Fru talman! Det är en synnerligen intressant debatt som kommer här nu.
Högskolan är inte direkt ämnet och därför ska jag inte fortsätta med det nu.
Men jag bjuder in till en fortsatt diskussion kring högskola när vi kommer till
budgeten. Precis som ltl Katrin Sjögren var inne på så har vi där möjlighet att
diskutera den här frågan vidare. Jag är också glad över att det nu äntligen
verkar finnas ett stort intresse att diskutera högskolan. Vi har försökt vid ett
par tillfällen tidigare att få i gång den här diskussionen, framförallt i budgetsammanhang. Jag ska med stort nöje, under budgetdebatten, beskriva de här
bitarna mera.
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Jag kan redan nu säga att över 50 procent av de studerande vid högskolan
idag kommer utifrån och inte från Åland. Internationaliseringsprocessen och
att bjuda in andra är redan igång. Vi har en högskola med fullt av vind i seglen för tillfället. Kan vi dessutom stötta högskolan lite mera så kommer det
här att bli riktigt bra. Med stötta menar jag att vi diskuterar inriktning osv.
Tack, fru talman.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Jag tackar för uppgiften om 50 procent. Däremot tycker jag
nog att ministern kunde ha redogjort mera för hur utbytet av studeranden i Norden ser ut. När man säger 50 procent så skulle det vara
intressant att veta av hur många studeranden.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Jag har inte de exakta siffrorna här nu. Det är alltså över 50
procent. Det totala antalet studerande vid högskolan har jag faktiskt inte
i huvudet.
Jag bjuder in till en fortsatt diskussion i budgeten under det här budgetmomentet, framförallt när det gäller vår egen högskoleutbildning.
Jag konfererade snabbt med talmannen och vi konstaterade att ärendet i
sig inte rör den åländska högskolan rakt av. Därför går jag inte in i ärendet desto mera. Jag kunde föra vidare diskussion också men jag tycker
att vi sparar den till budgetdebatten. Naturligtvis står jag till förfogande
för utskottets fortsatta diskussioner kring de här frågorna.
Som jag sade inledningsvis så behöver man absolut ha mera politisk
diskussion om högskolan. Jag har, likt ltl Sundback, upplevt att vi inte
har utnyttjat högskolans fulla potential just på grund av ett visst politiskt ointresse. Jag ser med glädje fram emot att få diskutera vidare.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Jag delar faktiskt inte den här väldigt restriktiva uppfattningen om vad som hör till den här överenskommelsen. Det står på
andra sidan; ”överenskommelsen omfattar även åländska studerandes
tillträde till högre utbildning i de nordiska länderna”. Att komma med
faktauppgifter i det här sammanhanget hör verkligen till själva ärendet,
tycker jag.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Konventionen som sådan berör oss. Förändringen som görs
nu handlar om hur man finansierar det här. Som jag sade i presentationen så berör konventionen inte oss direkt. Men eftersom man gör förändringar i en konvention där vi tidigare har godkänt den så är vi nu
också tvungna att godkänna det här, även om det i praktiken, och de
förändringar som nu görs, inte berör Åland. Därför har vi också valt att
helt och hållet koncentrera utlåtandet kring det som förändringen innebär. Det finns en artikel i konventionen som beskriver hur fördelningen
mellan Sverige, Norge, Danmark och Finland ekonomiskt sköts. Därför
finns det inte heller ett mera underliggande material.
Vi fortsätter debatten och diskussionen kring högskola under budgetdebatten.
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Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är
omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.
Remiss
4

Godkännande av överenskommelsen med Indien om social trygghet
Landskapsregeringens yttrande (RP 17/2012-2013-s)
Republikens presidents framställning (RP 17/2012-2013)
Talmanskonferensens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.
Diskussion.
Ltl Wille Valve

Talman! ”Landkapsregeringen betalar för närvarande inte ut arbetspension
till någon person som är bosatt i Indien.", konstaterar landskapsregeringen
lakoniskt i sitt utlåtande.
Denna överenskommelse handlar om "arbetsrelaterade pensioner till personer som bor i den andra avtalsstaten samt den lagstiftning som ska tillämpas på arbetstagarnas pensionsförsäkring." Avtalet gör det möjligt att intjänad pension kan betalas från Indien till Finland och från Finland till Indien.
Detta är inte att förakta och det är inte någon absurd tanke år 2013. Avtalet
bör ses i ett bredare sammanhang. Då avser jag inte de i första hand de 12 indier som enligt ÅSUB bosatt sig på Åland, men tänk t.ex. ett multinationellt
bolag som Nokia med Indiska arbetare i Finland och finska underbolag i Indien. Också våra bolag blir allt mer internationella. Det är inte längre otänkbart att ett bolag som Optinova plötsligt förvärvar ett indiskt underbolag, får
indiska anställda eller, för all del, en indisk ägare.
Att intjänad arbetspension kan flyttas smidigt mellan flera länder är något
vi moderater gillar, även i detta fall. Såsom konstateras i landskapsregeringens svar berör detta i första hand landskapets egna anställda som eventuellt
har arbetat i Indien eller en indisk medborgare som arbetar en tid för landskapsförvaltningen. Man kan tycka att detta är en bagatell, jag tycker det är
bra att detta behandlas i vederbörlig ordning i lagtinget. Tack för ordet.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till social- och miljöutskottet omfattas? Förslaget är
omfattat. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.
Remiss
5

Godkännande av protokollet med Belgien för att ändra avtalet för undvikande av dubbelbeskattning
Republikens presidents framställning (RP 1/2013-2014)
Talmanskonferensens 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.
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Remiss
6

Godkännande av avtalet med Panama om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden
Republikens presidents framställning (RP 2/2013-2014)
Talmanskonferensens 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.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 13.11.2013 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Ett ekonomiskt råd
Ltl Gunnar Janssons m.fl. budgetmotion (BM 1/2013-2014)

4

Avdrag för studielån
Ltl Mats Perämaas m.fl. budgetmotion (BM 2/2013-2014)

5

Avräkningsgrunden
Ltl Mats Perämaas m.fl. budgetmotion (BM 3/2013-2014)

6

Samordning av kortrutts- och fartygsplanering
Ltl Torsten Sundbloms m.fl. budgetmotion (BM 4/2013-2014)

7

Matraster på linfärjor
Ltl Torsten Sundbloms m.fl. budgetmotion (BM 5/2013-2014)

8

Trafik och transportpolitik
Ltl Torsten Sundbloms m.fl. budgetmotion (BM 6/2013-2014)

9

Trafikavdelningen utgiftsminskning
Ltl Torsten Sundbloms m.fl. budgetmotion (BM 7/2013-2014)

10 Regelverk för skattegottgörelsen
Ltl Tony Asumaas m.fl. budgetmotion (BM 8/2013-2014)

11 Indexjustering av landskapsandelarna till kommunerna
Ltl Tony Asumaas m.fl. budgetmotion (BM 9/2013-2014)

12 Strukturella förändringar för att minska landskapets budgetunderskott till 2016, tillägg till
allmänna motiveringen
Ltl Tony Asumaas m.fl. budgetmotion (BM 10/2013-2014)

13 Ekonomisk kompensation till kommunerna, ändring i allmänna motiveringen
Ltl Tony Asumaas m.fl. budgetmotion (BM 11/2013-2014)

14 Sänkning av konsumtionsutgifterna
Ltl Mats Perämaas m.fl. budgetmotion (BM 12/2013-2014)

15 Tillväxt- och hållbarhetsfond
Ltl Mats Perämaas m.fl. budgetmotion (BM 13/2013-2014)

16 Policy för flyktingmottagning, tillägg till allmänna motiveringen
Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion (BM 14/2013-2014)

17 B7-samarbetet avslutas, ändring i den allmänna motiveringen
Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion (BM 15/2013-2014)

18 Hemspråksundervisning, tillägg till den allmänna motiveringen
Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion (BM 16/2013-2014)

19 Utvecklad religionsundervisning, tillägg till den allmänna motiveringen
Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion (BM 17/2013-2014)

20 Alandica, en utvärdering, tillägg till den allmänna motiveringen
Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion (BM 18/2013-2014)

21 Ändring i allmänna motiveringen under ”Utveckling och omstrukturering av den kommunala
serviceproduktionen”
Vtm Viveka Eriksson m.fl. budgetmotion (BM 19/2013-2014)

22 Digitala agendan, samordnad IT-förvaltning samt e-förvaltning
Ltl Tony Asumaas m.fl. budgetmotion (BM 20/2013-2014)

23 Ekonomisk politik, ändring i allmänna motiveringen
Ltl Anders Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 21/2013-2014)
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24 Ordning i samhällsfinanserna
Ltl Anders Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 22/2013-2014)

25 Penningautomatmedlen till stimulans av näringslivet
Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion (BM 23/2013-2014)

26 Utnyttja de åländska avdragen
Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion (BM 24/2013-2014)

27 Åtgärder mot barnfattigdom, ökning av anslag
Ltl Anders Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 25/2013-2014)

28 Indexjustering av landskapsandelar till kommunerna, ökning av anslag
Ltl Brage Eklunds m.fl. budgetmotion (BM 26/2013-2014)

29 Nordens lägsta samfundsskatt
Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion (BM 27/2013-2014)

30 Livslångt lärande för förståndshandikappade, ändring av allmänna motiveringen
Ltl Brage Eklunds m.fl. budgetmotion (BM 28/2013-2014)

31 Medgivande för organdonation i deklarationen
Ltl Brage Eklunds m.fl. budgetmotion (BM 29/2013-2014)

32 Svenska språket, ändring i allmänna motiveringarna
Ltl Anders Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 30/2013-2014)

33 Frigörande av PAF-medel för stimulans av näringslivet
Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion (BM 31/2013-2014)

34 Utred samhällsreformen inom ramen för ordinarie medel
Ltl Brage Eklunds m.fl. budgetmotion (BM 32/2013-2014)

35 Utveckling av IT-undervisning
Ltl Anders Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 33/2013-2014)

36 Sysselsättnings-, utbildnings- och integrationsåtgärder inom ramen för ordinarie verksamhet
Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion (BM 34/2013-2014)

37 Primärnäringarnas utveckling, finansiering med ordinarie medel
Ltl Anders Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 35/2013-2014)

38 Trafikavdelningens utvecklingsarbete, finansiering med ordinarie medel
Ltl Brage Eklunds m.fl. budgetmotion (BM 36/2013-2014)

39 Miljövänliga serverhallar
Ltl Anders Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 37/2013-2014)

40 Gör Åland till Nordens mest företagsvänliga region
Ltl Anders Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 38/2013-2014)

41 Marknadsför möjlighet till praktikplats på Åland
Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion (BM 39/2013-2014)

42 Avräkningsgrunden
Ltl Anders Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 40/2013-2014)

43 Hållbarhetskriterier för alla stöd och bidrag, tillägg till allmän motivering
Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion (BM 41/2013-2014)

44 Ett förbättrat och förenklat reseavdrag, tillägg till allmän motivering
Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion (BM 42/2013-2014)

45 Kortruttsinvesteringar
Ltl Tony Asumaas m.fl. budgetmotion (BM 43/2013-2014)

46 Penningautomatmedel för utveckling och sysselsättning
Ltl Tony Asumaas m.fl. budgetmotion (BM 44/2013-2014)

47 E-förvaltning och e-tjänster inom den kommunala sektorn, tillägg till moment
Ltl Tony Asumaas m.fl. budgetmotion (BM 45/2013-2014)

48 Samarbetsunderstöd
Ltl Mats Perämaas m.fl. budgetmotion (BM 46/2013-2014)

49 Ungdomsgaranti, tillägg till allmän motivering
Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion (BM 47/2013-2014)

50 Uppföljningar av hälsa och välfärd
Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion (BM 48/2013-2014)

51 Personbiljetter och årskort
Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion (BM 49/2013-2014)

52 Gång- och cykelväg Lemströms kanal – Söderby, tillägg till beskrivning av investeringsprojekt
Ltl Tony Asumaas m.fl. budgetmotion (BM 50/2013-2014)
Plenum slutar ................................................................................................................................................................ 66

Plenum börjar
Närvaroregistrering. 27 ledamöter närvarande.
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Lagtingsledamoten Wille Valve anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av
möte i Regionkommittén, lagtingsledamoten Jörgen Pettersson anhåller om ledighet på
grund av privata angelägenheter och lagtingsledamoten Tony Asumaa anhåller om ledighet på grund av UEFA-uppdrag. Beviljas.
Bordläggning
1

Godkännande av överenskommelsen med Indien om social trygghet
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 1/2013-2014)
Landskapsregeringens yttrande (RP 17/2012-2013-s)
Republikens presidents president framställning (RP 17/2012-2013)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 25.11.2013. Godkänt.

Första behandling
2

Godkännande av handelsavtalet mellan EU, Colombia och Peru
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 1/2013-2014)
Republikens framställning (RP 16/2012-2013)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Ltl Mika Nordberg

Fru talman! Jag har i egenskap av viceordförande i finans- och näringsutskottet fått i uppdrag att presentera vårt betänkande.
Betänkandet gäller handelsavtalet mellan EU, Colombia och Peru. Vi har
behandlat detta i finans- och näringsutskottet och bekantat oss med de tidigare avtalen som finns mellan Irak och andra länder.
Vi kan konstatera att det handlar om färdiga avtal som vi inte har någon
möjlighet att ändra.
Vi har uppmärksammat nästsista stycket, jag läser innantill: ”Utskottet
uppmanar därför landskapsregeringen att tillsammans med riksmyndigheterna för framtida förhandlingar se över möjligheterna att använda sig
av mer avgränsade formuleringar som enbart tar sikte på näringsrätten
och som inte avser den offentliga upphandlingen i dess helhet.” Det är den
här avgränsningen som blir viktig att fokusera på i framtiden när det gäller
offentlig upphandling för företag som vill vända sig till de här länderna som
är uppräknade, men även för dem som behöver komma till Åland och vill
delta i offentliga upphandlingar. Tack, fru talman.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. Lagförslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med finans- och näringsutskottets betänkande. Lagförslaget är
bifallet i första behandling.
Ärendets första behandling är avslutad.
För kännedom
Föredras för kännedom ärendena 3 – 52 vilka upptas till behandling måndagen den 18
november 2013 i samband med remissen av budgeten för år 2014.
3

Ett ekonomiskt råd
Ltl Gunnar Janssons m.fl. budgetmotion (BM 1/2013-2014)
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4

Avdrag för studielån
Ltl Mats Perämaas m.fl. budgetmotion (BM 2/2013-2014)

5

Avräkningsgrunden
Ltl Mats Perämaas m.fl. budgetmotion (BM 3/2013-2014)

6

Samordning av kortrutts- och fartygsplanering
Ltl Torsten Sundbloms m.fl. budgetmotion (BM 4/2013-2014)

7

Matraster på linfärjor
Ltl Torsten Sundbloms m.fl. budgetmotion (BM 5/2013-2014)

8

Trafik och transportpolitik
Ltl Torsten Sundbloms m.fl. budgetmotion (BM 6/2013-2014)

9

Trafikavdelningen utgiftsminskning
Ltl Torsten Sundbloms m.fl. budgetmotion (BM 7/2013-2014)

10

Regelverk för skattegottgörelsen
Ltl Tony Asumaas m.fl. budgetmotion (BM 8/2013-2014)

11

Indexjustering av landskapsandelarna till kommunerna
Ltl Tony Asumaas m.fl. budgetmotion (BM 9/2013-2014)

12

Strukturella förändringar för att minska landskapets budgetunderskott till 2016, tillägg
till allmänna motiveringen
Ltl Tony Asumaas m.fl. budgetmotion (BM 10/2013-2014)

13

Ekonomisk kompensation till kommunerna, ändring i allmänna motiveringen
Ltl Tony Asumaas m.fl. budgetmotion (BM 11/2013-2014)

14

Sänkning av konsumtionsutgifterna
Ltl Mats Perämaas m.fl. budgetmotion (BM 12/2013-2014)

15

Tillväxt- och hållbarhetsfond
Ltl Mats Perämaas m.fl. budgetmotion (BM 13/2013-2014)

16

Policy för flyktingmottagning, tillägg till allmänna motiveringen
Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion (BM 14/2013-2014)

17

B7-samarbetet avslutas, ändring i den allmänna motiveringen
Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion (BM 15/2013-2014)

18

Hemspråksundervisning, tillägg till den allmänna motiveringen
Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion (BM 16/2013-2014)

19

Utvecklad religionsundervisning, tillägg till den allmänna motiveringen
Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion (BM 17/2013-2014)

20

Alandica, en utvärdering, tillägg till den allmänna motiveringen
Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion (BM 18/2013-2014)

21

Ändring i allmänna motiveringen under ”Utveckling och omstrukturering av den
kommunala serviceproduktionen”
Vtm Viveka Eriksson m.fl. budgetmotion (BM 19/2013-2014)

22

Digitala agendan, samordnad IT-förvaltning samt e-förvaltning
Ltl Tony Asumaas m.fl. budgetmotion (BM 20/2013-2014)

23

Ekonomisk politik, ändring i allmänna motiveringen
Ltl Anders Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 21/2013-2014)

24

Ordning i samhällsfinanserna
Ltl Anders Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 22/2013-2014)

25

Penningautomatmedlen till stimulans av näringslivet
Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion (BM 23/2013-2014)

26

Utnyttja de åländska avdragen
Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion (BM 24/2013-2014)

27

Åtgärder mot barnfattigdom, ökning av anslag
Ltl Anders Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 25/2013-2014)

28

Indexjustering av landskapsandelar till kommunerna, ökning av anslag
Ltl Brage Eklunds m.fl. budgetmotion (BM 26/2013-2014)

29

Nordens lägsta samfundsskatt
Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion (BM 27/2013-2014)

30

Livslångt lärande för förståndshandikappade, ändring av allmänna motiveringen
Ltl Brage Eklunds m.fl. budgetmotion (BM 28/2013-2014)

31

Medgivande för organdonation i deklarationen
Ltl Brage Eklunds m.fl. budgetmotion (BM 29/2013-2014)

32

Svenska språket, ändring i allmänna motiveringarna
Ltl Anders Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 30/2013-2014)

33

Frigörande av PAF-medel för stimulans av näringslivet
Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion (BM 31/2013-2014)

34

Utred samhällsreformen inom ramen för ordinarie medel
Ltl Brage Eklunds m.fl. budgetmotion (BM 32/2013-2014)

35

Utveckling av IT-undervisning
Ltl Anders Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 33/2013-2014)

36

Sysselsättnings-, utbildnings- och integrationsåtgärder inom ramen för ordinarie
verksamhet
Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion (BM 34/2013-2014)

37

Primärnäringarnas utveckling, finansiering med ordinarie medel
Ltl Anders Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 35/2013-2014)

38

Trafikavdelningens utvecklingsarbete, finansiering med ordinarie medel
Ltl Brage Eklunds m.fl. budgetmotion (BM 36/2013-2014)

39

Miljövänliga serverhallar
Ltl Anders Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 37/2013-2014)

40

Gör Åland till Nordens mest företagsvänliga region
Ltl Anders Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 38/2013-2014)

41

Marknadsför möjlighet till praktikplats på Åland
Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion (BM 39/2013-2014)

42

Avräkningsgrunden
Ltl Anders Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 40/2013-2014)

43

Hållbarhetskriterier för alla stöd och bidrag, tillägg till allmän motivering
Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion (BM 41/2013-2014)

44

Ett förbättrat och förenklat reseavdrag, tillägg till allmän motivering
Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion (BM 42/2013-2014)

45

Kortruttsinvesteringar
Ltl Tony Asumaas m.fl. budgetmotion (BM 43/2013-2014)

46

Penningautomatmedel för utveckling och sysselsättning
Ltl Tony Asumaas m.fl. budgetmotion (BM 44/2013-2014)
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47

E-förvaltning och e-tjänster inom den kommunala sektorn, tillägg till moment
Ltl Tony Asumaas m.fl. budgetmotion (BM 45/2013-2014)

48

Samarbetsunderstöd
Ltl Mats Perämaas m.fl. budgetmotion (BM 46/2013-2014)

49

Ungdomsgaranti, tillägg till allmän motivering
Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion (BM 47/2013-2014)

50

Uppföljningar av hälsa och välfärd
Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion (BM 48/2013-2014)

51

Personbiljetter och årskort
Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion (BM 49/2013-2014)

52

Gång- och cykelväg Lemströms kanal – Söderby, tillägg till beskrivning av investeringsprojekt
Ltl Tony Asumaas m.fl. budgetmotion (BM 50/2013-2014)

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 18.11.2013 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 27 ledamöter närvarande.
Lagtingsledamöterna Christian Beijar, Igge Holmberg och Sara Kemetter anhåller om
ledighet från dagens plenum på grund av deltagande i Pohjola Nordens seminarium
”Nordens plats i Europa” i Helsingfors. Beviljas.
Remiss
1

Budget för landskapet Åland 2014
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 1/2013-2014)
Budgetmotionerna (BM 1-50/2013-2014)
Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Regler för budgetdebatten har tidigare delats ut till lagtingets ledamöter. Vid dagens
plenum hålls en inledande diskussion om den allmänna motiveringen. Lantrådet inleder och därefter talar finansministern, åtföljd av lagtingsgruppernas representanter. I
mån av tid fortsätter debatten därefter idag fram till klockan 17.00
Debatten fortsätter vid morgondagens plenum klockan 09.30 då social- och miljöavdelningens förvaltningsområde, näringsavdelningens förvaltningsområde och landskapsregeringen och kansliavdelningens förvaltningsområde diskuteras.
Vid onsdagens plenum debatteras utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde och trafikavdelningens förvaltningsområde. Avvikelser från den här tidtabellen
kan dock förekomma.
Talmanskonferensen rekommenderar följande tidsbegränsningar: Gruppanföranden: 10
minuter, ministrarnas presentationer: 10 minuter och enskilda ledamöters anföranden: 5
minuter. Jag ber ledamöterna att respektera rekommendationen eftersom debatten på så
sätt blir intressantare.
Diskussion.
Lantrådet Camilla Gunell

Fru talman, ärade lagtingsledamöter och ålänningar! Ett budgetarbete i dessa
tider kräver mycket eftertanke och många diskussioner. Dels har vi ett ekonomiskt läge inom landskapets och kommunerna som stämmer till efter67

tanke, dels har vi en framtid som ställer stora krav på oss att agera klokt idag
för att klara morgondagens utmaningar för att Åland ska vara framgångsrikt
och konkurrenskraftigt som vi önskar också om 10-15 år. Det är hög tid att
tänka längre än en mandatperiod åt gången.
Landskapsregeringen ger därför till lagtinget ett förslag till budget för 2014
som innehåller många reformer som syftar till att på ett långsiktigt sätt förändra vårt samhälle så att vi kan klara av att finansiera en god service till
medborgarna också framöver. Jag och landskapsregeringen har därför ägnat
mycket tid åt att diskutera vilket samhälle vi vill att Åland ska vara på lång
sikt och hur vi ska klara de ekonomiska och demografiska utmaningar som
väntar.
För att ett samhälle ska vara starkt och stå sig starkt i förändringarnas alla
skeden är det viktigt att lyfta fram vårt samhälles styrkor och möjligheter.
Kunskaper, traditioner och färdigheter som vi har och som är möjligheter till
utveckling och framtidsnäringar.
Det åländska samhällets styrkor är den sociala sammanhållningen, gemenskapen, entreprenörsandan och människornas starka känsla för sitt närsamhälle, naturen och kulturen. Styrkor finns också i medborgarnas höga utbildningsgrad, mod, kreativitet och affärssinne. Allt detta kan omvandlas till
nytänkande inom företag, turism, kulturliv och för den offentliga sektorns
förändringsbehov.
För att förvalta och ta dessa styrkor tillvara krävs det ett uthålligt och konkret samarbete mellan offentlig sektors olika myndigheter, kommuner, kommuner och landskap och mellan det offentliga och den privata och den frivilliga sektorn. Två tankar som borde vara övergripande. 1) Samarbete gör oss
alla starkare. 2) Åland är en helhet och vi ska se till helhetens bästa.
Vi inom det offentliga måste samarbeta med varandra. Vi måste tillsammans fråga oss vilket samhälle vi vill ha och hur vi kan utveckla det.
Den här regeringen vill se flera jobb på Åland, flera ålänningar och flera
starka företag. Vi vill skapa förutsättningar för fortsatt god välfärd, gott företagsklimat, arbete åt alla och full sysselsättning på arbetsmarknaden. Ett
Åland som växer i folkmängd, arbetsplatser och kompetenser växer sig starkare och kan konkurrera med kringliggande regioner. I dessa dagar är urbaniseringen en urstark trend. I Sverige, Finland och i övriga Norden töms
landsbygden och folk flyttar till storstäderna. Stockholm växer med 35 000
invånare per år. Trots det växer Åland också, som en av få öar i Östersjön,
med några hundra personer per år. Det är enastående och något vi måste
hålla tag i.
Alla västvärldens samhällen behöver tillväxt för att få den ekonomiska
kraften att utvecklas. Den tillväxtkraften har vi i Norden haft nu sedan andra
världskriget. Varje generation har bara fått det bättre. De nordiska ekonomierna har stärkts, man har kunnat investera i de faktorer som skapar tillväxten; infrastruktur, utbildning, innovationer, industri och hyggliga löner för
dem som utför jobben. En stark offentlig sektor har backat upp den privata
genom att bygga bostäder, vägar, hamnar, broar, gett utbildning, social service, barn och äldreomsorg och hälso- och sjukvård.
Med det offentliga Åland menar vi alla de varor och tjänster vi producerar
tillsammans inom den gemensamma sektorn, landskapet och kommunerna.
De beslut vi tar inom offentlig sektor påverkar hela vårt samhälle. Landskapet
köper in varor och tjänster årligen för 80 miljoner euro. 80 miljoner som går
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till privat sektor och därmed påverkar näringslivet mycket. Därför är vi måna
om att också ha en fortsatt hög investeringsnivå och fortsätta bygga det som
samhället behöver; vägar, broar, geriatrisk klinik, polishus med mera för att
hålla byggsektorn igång.
Offentlig sektor är en trygghet för alla ålänningar och helt nödvändig för
att ge de tjänster och de förutsättningar som krävs och för att företagens tillväxt ska kunna ske. Det är också viktigt att se att det offentliga Åland varje
dag producerade varor och tjänster som är efterfrågade och uppskattade.
Den offentliga köpkraften måste också värderas och ses som en viktig faktor när det gäller hela samhällsekonomin och offentlig sektors agerande när
det gäller att upprätthålla tillväxtfaktorer såsom arbetsplatser och dess påverkan på BNP.
Landskapsregeringen har därför varit mån om att lägga en budget som är
återhållsam när det gäller den offentliga konsumtionen, eftersom vi fortfarande dras med ett underskott, men som också sparar för kommande tider. Vi
har också varit måna om att lägga ett budgetförslag som skapar stabilitet i
vårt samhälle, som ger den trygghet som ålänningarna förtjänar i form av en
fortsatt högt prioriterad hälso- och sjukvård, utbildning och andra offentliga
tjänster.
Landskapsregeringens mål är att göra välavvägda, måttliga inbesparingar
och genomföra strukturella förändringar för att uppnå en hållbar balans i
ekonomin utan att bromsa in för hårt i ett läge när också kommunerna ser
om sina hus och näringslivet befinner sig i en nedtonad fas.
Vi har velat ge lagtinget ett budgetförslag som tjänar sitt samhälle väl, som
syftar till utveckling på många plan och som fortsatt ger ålänningarna en god
stabil välfärd.
Däremot har vi velat visa att vi befinner oss i en mycket intressant fas av
samhällsutvecklingen där under 2014 ska göras mycket viktiga politiska ställningstaganden bl.a. för den kommande självstyrelseutvecklingen. På fredag
håller den blandade kommittén, under president Tarja Halonens ledning, sitt
andra möte. Vi skriver historia med detta arbete, där folkvalda politiker för
första gången– inte tjänstemän och experter – där representanter för Ålands
lagting och Finlands riksdag för första gången någonsin nu ska enas runt en
kommande självstyrelselagsreform.
Under 2014 vill också landskapsregeringen att Ålands lagting fattar ett viktigt framtidsbeslut om att Åland ska bli ett hållbart samhälle. Vår kamp med
riksmyndigheterna om att Åland ska få bygga ut sin vindkraft ska vara ett led
i arbetet mot hållbar utveckling och grön energiförsörjning. Vi ska också diskutera mera och i bredare kretsar hur begrepp som ”tillväxt” och ”köpkraft”
som nu ska upprätthålla ekonomierna, bör få en ny innebörd. De tillväxtdrivna ekonomiernas problem är jordklotets begränsade resurser som vi
måste börja hantera på ett nytt sätt om inte klimateffekterna, som vi redan
ser härja och sprida förödelse runt jordklotet, ska kunna bromsas.
”Köpkraft” måste få en annan innebörd när vi människor just nu och framöver konsumerar många fler jordklot än det enda vi har. Just nu ska vi ålänningar mäkta att konsumera för att upprätthålla butiker både i Mariehamns
centrum och i Maxinge och lokala lanthandlare. Det är tufft.
Konsumtionen är idag för många en av de viktigaste drivkrafterna i livet.
För att kunna konsumera mycket måste vi också jobba hårt för att ha råd att
hänga med och kunna köpa den senaste I-phonen och den snyggaste bilen. Vi
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vet att detta inte är hållbart på lång sikt, vare sig för individer, samhällen eller
för jordklot.
Sedan 1950-talet har konsumtionen i våra länder tredubblats. Tyvärr har
inte välbefinnandet och människors välmående utvecklats på samma sätt.
Åland kan mycket väl förbli attraktivt som boendeort om vi kan profilera oss
som ett ställe där arbetsliv, familjeliv och fritid är mer harmoniskt förenade.
Där vardagen är naturnära, livet inte lika stressigt och den sociala gemenskapen stark och där vi satsar på en livshållning, energi och matförsörjning
som bygger på värderingar där natur och miljö inte kommer till skada.
Ett hållbart samhälle är också ett jämställt samhälle. Om ni tar del av den
bilaga landskapsregeringen tillfogat budgetförslaget om mäns och kvinnors
hälsa och ohälsa kan man konstatera att för mycket stress och tunga krav
både hemma och i arbetslivet skapar ohälsa och sjukdomar. Att vårt samhälle
och även de nordiska samhällena i stort fortfarande har en lång väg kvar att
gå mot ett jämställt samhälle är bara att konstatera.
I denna budget och åren framför oss föreslår vi också förändringar inom
den offentliga sektorn. Landskapsförvaltningen genomgår många stora förändringar.
Vårt mål är att skapa en bemötande, serviceinriktad och modern förvaltning med lättillgängliga offentliga, digitala tjänster. Vi sammanför och skapar
större helheter som inte är lika sårbara som dagens en-persons-myndigheter.
Vi förändrar landskapets förvaltning, men vill också i högra grad än tidigare
samarbeta mer konkret med kommunerna bl.a. inom den tekniska sektorn,
kring utvecklingen av den digitala agendan och en utvecklad och förbättrad
samhällsplanering.
Inom samhällsservicereformen vill vi under de kommande åren gå från ord
till handling. Det finns en stor reformstyrka och förändringsvilja i det här
budgetförslaget.
Vi vill, genom denna breda regeringskoalition, visa att vi kan samarbeta
trots ideologiska skillnader – gå i bräschen för mer, fördjupat samarbete i
hela landskapet. Gör vi mer gemensamt, kan vi göra saker bättre, ge ålänningarna bättre service och samtidigt spara resurser. För det krävs att alla vi
folkvalda och tjänstemän på landskaps- och kommunalnivå har hela Ålands
bästa i åtanke, Åland som en gemensam helhet och som ställer sina medborgares intressen främst.
Landskapsregeringen föreslår att samhällsservicereformen under 2014 går
vidare i med konkret förändringsarbete och lagstiftning på sex punkter:
1

En gemensam kommunal myndighet för all social service utom barn
och äldreomsorg, Kommunernas socialtjänst.
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2

Byggnadstillsyn och byggandsrådgivning som är mer gemensam för
kommunerna.

3

En regional utvecklingsplan med fokus på samhällsplanering, tillväxt
och hållbarhet.

4

Ett samarbete mellan kommunerna framförallt Mariehamns stad och
landskapet kring vägförvaltning, verkstad och lager.

5

Att vi följer räddningslagen för att ha en gemensam brand- och räddningsmyndighet.

6

Samt att vi skapar ett gemensamt ekonomiskt servicecentrum för både
landskapet och kommunernas ekonomi- och personaladministration.

”Åland är ett paradis när det gäller närdemokrati, men det är inte ett paradis för förvaltning”, sade kommunforskare Siv Sandberg när hon med kollegor från Åbo akademi var här för att inom ramen för våra gemensamma tankesmedjor diskutera samhällsservicereformen. Det är en viktig tanke att ha
med sig i detta fortsatta arbete som eftersträvar likvärdighet och rättsäkerhet.
Jag vill tacka kollegorna i landskapsregeringen för ett konstruktivt samarbete i god anda och regeringspartierna centern, moderaterna, obundna och
socialdemokraterna för förtroendefulla och goda diskussioner.
Jag vill också tacka förvaltningen och dess personal för ett gott arbete med
budgeten för 2014 och hoppas på givande diskussioner och ett gott bemötande här i lagtinget. Tack!
Ltl Axel Jonsson, replik

Talman! Tillväxt är grunden i den nordiska välfärdsmodellen, ungefär så
uttryckte sig lantrådet i sin presentation. Tillväxt och nytänkande inom
näringslivet var återkommande formuleringar som vi kunde höra
lantrådet säga och det här var tydligen viktigt för framtiden. Vilka konkreta åtgärder i budgeten för 2014 kan vi se för ett starkt näringsliv, som
faktiskt har befunnit sig i en recession tre år i rad. Vilka konkreta åtgärder kan vi se för att kompensera för en ökad offentlig konsumtion, för
minskade investeringar, för ett höjt skattetryck och för sänkta stöd till
livsmedelsklustret?
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Ja, det finns väldigt mycket av de åtgärderna, vill jag påstå. När vi kommer till näringsavdelnings förvaltningsområde så tror jag att näringsministern era konkret kommer att presentera vad som finns där. Det är
viktigt att lyfta upp att det i den här budgeten finns fler och mer resurser
för satsningar och investeringar både inom lantbrukssektorn och inom
övrigt näringsliv. Det finns också många utvecklingsprojekt, både i staden och på landsbygden, kring utvecklingsbolag som ska stärkas och vi
ska jobba bredare än tidigare. Det finns också många förenklingsarbeten
på olika plan, man ska förenkla för företagen för att de ska kunna fokusera sin kraft på utvecklingen av bolagen och vi hjälper till att minska
reglerna. Vi har olika regelråd och översyn av vår miljölagstiftning.
Ltl Axel Jonsson, replik

Det låter ju fint, men tittar man i budgeten så ser man att näringsavdelningen minskar sina kostnader med 3,7 procent, pengar som annars går
ut till det åländska näringslivet just för att skapa tillväxt och framtidstro
bland våra företagare. Företagarna är ändå grunden i vår välfärdsekonomi som lantrådet sade. Vi ser också att man planerar framöver att
skära ner på investeringarna. Det är också satsningar som skapar arbetsplatser och sysselsättning ute i den privata sektorn och vi ser ett höjt
skattetryck över hela Åland. Vi ser att kommunerna nu, p.g.a. indexjusteringar som uteblir och landskapsandelar som har dragits ned med 4
miljoner förra året, tvingas höja sina kommunalskatter med 0,5 procent
i medeltal. Det här är ju direkta konsekvenser av landskapsregeringens
ekonomiska politik och som allt annat än skapar förutsättningar för vårt
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näringsliv att vända recessionen till tillväxt. Hur tänker landskapsregeringen hantera det här framöver? För situationen idag är inte tillfredsställande.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Tvärtom, ltl Axel Jonsson, jag tycker den här budgeten skapar mycket
stark framtidstro. Jag tror att det är synnerligen viktigt för ett framgångsrikt näringsliv att man också har en framgångsrik och effektiv offentlig sektor, där vi kan skapa effektiva och bra tjänster för våra medborgare och där medborgarna känner sig trygga. Då är vi också ett attraktivt samhälle som kan rekrytera arbetskraft och kompetenser, det är
mycket viktigt.
Jag vill påstå att det fortsättningsvis finns en hög investeringsnivå, en
hög investeringsvilja i den här budgeten och det kan också bli så framöver med tanke på att vi har en beredskap att också under 2014 ha tilläggsbudgetar i form av investeringar i broar om läget kräver.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! I tider av god ekonomi och stabilitet i samhället så skulle
det ha varit ett trevligt inledningsanförande av ett budgetförslag. Om
inte sådana begrepp som finanskris, överskuldsättning och underskott i
länders och regioners ekonomier skulle finnas med oss varje vardag så
skulle det har varit trevligt. Men den verkliga bilden av Åland idag, jämfört med det som beskrevs av lantrådet, är att vi har en sjunkande tillväxt, vi har ett betydande åländskt rederi som friställer människor. Vi
har en byggsektor som förmodligen i vinter kommer att bli övertalig i
personalen. Vi har skattehöjningar i kommunerna, vi har kommuner
som tappar landskapsandelar, vi har en ökande arbetslöshet och vi har
till och med ett brutet förtroende mellan landskapsregeringen och näringslivet till vissa delar. Och så har vi ändå ett stort underskott. Det här
är den verklighet såsom vi kan läsa den ur den här budgeten.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Landskapregeringen har inte någon avsikt att skönmåla verkligheten.
Nog kan vi också se problemen och utmaningarna som finns i våra
kringliggande regioner och på Åland när det gäller den långsiktiga utvecklingen. Men vi hanterar läget, vi har kavlat upp ärmarna för flera år
sedan och börjat jobba för att hitta de här metoderna så att Åland också
på lång sikt ska klara den här situationen. Det är därför som vi lägger en
budget idag som innehåller en mängd reformer, en mängd satsningar på
framtiden eftersom vi tror väldigt starkt på att man inte bara kan spara
sig fram till utveckling. Tvärtom, man måste satsa sig fram till utveckling. Därför är den här budgeten väldigt balanserad, den sparar 10 miljoner euro som vi har lagt åt sidan för att spara till kommande behov. Vi
har också strukturomvandlat oerhört mycket och vi investerar, absolut.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Ja sparar, ni tar 10 miljoner från PAF och lägger det åt sidan. Det är ju inte att spara, det är att hantera ett överskott från PAF.
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Redan för två år sedan, när regeringsprogrammet lades, sade lantrådet att den här regeringen ska kavla upp ärmarna och vidta åtgärder. Ett
av huvudmålen var att skapa en offentlig ekonomi i balans. Landskapets
budgetekonomi skulle också i balans. Den målsättningen har man lämnat och nu, två år senare, säger man att nu ska man kavla upp ärmarna
för att nästa år börja göra saker och ting. När nästa år har passerat så
har 75 procent av den här mandatperioden passerat och då finns det inte
särdeles mycket kvar att göra. Tiden går och ni bara kavlar upp ärmar.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Jag tror nog att man måste ha ett ganska långsiktigt perspektiv på det
här. Som jag sade i min inledning så är det nog dags att tänka längre än
en mandatperiod. De här frågorna, förändringar av strukturell karaktär i
vårt samhälle som nu är på gång och som är verkligt betydande, tar
också tid att åstadkomma. Det tar framförallt tid innan det får full budgeteffekt, vilket ltl Perämaa vet lika väl som jag. Därför krävs det att någon börjar, någon sätter igång, någon kavlar upp ärmarna, någon tar tag
i situationen och det är precis det som den här regeringen nu gör. Att det
sedan inte är klart på ett år eller två år är sådant som man får leva med.
Det finns en framtid också efter 2015.
Dessutom är en budget i balans fortfarande ett mycket angeläget mål.
Det beror precis på hur man väljer att se det. Man kan säga att årets
budget har ett underskott på 9,9 miljoner, men den sparar också en reservering, 10 miljoner. Det är inte så dåligt läge.
Sedan har vi också år framför oss som har många utmaningar. Jag är
övertygad om att vi är precis på rätt väg om vi vill uppnå en budget i balans.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Lantrådet säger att man behöver se på lång sikt för att
få en budget i balans. Men på sidan 10 skrivs att budgeten inte kommer
att vara balans. Den diskussionen kanske kan avslutas.
Om man ser på arbetslöshetsgraden på lång sikt så är arbetslösheten
den högsta sedan 1999. Den har ökat för varje år. Lantrådet säger att
man vill ha flera jobb på Åland och full sysselsättning, det betyder noll
procent. Men just nu är arbetslösheten högst på 14 år.
Vad gäller dagens konjunkturläge så är det kanske lättast att öka arbetsplatserna. Hur ser lantrådet på möjligheterna att öka på arbetsplatserna? Nu går det tvärtom om man ser på lång sikt, man bara minskar
på arbetsplatserna.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Jag tror nog på att man måste ha lite längre perspektiv när man diskuterar de här sakerna. Full sysselsättning måste vara ett mål som varje regering önskar uppfylla, att ha människor i arbete. Det är riktigt att arbetslösheten stiger på Åland och har stigit under en tid. Det är viktigt att
ta tag i den situationen och dämpa utvecklingen medan tid är. Men det
är fortfarande en arbetslöshetsgrad som är hanterbar. I jämförelse med
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andra regioner är det ett ganska gott utgångsläge. Jag tycker inte heller
att man ska svartmåla situationen alltför mycket. Jag tror att det är viktigt att i det här läget också visa på samhällets styrkor och möjligheter
och hur vi tillsammans kan jobba oss framåt och skapa framtidstro. Ett
av de viktigaste budskapen i den här budgeten är att vi både hanterar
och förändrar offentlig sektor och också skapar framtidstro genom att
satsa framåt.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Lantrådet preciserade att det var en målsättning. Siktar man mot stjärnorna så når man trädtopparna. Det betyder inte noll
procent utan det betyder någon procent. Vi har fortfarande inte full
sysselsättning inom några år.
Jag tror inte någon är ute efter att svartmåla, men man måste också
se vart trenden är på väg och om man behöver vara orolig för att kurvan
går åt fel håll. Vi vet att arbetslösheten under 25 år ökar hela tiden, den
var över 8 procent i oktober.
I oktober fanns det 92 lediga arbetsplatser, 59 färre än året före. Om
man jämför det med dem som är arbetslösa så motsvarar det ungefär 17
procent arbetsplatser. Jag är inte ute för att svartmåla, men nog måste
man också ta de här siffrorna på allvar och vara orolig och faktiskt se på
siffrorna som de är.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Ja, naturligtvis. Därför är det viktigt att landskapet också lägger en balanserad budget i det här skedet och som på ett behärskat sätt är med
och förändrar samhället. Därför har vi inte velat skapa ett läge som bidrar till ytterligare arbetslöshet, utan en situation som ser till att balansera upp den här situationen. Det finns definitivt mycket att arbeta med
för att skapa flera arbetsplatser och flera jobb i vårt samhälle. Full
sysselsättning betyder inte på något ställe på jorden noll procent. Det
betyder att så många som kan är i arbetet. Den lyckan har vi haft under
många, många år på Åland, att ha nästan som många det bara går i arbete. Framförallt kvinnorna är de mest sysselsatta i hela Norden. På det
sättet har vi haft en god sysselsättning på Åland.
Den här budgetdebatten är också till för goda förslag och goda konstruktiva alternativ. Jag hoppas att liberalerna och andra som är mycket
oroade för situationen bidrar med detta under diskussionen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag noterade att lantrådet sade att man ska agera klokt idag för att möta
morgondagens utmaningar och det är ett förnuftigt uttalande. Det är
viktigt att man också jobbar för det i praktiken.
Jag känner en oro för processen med avräkningsgrunden. Från riksmyndigheternas sida vill man inte riktigt ta tag i den här frågan fast det
enligt självstyrelselagens 47 § är ganska klart och tydligt hur detta ska
skötas. Man skjuter det framåt och man tycker på något sätt att man kan
hantera det här i samband med självstyrelselagsrevisionen. Är land-
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skapsregeringen medveten om att det här kan visa sig vara en väldigt
ödesdiger väg att gå. Det här är väl helt skilda processer. Det är viktigt
att man får avräkningsgrunden ändrad, det finns klara motiv för det.
Landskapsrevisorerna listade en hel lista för fem år sedan. Vi måste få
de här båda frågorna åtskilda. Är detta något som man har funderat på i
landskapsregeringen?
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Ja, inte bara funderat på, för länge, länge sedan sade vi, mycket klart
och tydligt, att det här är helt olika saker. Vår önskan har inte varit att
avräkningsgrunden ska föras in som en diskussion i den stora självstyrelselagsreformen. Det är två separata frågor. Därför har de också hanterats som separata frågor. Landskapsregeringen och finansministeriet
gjorde i fjol en gemensam rapport som blev klar den 14 januari 2013. Vi
har också däremellan fört diskussioner med finansministeriet eftersom
man konstaterar i den utredningen att vi har olika åsikter. Landskapsregeringen avser att ta upp diskussionen på onsdag med statsministern.
Ltl Anders Eriksson, replik

Lantrådet sade att man hade tagit upp den här frågan klart och tydligt.
Min minnesbild är den att när man for till Helsingfors och skulle diskutera de här frågorna så sades det ifrån landskapsregeringens sida, jag
minns inte om det var lantrådet eller vicelantrådet, att man förstod att
det var svårt att ta upp den här frågan just då i Helsingfors. Det gjorde
mig väldigt orolig. Självstyrelselagen är tydlig, 47 § visar klart och tydligt
hur den här processen ska gå till. Vi har förlorat oerhört mycket pengar
på att vi inte fått avräkningsgrunden ändrad. Även om det finns olika
åsikter så ska man hålla sig stenhårt till självstyrelselagen för att komma
vidare. Det är nog inte bara att diskutera, utan man måste faktiskt också
agera, ärade fru lantråd.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Jag vet inte om ltl Anders Eriksson var klar över att vi på aftonskolan
hade upp frågan om avräkningsbeloppet. Vi har absolut inte väjt för den
här frågan med hänsyn till någon annan fråga. Däremot var det då också
aktuellt med vindkraften. Hittills har vi i alla fall fått ett politiskt bra besked kring vindkraften och det ska också gå vidare och diskuteras. Från
åländsk sida har vi varit helt klara med att det är två skilda frågor och vi
önskar att man tar upp avräkningsbeloppet och en justering av det. Men
om ltl Eriksson har läst den här rapporten som gjordes mellan finansministeriet och landskapet tjänstemän så visar rapporten att det de facto
inte är så enkelt att tolka självstyrelselagen i den här frågan. Man hittar i
så fall grund för höjning med kanske 0,46 eller möjligen 0,47. Det är ett
läge där den finska regeringen och landskapsregeringen har olika åsikter. Därför kunde en väg framåt vara att föra frågan till Ålandsdelegationen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Lantrådet säger att nu ska landskapsregeringen gå från ord till
handling. Detta i ett ganska välformulerat och mycket ordrikt anförandet där lantrådet också presenterar en väldigt ordrik budget. Vi har försökt titta på hur landskapsregeringen nu tänker gå från ord till handling.
På vilket sätt kommer man nu att konkretisera sina ord? Det är väldigt
svårt att se det. Lantrådet räknar upp några reformer som ska genomföras, men inte hur. Hur kommer den sociala reformen att genomföras i
verkligheten så att kommunerna också är delaktiga i den processen?
Min känsla idag är att landskapsregeringen är en ganska lång bit från
kommunerna.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Ja, absolut, det finns mycket att diskutera vidare. Jag vill hävda att vi
har greppat den här stora reformen på ett bra sätt. Vi har haft många
öppna diskussionstillfällen där vi har ägnat mycket gemensamma funderingar kring vilket samhälle vi vill ha. Hur ska Åland se ut framöver?
Det är en ganska viktig diskussion. I det samtalet har det framkommit
att vi ska göra mera gemensamt. Vi ska se över våra strukturer så att vi
gör mera gemensamt som både blir bättre och mera kostnadseffektivt
för ålänningarna. Vi ska se Åland som en helhet, vi ska planlägga Åland
som en helhet, ta fram styrkorna och bereda marken för företagsetableringar och bosättning. Det är viktiga frågor som kommunerna i de här
diskussionerna har framhållit.
Det gäller att samordna allt utom barnomsorg och äldreomsorg på ett
bra sätt och med kompetent ledning i kommunerna socialtjänst. Likvärdig service till alla ålänningar har också varit en hög önskan. Därför har
vi gått konkret vidare med att tillsätta en lagberedningsgrupp som nu
tittar på den konkreta propositionen för att skapa den här myndigheten.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Verkligheten ute i de åländska kommunerna skiljer sig ganska
betydande från landskapsregeringens bild av hur man är med i det här
reformarbetet. Ja, det har varit några stormöten där man har diskuterat
allmänt.
Dagens tidning kom nog som en kalldusch för väldigt många kommuner, landsortskommuner och särskilt svaga kommuner. Man ser vad
notan kommer att bli som landskapsregeringen avser att skicka ut till
kommunerna. Utöver den notan kommer även det som landskapsregeringens redan skickar ut i form av Gullåsenavgiften som snurrar på och
det tär på kommunernas ekonomi. Väldigt många kommuner måste
höja sin skatteprocent just för att landskapsregeringen inte har sett till
helheten och en stabil välfärd.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Ja, vi har definitivt sett till helheten. Vi vet att vi har ett ekonomiskt läge
där alla är tvungen att vara med och bidra. På Åland ser vi idag att
kommunerna höjer skatterna något. Den indexjustering som landskapet
inte kommer att göra, den betyder, av den totala skattehöjningen på
Åland, 25 procent. Det motsvarar ungefär 700 000. Återstoden av beloppet beror på andra kostnader. Man måste hålla i minnet att bara un-
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der den förra mandatperioden kom det tre lagförslag från landskapsregeringen; ÅHS-lagen, handikappservicelagen och barnomsorgslagen,
vilket betydde betydande nya kostnader från kommunerna. Man måste
titta tillbaka på vad det här har betytt. Det finns ett sådant utvärderingsarbete nu i årets budget.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag kan inte polemisera i ett annat replikskifte. Jag ska be att få
återkomma till barnomsorgslagen och handikappservicelagen för där
har lantrådet fel. Jag ska ta upp det som ett exempel i mitt anförande.
Jag tycker om lantrådets sätt att prata om att man ska se längre än en
mandatperiod. Jag tycker om när man diskuterar hållbar ekonomi. Jag
skulle vilja lyfta fram en hållbar ekonomi för de åländska kvinnorna.
Nu ser jag detta igen, fina ord som många har påpekat. Det är väldigt
vackert prat om att man vill ha en rättvis lönepolitik, man vill ha jämställdhet i arbetslivet men jag hittar ingen verkstad. Jag sökte på finansavdelningen. Nu vill jag veta av lantrådet, som har ansvar över jämställdhetspolitiken, hur tänker man gå vidare med arbetsvärderingen
och hur tänker man säkra så att de åländska kvinnorna får en hållbar
ekonomi i framtiden?
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Jag ska med nöje lyssna till ltl Sjögrens anförande om dessa lagar, det
ser jag fram emot.
Precis som ltl Sjögren och många av oss vet i den här salen så har arbetsvärderingsfrågan varit mycket svår för landskapsregeringen och
fackföreningarna under många år. Nu skriver vi i budgeten att när vi tar
tag i den här frågan då måste den också hålla ända in i mål. Det betyder
att vi som arbetsgivare måste veta varför vi fortfarande har ojämnställda
löner inom landskapets förvaltning. Varför är bilden som den här? Hur
avtalar vi idag mellan män och kvinnor när det gäller lönenivåer? Den
här analysen måste vi först göra så att vi har klart för oss hur vi hanterar
frågan om varför bilden fortfarande är så sned som den de facto är fortsättningsvis.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Men lantrådet, vi vet ju det! Landskapsregeringen skriver själv i sin bilaga: ”Kvinnors och mäns livsvillkor och hälsa; mammorna har huvudansvaret för omvårdnaden, kvinnorna är mest aktiva på arbetsmarknaden, har minst arbetslöshet, låglöneyrkena domineras av kvinnor,
sjukskrivningarna ökar bland kvinnor.” Vi vet allt detta. Vi vet att det är
könsmaktstrukturer. Det behövs inte bara att man kavlat upp ärmarna,
utan att man verkligen visar. Den här landskapsregeringen har ju lagt en
hel del av arbetsvärderingssystemet på is, vilket man gjorde innan det
blev ett litet nyvaket uppslag i de lokala medierna, att det står dåligt till
inom landskapsförvaltningen när det gäller jämställd lönepolitik.
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Lantrådet Camilla Gunell, replik

Jag håller inte alls med ltl Sjögren. Nu talar Sjögren inte längre om lönesituationen inom landskapsförvaltningen. Nu talar Sjögren om hela bilden, varför kvinnors löner och försörjning de facto är mindre totalt sett i
hela samhället och vad det leder till i pensioner osv. Där, kära vänner,
om det fanns en snabb lösning så antar jag att den skulle ha kommit på
bordet för länge, länge sedan. Vi har väl åtminstone i 30 år varit eniga i
Norden om att vi ska ha ett jämställt samhälle, men så lite har hänt.
Ingen enskild person kan ändra på detta. Det är ju ett enormt arbete
som många och alla måste delta i. Däremot är det min absoluta övertygelse att det inte finns någon klarlagd bild om varför lönenivåerna också
i landskapsförvaltningen fortfarande är ojämna och där vill jag börja det
här förändringsarbetet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Ett genomgående tema i lantrådets presentation var
reformer. Beskrivningen ”en mängd reformer är aktuella” fick vi höra.
Jag räknade till tre reformer i sammanfattningen. Nytt självstyrelsesystem, ja, jag är lite inblandad i den processen, möjligen från 2022. En
hållbar utveckling, ett hållbart samhälle ja, men det är ju någonting som
måste genomsyra all verksamhet, inte minst nu när vi ser hur det ser ut i
vår värld, så det kan jag inte se som en reform överhuvudtaget. Det är
någonting som måste finnas där hela tiden. Det tredje var reformer
inom den offentliga förvaltningen. Ja, jag har någon kunskap om den
verksamheten. Jag menar att där pågår en kontinuerlig reformprocess
som är helt nödvändig för att man ska hänga med i tiden. Lantrådet efterlyste förslag. Mitt förslag är att färre måste göra mera.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Jag ber nog ltl Jansson att läsa budgetförslaget lite noggrannare. Jag
tror nog att han kommer åtminstone till 20 ganska vitala stora reformarbeten, som finns nämnda i budgeten. En del är redan igångsatt och
annat ska starta upp.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Förvisso, men jag tillämpade i min replik en allmän
debatteknik, jag reflekterade till ett anförande och inte till en bok. I
lantrådets presentation räknade jag till dessa tre reformer vari det naturligtvis ingår en mängd delreformer.
Nu har vi i stort sett talat inåtriktat i förvaltningen. Men, var är utmaningarna inom vårt näringsliv? Ett ledarskap som vänder sig utåt och
inte bara inåt. (Hörs dåligt, mikrofonen ej påslagen).
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Jag tror att det är väldigt förenklat att säga att landskapets budget skulle
satsa inåt. Tvärtom, våra samhällsstrukturer och vår förvaltning har inte
utfört dessa reformer under många år. Därför är reformbehovet stort
och därför jobbar vi nu med förvaltningen genom särskilda beställare
och utförare och genom att hålla på den principiella nivån att landskaps78

regeringen tar fram lagstiftning och har en tillsynsverksamhet och där vi
försöker att ha andra att utföra uppdragen, därmed minskar vi den egna
serviceproduktionen. Bara besluten och de förändringar som skett inom
sjötrafiken är väl en enorm förändring som redan delvis har inträffat. Vi
har många, många andra förändringar som också finns och är på gång
och vars lagstiftningar kommer till lagtinget här i en jämn ström.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Lantrådet nämnde att Åland ska bli ett hållbart samhälle. Mina tankar gick till vindkraften och vindkraftens utbyggnad. I
den här budgeten finns inte något produktionsstöd till vindkraften. Vi
vet ingenting om förhandlingarna och läget just nu när det gäller att få
stöd via inmatningstarifferna och komma in i det finska systemet. Jag
känner till att alla vindkraftbolag idag går med röda siffror. Man för
ganska allvarliga diskussioner om att börja rusta ner. Hur ser förhandlingarna ut nu och hur snabbt kommer inmatningstarifferna?
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Det finns ett politiskt besked från regeringen som vi har fått under fjolåret. Nu görs ett arbete av regelsystemen mellan Åland och riket. Man för
ständiga förhandlingar och diskussioner kring hur systemet ska läggas
på plats. Det som vi vet, och som hela tiden har varit klart sedan det här
beslutades, är att det här träder ikraft från 2016. Det beskedet har vi och
bolagen att förhålla sig till.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Det känner jag också till, men jag ville få en bekräftelse av lantrådet att det var så. Då kan man konstatera att stöden till
inmatningstariffer bara kommer att gälla vissa bolag och vissa projekt.
De gamla vindkraftsparkerna kommer förblöda eller läggas ner. Har
landskapsregeringen överhuvudtaget diskuterat något sorts stödsystem
för att vindkraftsparkerna ska vara kvar åtminstone fram till att vindmöllorna har tjänat ut sin tid? Eller är det meningen att de bara ska förfalla eller ska man lägga ner bolagen?
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Vi har inte diskuterat något produktionsstöd ytterligare. Det ekonomiska läget har varit sådant att vi har fått prioritera hårt mellan våra resurser. Däremot är det min förhoppning och min uppmaning till bolagen att ändå försöka hålla ut och förbereda sig för tiderna som ska
komma när det här systemet de facto är på plats. Vi hoppas att det blir
en ny injektion för vindkraften som en viktig framtidsnäring för Åland.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vicelantrådet Roger Nordlund

Fru talman, ärade ledamöter! ”Ständig omvandling skapar riktiga jobb” det är rubriken på en ledare i Dagens Industri för några dagar sedan – och

79

texten fortsätter – ”i centrum för arbetsmarknaden finns innovationer och
omvandling. Den region eller stad som är mest kreativ får inte bara värdefulla företag och välbetalda direktörer utan också fler kunskapsarbetare.
Men inte nog med det. Där uppstår också fler och bättre betalda jobb för
snickare, rörmokare, byggnadsarbetare, frisörer, handelsanställda, städare
och specialister som kan göra en perfekt kopp kaffe. Eftersom skatteintäkterna flyter in blir det lättare att klara de gemensamma behoven av vård,
skola, omsorg, transporter och miljö. Jobb överallt! På den plats där innovationerna tryter och omvandlingen avstannar stryps jobbprocessen.
Mindre problem med höga löner som sticker i ögonen kanske, men heller
inte någon som beställer jobb från någon annan”.
Varför väljer jag som finansminister att citera Dagens Industri i inledningen av årets budget debatt? Ja, därför att det så väl beskriver kärnan i den ena
av våra två huvudsakliga utmaningar, nämligen tillväxten och skattekraften.
Den andra utmaningen är en modern, kostnadseffektiv och hållbar offentlig
sektor som kan ge ålänningarna den service och trygghet som behövs- också i
framtiden, en framtid som är mycket nära.
Jag tror att alla vid det här laget är medvetna om den ekonomiska kris som
vi genomlever på internationell nivå men också, tyvärr, får man säga på nationell och även lokal nivå. Finland går inte bra idag och tyvärr finns det heller
inte många tecken på att det skall bli en snar förbättring, snarare tvärtom.
Det här påverkar landskapets offentliga ekonomi i mycket hög grad eftersom klumpsumman, 0,45 ekonomin, bygger till allra största del på hur det
går i Finland - och bara till en mindre del via den s.k. skattegottgörelsen på
hur skattekraften är på Åland. Traditionellt så har Åland fått en betydande
skattegottgörelse eftersom vårt näringsliv gått relativt sett bättre än det i Finland. Trotts att det går dåligt i Finland så kan vi de närmaste åren inte räkna
med någon skattegottgörelse av betydelse. Skattekraften har tyvärr sjunkit så
mycket här på Åland att den t.o.m. är lägre än i landet som helhet, vilket vi
erfarit redan genom de sjunkande samfundsskatteintäkterna.
Målsättningen med nästa års budget är att i enlighet med omställningsbudgeten skapa förutsättningar för tillväxt i det åländska samhället inom ramen för de formella möjligheter som självstyrelsen har. Utbildning, infrastruktur, borttagande av olika hinder samt stöd av olika slag som ger våra
olika näringsgrenar konkurrenskraft.
Men lika viktig är nog också den informella biten, vilket sorts samhälle
skall Åland vara, ska vi vara ett samhälle där vi tror på framtiden, tänker nytt,
hjälper och uppmuntrar varandra och satsar, eller skall Åland vara ett samhälle där vi drar i alla bromsar och sätter så mycket krokben för varandra
som möjligt.
Avsikten med den här budgeten är att vi vill ge ålänningarna framtidstro.
I svåra och utmanande situationer, som den som vi nu befinner oss i,
måste man våga tänka nytt och göra saker på annorlunda sätt.
Den här budgeten är därför troligen en av de reformstarkaste som någonsin förelagts Ålands lagting. Den tar sikte på att offentlig service och sektor år
2020, två år före det nya självstyrelsesystemet avses träda ikraft, ska vara så
modernt och ha sådan produktivitet att det kan klara de utmaningar som vi
då möter. Den här processen är en krävande balansgång mellan de fördelar
som småskalighet, närhet och lokalt engagemang innebär å ena sidan och vad
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samordning, specialisering och storleksrationaliseringar å andra sidan innebär för kvalitet och kostnader.
I det längre tidsperspektivet tror jag det är klokt att vänja oss vid tanken
att de förändrade behoven i samhället gör att en allt större del av den gemensamma samhällskakan kommer att gå till de s.k. mjuka sektorerna; vården
och omsorgerna, medan den tekniska sektorn kommer att måsta minska och
omorganiseras. Annars kommer pengarna inte att räcka till.
Utvecklingen och trenderna är entydiga, allt färre skall försörja allt fler. Vi
som medborgare kommer också att måsta betala mera för den service vi får.
Fru talman! I augusti när vi skulle börja färdigställa det här budgetförslaget ska jag villigt medge att det ett tag, när alla negativa ekonomiska besked
kom, kändes ganska tungt. Vi hade sammanlagt tappat cirka 33 miljoner i
förhållande till tidigare prognoser, i inkomster. Enligt omställningsbudgeten
och regeringsprogrammet är målsättningen att budgeten ska vara i balans
senast år 2015. Vi hade då ett val, ska vi dra i alla bromsar med de konsekvenser det får för det åländska samhället eller skall vi fortsätta att tro på
framtiden.
Vi valde det senare och det var i det sammanhanget som projektet 20/15
skapades, nämligen öka intäkterna och spara så att nettoeffekten blir 20 miljoner och att satsa på sysselsättning och utveckling för 15 miljoner med PAFpengar under tre år. Allt i enlighet med de principer som antagits av lagtinget
tidigare under året.
Fru talman! Den här satsningen gör att vi trots strama budgetramar kunnat ge resurser, cirka 7 miljoner till sysselsättning och utveckling, både för
privat och offentlig sektor, på ett sätt som inte annars skulle varit möjligt. Av
dessa 7 miljoner går 1 775 000 till tillväxt och sysselsättning, 355 000 till utbildning, 1 500 000 till samhällsservicereformen, 2 641 000 till IT-satsningar
och 100 000 till integration av nya ålänningar. Dessutom finns ett belopp till
disposition för projekt som aktualiseras under året och som kan vara värdefulla för vårt samhälle.
Den offentliga debatten har efter att budgeten blev offentlig till mycket stor
del handlat om dessa 2 procent av budgeten. Jag hoppas att den här debatten
också skall handla om de övriga 98 procenten och hur vi bäst använder de resurserna.
I budgetförslaget finns också en annan nyhet, en budgetreservering på 10
miljoner för att skapa trygghet, i första hand för de föreningar och organisationer som är beroende av PAF-medel. Vi jobbar redan på att förstärka den legala grunden för fördelningen av PAF-medel och stabilitetsreserveringen.
Landskapsregeringen är fullt medveten om känsligheten i hanteringen av
PAF, både som ägare, övervakande myndighet och fördelare av överskottet
från dess verksamhet. Just nu så pågår ett arbete med att modernisera och
förtydliga lagstiftningen inom området så att den ska motsvara dagens krav
och ligga i fas med PAF:s utveckling och verksamhet.
Fru talman! Det här budgetförslaget innebär ett formellt budgetunderskott
om cirka 10 miljoner men trenden är ändå - trots vikande skatteinkomster att vi närmar oss balans. Beaktar man reserveringen om 10 miljoner så kan
man säga att intäkterna och utgifterna är ungefär lika stora. Prognosen enligt
affärsbokföringsprincipen visar ett överskott på cirka 4 miljoner före reserveringar för år 2014.
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När det gäller de kommande åren, 2015, 2016 osv är osäkerheten mycket
stor. Vi har därför valt att visa två prognosbilder, den ena enligt senast tillgängliga uppgifter från finansministeriet och den andra svagare prognosen
enligt BNP. Historien visar tyvärr att klumpsummans utveckling oftast ligger
i linje med Finlands BNP utveckling, dvs. vi måste vara beredda på den sämre
utvecklingen när det gäller 0,45 inkomsterna, klumpsumman.
Fru talman! Förändrade verksamheter och driftsprivatiseringarna i skärgårdstrafiken gör att antalet anställda av landskapet planeras minska netto
med cirka 21 personer under verksamhetsåret.
Det här är början på en förändringsprocess som gör att offentlig sektor gör
saker på ett annat sätt och upphandling av tjänster och projekt blir allt vanligare. Samtidigt blir det nu också viktigt att definiera vad som är sådana verksamheter som inte ska/kan konkurrensutsättas. Förstärkning av vår kompetens och samordning av upphandling är ett viktigt område i det här budgetförslaget för att uppnå kostnadsbesparingar.
Förändringarna i samhällsekonomin på Åland i kombination med att flera
av de aviserade reformerna berör både landskapets och kommunernas ansvarsområden gör att det finns behov av både utvärdering och förändring av
nu gällande landskapsandelssystem. Tidigare har man kunnat lösa mycket
genom att höja landskapsandelarna, men den krassa ekonomiska verkligheten som vi har idag gör att det blir en utmaning i sig att kunna behålla den
nivå vi nu ligger på, totalt sett. Det är därför glädjande att se det ökade intresse för samarbete mellan kommunerna som nu verkar finnas. Det är alltid
bättre att agera medan man har egen handlingsförmåga än att vänta tills
verkligheten och omständigheterna tvingar en till åtgärder.
Fru talman! Den budgetekonomiska utmaningen är stor för Åland. Landet
Finland lånar cirka 10 miljarder och har en total skuldbörda på 100 miljarder,
vilket nu fått EU-kommissionen att reagera. Skulle vi låna proportionellt lika
mycket skulle vi ha cirka 50 miljoner i lån för nästa år, men, fru talman, vi är
fortfarande skuldfria och kan sätta undan en reservering på 10 miljoner. Hur
detta är möjligt, samtidigt som servicenivån och kraven på Åland i de flesta
fall är större än i Finland, är svårt att förklara. Speciellt om man beaktar att vi
också i genomsnitt har en lägre kommunalskatt på Åland.
Samtidigt som det här visar på styrka i den åländska ekonomin måste vi
också vara medvetna om att vi har stora ekonomiska utmaningar framför oss.
Vi måste vara beredda att klara oss med egna åtgärder och medel i högre
grad. Den finländska ekonomin kommer inte under överskådlig framtid att ge
oss någon större draghjälp. Vi måste själva se till att vårt samhälle växer och
att folk har jobb.
Vi är utan tvekan på väg in i en ny fas också när det gäller landskapets ekonomi. Landskapet har alltid haft god likviditet och kunnat finansiera både
den löpande driften och investeringar utan bekymmer. Framför oss har vi en
tid när likviditeten måste planeras och varje investering som föreslås också
måste värderas mot vilka finansieringsmöjligheter vi har och hur det påverkar vår ekonomi.
Fru talman! Det här budgetförslaget med alla dess projekt och reformer;
samhällsservicereformen, skapandet av ett servicecenter, Ålands Digitala
Agenda, e-kontor, samordning av tekniska sektorerna, driftsprivatisering av
skärgårdstrafiken, kortruttsprojekt, skapandet av ett fastighetsverk, mm. är
ett mycket stort åtagande att genomföra, både för tjänstemän och för politi82

ker. Det är inte bara ett budgetförslag för 2014, det är en plan för hur vi –
också på sikt - ska trygga en bra skola, vården och äldreomsorgen. Detta genom att ge förutsättningar för tillväxt inom näringslivet på hela Åland och
genom att utveckla en modern, kostnadseffektiv och hållbar offentlig sektor
på Åland. Tack.
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag fick lite intrycket av lantrådets presentation att det åländska näringslivet skulle gå bättre än det finska näringslivet och att detta är orsaken till våra problem. Tittar man på de senast tillgängliga siffrorna så
ser vi att år 2010 växte den åländska ekonomin med 1,4 procent, och den
finska ekonomin växte med 3,4 procent. År 2011 sjönk den åländska
ekonomin med 4,3 procent och den finska ekonomin växte med 2,7 procent. År 2012 minskade Ålands BNP med 2 procent medan Finlands
ekonomi minskade med 0,8 procent. Prognosen för 2013 säger att
Ålands ekonomi minskar med 0,6 procent och den finska ekonomin
med 0,5 procent. Ända sedan år 2010 har det finska näringslivet gått betydligt bättre än det åländska näringslivet. Är det inte där som vi borde
lägga in satsningarna och stärka det åländska näringslivet? Klumpsumman har ju faktiskt växt varje år sedan finanskrisen. Det är inte den
finska ekonomin som är orsaken till vår ekonomiska situation nu. Det är
det åländska näringslivet som går på knäna. Varför finns det inte fler
satsningar i det åländska näringslivet?
Talmannen
Tiden är ute!
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Nu märker jag av fördelen med ett skrivet anförande, man
kan se vad man själv har sagt. Om ltl Axel Jonsson skulle ha lyssnat på
vad jag sade och inte haft sin replik färdig så skulle han antagligen ha
förstått att det jag sade var precis det som han själv menade. Nämligen
att vårt problem idag är att det åländska näringslivet går sämre än det
finländska näringslivet. Därför får vi heller inte någon skattegottgörelse,
av nämnvärd betydelse, kanske det kan bli någon miljon. Precis så är det
och det är naturligtvis en av de viktigaste sakerna som vi måste jobba
med. Om ltl Jonsson lyssnade på inledningen av mitt anförande så
handlade det om att vi måste skapa jobb på Åland. För att det ska finnas
jobb så måste det finnas företag och för att det ska finnas företag så
måste det finnas förutsättningar för det. Vi från landskapsregeringen
ska göra allt vi kan för att hjälpa till. Det gäller också att skapa en anda
och en miljö i vårt samhälle så att folk vågar satsa.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack för den rättelsen, jag måste ha missförstått vicelantrådet i den beskrivningen. Vi är i alla fall överens om att det åländska näringslivet behöver få en ökad stimulans. Tittar man på landskapsregeringens stimulanspaket som kallas ”sysselsättning och utveckling”, om jag inte minns
fel, så går majoriteten av de pengarna till landskapets interna utvecklingsprojekt. Varför väljer man inte att stimulera det åländska näringslivet när vi är överens om att det är näringslivet som allra mest behöver
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stimulans i dagsläget? Varför? Det är oförklarligt efter den presentation
som vi fick av vicelantrådet över den åländska ekonomin, som dessutom
kallades stark. Näringslivet behöver de här pengarna betydligt mera än
de offentliga utvecklingsprojekt som föreslås bland de här 7 miljonerna
av ökade PAF-pengar. När ska vi få se en förändring som motsvarar
verklighetsbeskrivningen?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Jag är glad för att jag fick den här repliken av ltl Jonsson
som tydligen har fått det här om bakfoten. Jag antar att det handlar om
dessa 7 miljoner i sysselsättningspaketet. När jag har gått igenom det så
har jag kommit fram till att av dessa 7 miljoner går ungefär 75 procent
rakt ut till det åländska näringslivet genom sysselsättningsprojekt och
upphandling osv. Bara en liten procent kommer att stanna kvar inom offentlig sektor, till några tjänstemän här, resten går direkt ut till småföretag, IT-företag och konsulter osv. Det är en direkt stimulans till det
åländska samhället.
Det skulle vara intressant att göra ett överslag, jag är säker på att det
antagligen inte finns någon budget som ger mera pengar ut till det
åländska näringslivet tack vare den driftsprivatisering som vi har inom
skärgårdstrafiken, om man ser det historiskt. Man kan säga att den här
budgeten är historisk.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Tack vicelantrådet, finansministern för anförandet.
Det pratades mycket om tillväxt och skattekraft. Jag kanske också uppfattade anförandet lite som ltl Axel Jonsson, att åländska bolag inte gick
dåligt men kanske inte bättre än de finska heller och det syns också tydligt i skattegottgörelsen. Skattegottgörelsen har sjunkit från topp 36 miljoner till nuvarande kanske 4 miljoner. Det är helt klart ett tecken på att
vårt näringsliv inte går bra.
Ofta används uttrycket ”gasa och bromsa” jag vet inte riktigt vad det
betyder, men det är säkert att gasa och bromsa samtidigt, kanske som
att köra rally. Jag tycker att landskapet har lyckats bromsa vad gäller
kommunerna och invånarnas disponibla medel. Man har höjt skatterna i
9 av 16 kommuner, vilket gör att de disponibla medlen ute i kommunerna minskar. Det blir mindre kvar för att gasa.
Talmannen
Tiden är ute!
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Den uteblivna indexjusteringen motsvarar cirka 25 procent av den skattehöjning som görs i de åländska kommunerna, precis som lantrådet
sade. 75 procent beror på andra orsaker.
Landskapets åtgärder när det gäller reformarbete, både samhällsservicereformen, jobbet med äldreomsorgen, jobbet med den digitala agendan, e-förvaltningen och samordningen med olika saker, det är kostnader som landskapet har tagit på sig och som egentligen är betydligt
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större än den uteblivna indexjusteringen. Gör man en balans på det här
så är kommunerna vinnare när man tittar på den här budgeten.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Vad gäller utvecklingsprojekt så har vi delade meningar. Vad gäller den digitala agendans investeringar så går de internt till
att bygga upp en ny hemsida och för att få intranät att fungera, vilket
kommunerna har haft i tio år. Man försöker komma upp till samma nivå
som kommunerna har idag.
Vad gäller utvecklings- och sysselsättningsbidragen på 7 miljoner som
har tagits rakt av från PAF-pengar så säger man att det ska gå till utveckling och sysselsättning. Det ter sig konstigt när man läser att man
ska finansiera producentförbundet med 805 000 euro, vilket är drygt 10
procent av utvecklingspengarna. Vad är det för kreativt och nytt i det
här? Hur ökar det sysselsättningen i det åländska samhället genom att
finansiera producentförbundet med nästan 1 miljon euro av pengarna
som ska gå direkt till utveckling och sysselsättning?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Att vi skulle ge pengar till Ålands producentförbund har jag
inte riktigt klart för mig. Däremot satsar vi på företagsrådgivning och
landsbygdsutveckling, vilket verkligen är behjärtansvärt i dessa tider, att
försöka få sysselsättning och företagande också ute på landsbygden och i
skärgården. Jag hoppas att vi har en gemensam syn med liberalerna och
ltl Tony Asumaa när det gäller detta.
Jag vill återkomma till hur dessa 7 miljoner används. Som ltl Asumaa
sade så vissa kommuner har visserligen satsat en hel del på IT och det
ska de naturligtvis ha all heder för. Det här projektet går ut på att vi
måste försöka lyfta hela Åland tillsammans. Det hjälper inte att enskilda
kommuner är välutvecklade och långt framme. För att vi ska få en totalekonomisk effekt här på Åland så måste vi se till att alla är med, oberoende om det är en liten eller stor kommun. Vi måste samarbeta med
varandra på det allra bästa möjliga sätt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Tack, fru talman! Under de timmar av tankemöda som också jag, i likhet
med många andra, har ägnat i förberedelse för denna budgetremiss så
funderade jag för mig själv om jag skulle använda det begrepp jag säger
nu. Denna landskapsregering, med lantrådet och vicelantrådet/finansministern i spetsen, leder de facto landskapet i ett offentligt
spelberoende. Efter presentationen här är jag beredd att säga det och
kommer att stå bakom det uttalande. Det är på grund av att vicelantrådet/finansministern säger att landskapet t.o.m. kan göra en reservering
på 10 miljoner i samband med denna budget. Man ger en bild av att vår
egen verksamhet går på det viset att vi kan reservera pengar i någon
sorts utjämningsfond, som man kanske kunde kalla den. De facto är de
10 miljonerna exakt precis till varenda cent PAF-pengar som lyfts in i
budgeten som en reservering.
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Därutöver säger man att underskottet skulle vara 10 miljoner, men
om man skulle finansiera det som PAF-pengarna för övrigt finansierar
så skulle underskottet de facto vara 17 miljoner.
Talmannen
Tiden är ute!
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Allt som finns i den här budgeten som har med PAF att göra
och PAF-medelsanvändning har en fullständig transparens och genomskinlighet. Vi gör allting öppet. Vi försöker redovisa klart och tydligt så
att lagtinget och alla ålänningar ska se vad vi gör med dessa pengar. För
det finns en viss känslighet i det här, vilket vi är fullt medvetna om, därför ska korten läggas på bordet.
Jag hoppas, ltl Perämaa, att vi kan sluta med uttrycket offentligt spelberoende. Tänk efter vad vi har varit beroende av de senaste 40 åren.
Vad har vi byggt det här samhället på? Då får detta en liten annan belysning.
Fru talman! Det var bra att den här saken togs upp. Jag har i helgen
tittat lite på hur de här pengarna används på rikssidan, som ofta brukar
vara jämförelseobjektet. På rikssidan satsas en väldigt stor del av pengar
som kommer in via RAY och Veikkaus på just utveckling; vetenskap,
forskning och utveckling. Därför tycker jag att vi ungefär har samma
linje.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det faktum att vi i hög grad har levt på skattefri alkoholförsäljning, vilket är ett faktum, så att detta på något vis skulle motivera
och göra det godtagbart att vi i framtiden ska leva på spelpengar, det är
lite som att resonera som Bembölingarna när man lade på lasset, man
lägger på mera tills lasset välter omkull. Det här argumentet håller ju
inte! Det finns ingen sådan koppling, bara för att vi har gjort på det viset
så ska vi fortsätta att göra så här.
Utöver de siffror jag nämnde här tidigare så detta att man för in PAFpengar, 10 miljoner som en reservering plus de övriga PAF-pengarna,
det betyder i förlängningen att landskapet kommer att ha en likviditet
som medför att finansministern inte behöver gå till banken för att låna
pengar för den vanliga driften. Det ska alla veta för att det ska vara öppet och transparent att det är från och med nu som vi inte behöver låna
pengar p.g.a. PAF-pengar och den likviditet det medför.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! I budgetförslaget 2014 har vi renodlat på det sättet att i
2013 års budget har vi faktiskt lite PAF-pengar för drift, vi har landskapsandelar till medborgarinstitutet och det har vi tagit bort, för de ska
inte vara till drift.
De projekt som vi satsar på 2015 gör vid med sådana pengar som: A)
pengarna finns, de finns inget beroende av att det ska behöva komma in
mera pengar. B) De projekten ska man kunna avsluta tvärt och Åland
går vidare och alla våra lagstadgade rättigheter ska kunna fullföljas
ändå. Det är väldigt, väldigt viktigt i det här sammanhanget.
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Fru talman! Det är mycket debatt kring PAF. Det har inträffat en
olycklig sak, en tragedi för alla de drabbade. Därför ska vi också behandla detta med den känslighet som behövs. Men, spelverksamhet
finns och så länge den görs på ett lagligt sätt så måste vi också kunna
använda de resurser som där skapas för samhället på ett bra sätt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Med tanke på det sista, man ska sluta tvärt om inte pengarna finns, sade
finansministern Nordlund. Det gäller i så fall understöd till Visit Åland,
hushållningssällskapet osv. Det känns lite förvånande, men jag ska återkomma till det.
Jag måste fråga huvudredaktören för den här boken; varför är det så
lite fakta med detta år? Personaltablån är borta, det finns en intetsägande bilaga i slutet. Tabellen över överföringarna mellan kommunerna
och landskapet finns inte längre. Det ekonomiska sammandragen årsvis
finns inte heller längre så att man kan utläsa vad bokslutet har varit
2011-2012, budget 2013 och budgeten 2014. Är man inte intresserad av
de här faktaunderlagen från regeringens sida? Eller vill man inte att oppositionen ska ha ett seriöst underlag?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Naturligtvis ska all fakta vara på bordet här också. Om det
är någonting som ltl Eriksson, lagtinget eller finans- och näringsutskottet önskar få framtaget så kommer vi att erbjuda det ifrån finansavdelningen. Det är helt klart. Samtidigt är det också väldigt viktigt att man
håller detta på en tillräcklig hög nivå så att man arbetar med riktlinjerna
och målsättningarna, vilket jag tycker att vi försöker göra.
Vi har också fått åsikter i den andra riktningen att vi har för mycket
detaljer i budgeten. Nu försöker vi faktiskt göra en budget ungefär som
man gör en budget på nationell nivå. Vi är inte där ännu men det är ungefär riktningen. Om det är några uppgifter som ltl Eriksson saknar så
finns allting transparent och öppet i vår förvaltning. Vi försöker inte
dölja någonting.
De projekt som ltl Eriksson räknade upp här finns inte med 2015, de
finns på andra konton också.
Ltl Anders Eriksson, replik

De projekt som jag nämnde stöden till Visit Åland och Hushållningssällskapet sägs vara noll budgeterat och det ska finansieras med PAFmedel, så står det.
När det gäller den här typen av jämförande material som jag efterlyste t.ex. årsutvecklingen, hur har boksluten varit och hur har budgeten
sett ut innevarande år, det anser jag är ett väldigt viktigt material för att
man ska kunna se en trend och för att man ska se vart utvecklingen är
på väg. Riktlinjer och målsättningar är absolut bra, men då måste man
också ha vettigt material så att man kan följa upp och se om vi når de
här riktlinjerna och målsättningarna. Enligt mitt förmenande så finns
inte det i det här budgetförslaget och jag förstår inte varför.
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Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

I landskapsregeringens budgetarbete har vi haft ett tillräckligt underlag
för att lägga det här förslaget. Det finns naturligtvis mera i beredningen
än vad det finns presenterat i budgetförslaget. Vi från finansavdelningen
är fullt öppna att redovisa för finans- och näringsutskottet om det
materialet behövs. Samtidigt hoppas jag ändå att det här är på en sådan
nivå att man kan göra de politiska bedömningarna att riktningen är rätt
och åtgärderna adekvata för att uppnå våra målsättningar med landskapets verksamheter och vår ekonomi.
Man ska också komma ihåg att när man gör jämförelser görs de ofta
jämförelse på felaktiga grunder, och det tycker jag att jag har drabbats
av nu som finansminister och tidigare också. I den budget som vi nu förelägger finns det många förändringar. I den föregående budgeten fanns
det många stora förändringar i förhållande till den föregående. Så det
blir väldigt svårt att jämföra år från år.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Det behövs mera samarbete inom det offentliga Åland, sade
vicelantrådet. Jag är den första att hålla med om det. Liberalerna håller
med om att vi måste hitta olika samarbetsformer för att göra arbetet
inom det offentliga Åland mer effektivt och också höja kvaliteten i den
mån det låter sig göras. Jag undrar varför man då inte satsar på mera
samarbetsunderstöd i budgeten? Kommuner som vill samarbeta och
hitta olika gemensamma former för sina servicestrukturer, varför har
man inte den moroten till kommunerna? I budgeten sägs att de pengarna delas ut till kommuner som har det dåligt ställt.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Nu har jag inte budgeten framför mig. Mitt minne säger mig
att det finns både och, man kan dela ut till de kommuner som har en
svag ekonomi för att stöda och hjälpa dem, men samtidigt kan pengarna
också använda för samordning. Det här sammanfaller ofta, det är de
svagare kommunerna som de facto behöver utveckla samarbetet för att
på lång sikt kunna få en bättre ekonomi.
Vi har haft och vi har de här pengarna. Jag tror också att under Viveka Erikssons tid som lantråd så fanns det sådana här pengar. Men det
var inte alldeles lätt att få ett så stort intresse för dem. I nuvarande budget har vi pengar som inte används för det här ändamålet. Om det finns
ett intresse från kommunerna så välkomna!
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Det står i budgeten att det är svaga kommuner och IT-projekt
som man ska satsa på. Jag håller inte med vicelantrådet att det är de
svaga kommunerna som ska satsa på samarbete, för då har det gått så
långt. Det är nog de kommuner som har lite kraft som behöver hitta sätt
att sköta olika serviceprodukter.
Vicelantrådet sade också att landskapsandelarna ska ses över och reformeras. När? Hur långt har man kommit i det arbetet? För det sades
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också i fjol att man skulle göra det. Det här är nödvändigt, ska vi komma
vidare med samhällsreformen så måste landskapsandelarna vara i hamn
först. Det är absolut det första steget. Kommunerna är så otroligt beroende av att veta lite mer långsiktigt hur landskapsandelarna ser ut. Dagens läge är inte bra när man budgeterar och inte vet i god tid tog.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Avsikten är att utvärderingen av landskapsandelarna ska
göras så snart som möjligt 2014, så att man känner spelplanen. Det
kommer också att behöva göras förändringar i samband med att den sociala myndigheten ska skapas och eventuella andra projekt som ska
verkställas. Ja, det här är antagligen kanske ett av de högst prioriterade
områdena under det kommande verksamhetsåret.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det nya landskapsandelssystemet sjösattes när finansministern
var lantråd. Enligt lagstiftningen och enligt lagtingets betänkande skulle
landskapsandelssystemet varit utvärderat 2012.
Liberalerna får signaler från byggsektorn att den sackar allvarligt in.
Vi är oroade över att det inte finns några stora byggprojekt vare sig på
kommunal- eller landskapsnivå. Varför har det t.ex. tagit så otroligt
länge för Gullåsen?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! När det gäller Gullåsen har det antagligen med planeringen
där att göra. Det finns säkert sådana här i salen som är bättre lämpade
att svara på den frågan. Jag är inte insatt i den frågan. Gullåsen är ett
stort projekt som kommer att starta upp förhoppningsvis under slutet av
2014. Det är projekt på ungefär 21 miljoner som finansieras med PAFpengar. Det är den största PAF-finansieringen som planeras. Sedan
finns det också andra projekt som är under planering. Naturligtvis ska
man satsa så att byggsektorn har en någorlunda jämn sysselsättning.
Samtidigt är det ett trendbrott i det här budgetförslaget, vi försöker
bygga en kunskapsekonomi. Vi försöker göra sådana satsningar som får
ett bestående värde som medför att samhälle utvecklas. När man bygger
hus är effekten ofta klar när huset är byggt och sedan har man driftkostnaderna kvar att hantera. Vi försöker tänka lite mera långsiktigt.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det var ju en elegant formulering, som jag kanske inte till alla
delar håller med om. Samhället behöver absolut också göra investeringar i byggnationer t.ex. för att få ner driftskostnaderna. Läser man investeringsbilagan här så konstaterar man att det finns vägar och broar
men det är väldigt lite byggnation. Vi vet också att de stora kommunerna
inte har stora saker på gång. Mariehamns stad har Övernäs skola förstås, men det projektet kommer troligtvis i slutet av 2014. Byggnadssektorn sackar in, så ser det ut. Geriatriska kliniken borde nu ha varit färdig
att verkställa.
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Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Om det är så att offentlig sektor hela tiden ska hålla upp
byggsektorn då får vi en prisnivå här på Åland som kanske inte gör det
lika intressant för den privata sektorn att göra nödvändiga investeringar
i sina affärsutrymmen och i bostäder osv. Vi har också ett väldigt stort
behov av att få fart på den privata sektorn här på Åland så att vi kan få in
nya människor, både i Mariehamn, på landsbygden och i skärgården.
Det måste finnas en viss sundhet också inom alla branscher.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Finansministern har väl skådat alla siffror och granskade dem väldigt noga i den här budgetframställningen. Konsumtionsutgifterna på flera olika platser är 17, 18 och 20 procent från 2012 års
bokslut och till budgetförslaget för 2014. Sedan hittar man ännu värre
om man går bakåt och tittar från 2011.
Jag vill gärna höra finansministerns kommentar när man släpper igenom en framställning där allmänna förvaltningen på trafikavdelningen
tillåts stiga med 88 procent från 2011 års bokslut till budgetförslaget för
2014. Jag vill gärna höra den förklaringen. Är det synat med Argusöga?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Det där är ett bra exempel på när man tar ut saker ur sitt
sammanhang, då kan man ju ge vilken bild man vill. Om det är någon
avdelning som är mer synad och som genomgår förändring så är det faktiskt trafikavdelning och den driftsprivatisering som där genomförs för
skärgårdstrafiken. Naturligtvis måste det också avspegla sig i landorganisationen på olika sätt. Vissa saker måste man förstärka och vissa saker
kan man fasa ut så småningom. Det var detta om den konkreta frågan.
Rent generellt tycker jag att det är lite väl svepande att nämna siffror
som 17 och 20 procent och så vidare. Det facto stiger konsumtionsutgifterna med 0,7 procent i det här budgetförslaget, om man exkluderar
projektet 20/15 som finansieras som en egen budget för att vi ska få utveckling och sysselsättning till stånd.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Det där var att glida runt lite. Vi är tvungna att spara
och hålla en stram budget hela tiden. Då är det ju bra att man har en låg
procent på det som stigar, men de bitar där det stiger mycket skulle ju
kunna förbättra situationen om man höll stramt där också.
När man privatiserar inom skärgårdstrafiken så borde det rimligtvis
märkas inne på avdelningen. Annars far de stora procenterna som man
räknar att spara in fort någon annanstans. Vad är då vitsen? Svara på
det ministern.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Det gläder mig att säga att jag tycker att ltl Torsten Sundblom har helt rätt. För det kommer att märkas på trafikavdelningen, på
finansavdelningen och kanske också på andra avdelningar. Men just nu
är vi inne i en genomförandefas. Det som är lite svårt att förklara poli90

tisk och framförallt kanske pedagogiskt ut till allmänheten är att när
man gör förändring krävs det lite mera energi. Det är som att knuffa
igång en bil, man måste ta i lite mera. Det är precis den fasen vi är inne i
nu. Vi ska få saker genomförda. Det är någon sorts fysikaliskt grundläge,
förändring kräver energi.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Mycket anknyts till de här reformerna som är på gång,
samhällsservicereformen som består av den sociala delen och infrastrukturdelen. När tror finansministern att det kan komma en förstudie
och en ekonomisk analys av vad kommunerna kommer att spara in? Jag
tycker personligen att man borde göra en förstudie och en ekonomisk
analys före man börjar med lagstiftningsarbetet och att kommunerna får
säga sitt. Nu har det varit någon sorts samråd med större grupper. Jag
vet att vare sig Eckerö eller Hammarland har diskuterat vad det innebär
i kommunen. Jag tycker att landskapsregeringen kör över kommunerna
om man fortsätter den här processen.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Landskapsregeringen har precis samma intressen som ltl
Eklund och säkerligen alla kommuner också att få reda på de ekonomiska konsekvenserna av de saker som vi jobbar med och föreslår. Därför har vi också tagit upp extra pengar, 50 000 euro, för att vi ska kunna
göra lite mera ÅSUB-utredningar än vad vi har gjort tidigare. Vi vill ha
mera fakta på bordet så att man kan ta ställning utgående från riktiga
basfakta. Under året kommer det här att växa fram, så snart som möjligt. Jag är säker på att ingen är beredd, vare sig här i lagtinget eller i
landskapsregeringen, att fatta något beslut före man vet de ekonomiska
konsekvenserna av det.
Fru talman! När man jämför så jämför man gärna med historiska
data. Vi måste också vara medvetna om att nästan inom alla våra verksamheter växer kostnaderna automatiskt. Det är de kommande växande
kostnaderna som man borde jämföra med och inte historiska data.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! När man läser om reformerna om den sociala servicen
och infrastrukturen så ser man att landskapet nu ska gå in i samhällsplaneringen. Det ska skapas någon sorts Ålands planläggningskontor
som ska ha översiktsplaner. Tidigare har ju kommunerna varit självständiga när det gäller samhällsplaneringen. Är det nu meningen att
landskapsregeringen ska ta över en viss del av den här planeringen? Det
står också här att organisationen ska vara lagstadgad och medlemskap
för kommunerna obligatorisk. Det här är egentligen påtvingande och
samma sak är det inom MISE.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Det var bra att ltl Eklund tog upp den här frågan. Om det
sprids en sådan uppfattning i samhället att landskapet på något sätt
kommer att inkräkta på kommunernas planeringsmonopol så är det helt
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felaktigt. Planeringen är lagstiftad och det är kommunerna suveräna
rätt. Däremot vill vi ifrån landskapsregeringens sida vara med och bidra
med ekonomiska resurser och kanske också mänskliga resurser för att vi
ska få en så bra planering som möjligt på Åland, så att kommunerna, enskilt eller tillsammans, ska kunna skapa förutsättningar för boende och
näringsliv så bra som möjligt. Om vi återgår till det som den här debatten började med; det vi behöver på Åland är skattekraft, då måste vi se
hur vi kan använda våra gemensamma resurser så klokt som möjligt så
att vi får denna skattekraft, inflyttning och företagsmiljö som vi behöver.
Jag har naturligtvis märkt av den här rädslan, men sväng på det och se
det positiva och de möjligheter som det ger.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Fru talman! Sjöfarten har varit och är motorn i åländskt ekonomiskt liv.
Jag har följt med budgetbehandlingen i landstinget, lagtinget åtminstone sedan 1970. Jag har deltagit i ganska många sådana debatter i
riksdagen etc. Jag kan inte påminna mig att jag tidigare någon gång
skulle ha varit med om en debatt likt denna så här långt, utan att vare
sig finansministern eller lantrådet med ett ord nämner den näringsverksamhet vars förhållanden nu under de senaste dagarna har problem. De
problemen kommer att gå vidare in i framtiden. Ska det här uppfattas
som att landskapsregeringen har gett upp? Det strider ju ganska kraftfullt mot de offensiva skrivningar som regeringsprogrammet innehåller,
men som vi tyvärr ännu inte överhuvudtaget har sett något spår av.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! När man skriver ett anförande så måste man välja vissa
principer. Jag funderade mycket på att ta upp ett kapitel om sjöfarten
med tanke på att sjöfarten har varit och är vår viktigaste basnäring.
Samtidigt har jag inte nämnt någon annan näring med namn heller, vad
jag kan minnas, under mitt anförande. Jag försöker behandla alla näringar lika för vi måste också ge förutsättningar för alla verksamheter på
Åland.
I mitt anförande under finansavdelningen, eftersom sjöfarten hör till
mitt ansvarsområde, kommer jag att prata kring och om sjöfarten. Vi är
inne i en väldigt utmanande situation och stor förändringsprocess. Vi
ser vissa negativa saker som händer i branschen. Det hänger ihop med
utvecklingen i stort i det här landet. Vi har en väldigt låg export, lite
frakter och dålig lönsamhet. Jag ber att få återkomma till det i mitt anförande i samband med finansavdelningen.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Det är väl så. Finansministern är ju ansvarig i sjöfartspolitiska frågor enligt regeringsprogrammet. Men jag uppfattade det
ändå som något av ett trendbrott och tyvärr negativt sådant.
Den här debatten präglas av dystra utsikter parad med stora reformer
och framtidstro, som hittills har framhållits i debatten upprepade
gånger, och ingenting sades så här långt om sjöfarten och dess villkor i
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ljuset av dess betydelse för Åland. Därför var det nödvändigt för mig att
ifrågasätta själva greppet. Det är väl om vi kan få en debatt under finansavdelningen i så fall.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Jag tror ändå att det är skäl att i det här sammanhanget
vara tydlig med att vi inte ska ge ålänningarna den uppfattningen att
Ålands lagting med gällande behörighet kan göra så väldigt mycket för
sjöfarten. Sjöfarten bygger på nationell lagstiftning. Det är regeringen
och riksdagen i Helsingfors som bestämmer villkoren. De facto sägs det
nu att Finland kanske har den bästa sjöfartspolitiken inom EU. Problemet är bara att det inte finns några frakter idag.
Vi såg tyvärr en dålig sak för ett åländskt lokalt rederi. Samtidigt pågår det de facto en inflaggning till landet, men det förutsätter ju att det
finns en marknad för frakterna.
Vi från landskapets sida kan satsa på utbildning och det görs också
ordentligt i den budgeten. Vi ser till att Åland fortsättningsvis ska vara
den plats i Finland där man har en helhetsutbildning inom sjöfarten.
Det kan ge förutsättningar för att vi får kompetent manskap och befäl på
dessa fartyg.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Runar Karlsson

Fru talman! Det ekonomiska läget är bekymmersamt. De vet vi alla. De flesta
länder i världen brottas med problemet att få pengarna att räcka till all den
service som dess innevånare kräver. Underskott i staternas ekonomier är ett
resultat av att politikerna vill ge mer service till sina innevånare än de har
pengar till. Så också i Finland som nu har 100 miljarder i skuld och där skulden växer med 7-8 miljarder per år, vilket naturligtvis är helt ohållbart. Finland har nu uppnått en skuldsättning som fått EU-kommissionen att reagera
vilket är en allvarlig signal. Skulle landskapet Åland ha samma skuld som den
finska staten förhållandevis så skulle vi ha en skuld om 700 miljoner euro.
Bara räntan på denna skuld skulle uppgå till 20 miljoner euro vilket är mer
än barnbidraget, studiestödet och bostadsbidraget tillsammans i vår budget.
Således skulle vi måsta spara ytterligare 20 miljoner euro i vår budget eller
försätta oss i en lånespiral.
Fru talman! Nu är det så lyckligtvis att de politiker som hade makten under
åren 1995 – 2007 sparade 160 miljoner euro. Miljoner som egentligen var näringslivets förtjänst. Landskapet Åland hade 160 miljoner på banken år 2007.
Av dessa 160 miljoner finns nu ca 40 miljoner kvar. Landskapet har
alltså gjort av med ca 20 miljoner mera per år än vad inkomsterna har varit,
men tack vare sparade pengar så har vi inte behövt låna.
Den ekonomiska stagnationen blev nog längre än vad vi antog då den tog
sin början omkring åren 2007-2008. Men vi den senaste regeringsbildningen
visste man att de ekonomiska guldåren är förbi och att vi får nöja oss vid en
mer återhållsam och förändrad politik. En mer återhållsam och förändrad politik som inte kommer att medföra något umbärande för oss alla som bor på
Åland då vi lever i en av de rikaste och mest välfungerande delar av världen.
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Nu gäller det bara hårt arbete och jobba efter Torsten Ehrenmarks uttalande där han säger att det bästa är en väl ordnad dålig ekonomi.
Fru talman! Centern är övertygad att vi fortsättningsvis kommer att ha bra
sjukvård, ansvarsfull äldreomsorg, hög kvalitet på skolor och undervisning
mm. men det krävs en återhållsam och förändrad politik och en politik som
går i samarbetets tecken.
En återhållsam politik har konkretiserats genom att överföra mindre
pengar via landskapsandelssystemet till kommunerna, genom mycket små
ökningar vad gäller landskapets egna driftskostnader och neddragningar i
den egna verksamheten. Dessutom har en del avgifter höjts. Det här är en del
av en återhållsam politik som hittills har gjorts, med all sannolikhet måste
det till mera.
En förändrad politik har nu alltmer börjat konkretiseras genom att lagstiftningen för en social service enligt Susannegruppens förslag har påbörjats.
Det är ett förslag som ska ge alla på Åland en likvärdig service inom barnskydd, specialomsorg, missbrukarvård och handikappservice. Dessutom ska
kostnaderna bli mera förutsägbara för kommunerna då alla kommuner föreslås betala en avgift i förhållande till befolkningen och skattekraften och
kanske också ytterligare någon parameter.
Centern stöder konkretisering av Susannegruppens förslag och tror att
denna reform nu är så långt gången att den så småningom ska gå att genomföra. Exakt vem som ska ha hand om makten och hur organisationen ska styras är väl ännu inte riktigt klart, fast man hittills har sagt att det är kommunerna via ett kommunförbund eller på annat sätt som ska styra det. Det ligger
antagligen fast fortfarande men jag tror att vi här i salen kommer att diskutera även andra möjligheter. Regeringen har gjort klart för Susannegruppen
att det är kommunernas åtaganden. Även finansieringsmodellen är inte alls
klar. Jag vill å det bestämdaste dementera det som nu finns i media och det
som har påståtts att det är så här det skulle bli. Visserligen skriver media helt
riktigt att det här bara är en modell, men många läser det nog, tyvärr, som att
det är så här som det ska bli. Det dementeras å det bestämdaste. Det är bara
en modell, som om den blir på det sättet så kommer den naturligtvis att reglera tillbaka till dem som förlorar i ett landskapsandelssystem. Det finns
också andra parametrar, inte bara befolkning och beskattning, som man kan
sätta in för att få det mera likt som det är idag. Ingen vet i framtiden hur
kostnaderna kommer att se ut. Vi vet hur kostnaderna ser ut idag för kommunerna. Hur ser kostnaderna ut i framtiden? Det kan mycket väl vara så att
de som ser ut som vinnare idag så kanske är förlorare imorgon om man skulle
behålla nuvarande system. Regeringen har aviserat att man kommer med en
andelsreform som ska inbegripa en utjämning av de här snedvridningarna
som visar sig för dagen.
Landskapsregeringen har också ett antal andra utvecklings- och omstruktureringsförslag i budgeten, förutom Susannegruppens förslag, där syftet är
att förbättra, förenkla och att få ner verksamhetskostnaderna.
Centern stöder denna utveckling och omstrukturering men vill påpeka att
det är av stor vikt att dessa förändringar medför mindre verksamhetskostnader.
Sammantaget sagt för att få ekonomin i balans så kommer det att betyda
lite högre skatt, högre avgifter och något lägre samhällsservice för ålänning-
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arna. Detta tillsammans med nödvändiga verksamhetsförändringar som
nämns i budgetförslaget.
Men av allra största vikt för att få en ekonomi i balans är att se till att inkomsterna hålls på minst nuvarande nivå eller allra helst ökar. Vi vet att
landskapets huvudsakliga inkomster huvudsak kommer från avräkningsbeloppet, skattegottgörelsen, återbäring av lotteriskatter, avgifter, avkastning
från bolag och fonder samt PAF-medel. Alla dessa inkomster är mer eller
mindre beroende av ett välfungerande näringsliv.
För att upprätthålla en hygglig inkomstnivå och en bra välfärd så är grundfundamentet enligt Åländsk center att vi har ett näringsliv som ger arbete åt
folket i alla regioner allt från Kökars kommun till Mariehamns
stad. Naturligtvis vet vi att förutsättningarna för näringar och arbeten i stad,
landsbygd och skärgård är olika och att de val man kan göra i Mariehamn
aldrig kommer att finnas på landsbygden eller i glesbygden.
I staden verkar i huvudsak sjöfarten, tjänsteföretag, serviceföretag olika
livsmedelsförädlare och industrier och där har staden och landskapet gett
dess förutsättningar genom stadsplaneringar, byggande av hamnar, gator,
vägar osv. och där har också landskapets placerat de flesta av sina verksamheter.
För att ytterligare stärka staden som centralort så bör staden påskynda
stadsplaneringen i centrum. Det möjliggör ökande investeringar i centrum
som möjliggör betydande investeringar vad gäller affärslokaler och bostäder.
Jag har själv varit i kontakt med bostadsförmedlare som säger att efterfrågan
på bostadslokaler i centrum är mycket stort, trots att det har byggts mycket.
Man kan sälja mycket mera bostäder i stans absoluta centrum. Det här är
oerhört viktigt inte bara för Mariehamns stad utan för hela Åland.
Även landskapet måste vara med på olika sätt för att trygga stadens roll
som den bärande ekonomiskt starka centralorten. Kanske skrivningen i budgeten där landskapet vill stöda den fysiska planeringen för att tillgodose utvecklingen kan stöda en utveckling i Mariehamns centrum. Kanske det måste
till lagstiftning och andra beslut som skulle förmå Mariehamn att medge en
annan stadsplan.
Centern anser att staden ska vara den bärande centralorten på Åland till
fördel för hela Åland och om ålänningen så önskar ska han eller hon ges möjlighet att bo och verka i staden.
Fru talman! På landsbygden har vi framför allt livsmedelsförädling och
jordbruk som bärande näringar. Enligt centern måste denna verksamhet som
direkt och indirekt sysselsätter över 1000 personer ges möjlighet att verka
på Åland till fördel för hela Åland. Det stöder också landskapsregeringen då
man säger i sitt budgetförslag att branschen ska ges förutsättningar som är
konkurrenskraftiga med övriga Finland och man vill se till att livsmedelsindustrin får tillräckligt med råvaror.
Kommande LBU-program kommer att ge besked om detta. Centern kommer inte att gå med på neddragningar som äventyrar över 1000 arbetsplatser.
För landsbygden är kommunindelningen en garant för närproducerad och
ekonomisk hållbar samhällsservice. Det är bara respektive kommun som kan,
om man vill, garantera äldreomsorg, barnomsorg, grundskola, kommunalvägar, vatten och avlopp i kommunen. Om Åland skulle bestå av ingen, en eller
några kommuner så skulle många skolor och daghem, enligt centerns bedömning, antagligen stängas på landsbygden.
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Centern anser nu såsom tidigare att det ska vara upp till var och en kommuns innevånare att bestämma om man vill vara en självständig kommun eller om man vill samgå med någon eller några andra kommuner.
Centern anser att Åland ska ha en levande landsbygd till fördel för hela
Åland där man ska kunna bo och verka. Visserligen är det omöjligt att på
landsbygden ha samma fördelar som man har i en centralort att bo och verka.
Landsbygden ska ges möjligheter att påverka inom rimliga gränser, förstås.
För skärgårdens del, fru talman, är jordbruket och fiskodling av största betydelse liksom skärgårdstrafiken. Även i skärgården är kommunindelningen
ett fundament för ortens överlevnad. Skulle skärgårdskommunerna bli ingen
eller en kommun så skulle med all sannolikhet många skolor och annan samhällsservice stängas vilket i sin tur skulle accelerera avfolkningen.
Talmannen
Rekommenderad tid, två minuter plus.
Ltl Runar Karlsson

Fru talman! Jag har lite kvar. Jag kommer tyvärr att överskrida tiden lite.
I skärgården är det av naturliga orsaker omöjligt att uppnå samma levnadssätt som i en centralort, men de som väljer skärgården med dess fördelar
och nackdelar ska också ges möjlighet till detta inom rimliga ekonomiska
gränser.
Med det här vill vi i centern säga att vi tror på att om hela Åland ges möjlighet att få leva så genererar de arbetsplatser, skatteinkomster och så produceras det välfärd på ett mera ekonomiskt sätt än vad man gör om man går in
för en centralisering.
Åland är resultatet av alla de delar som utgörs av kommuner, byar och
människor.
Ändock vill jag påpeka att centern är för förändringar som är nödvändiga
men som för den skull inte äventyrar de småskalighetsfördelarna som de
åländska kommunerna ger.
Till sist, fru talman, så hjälper det ingenting och det betyder ingenting om
vi inte har en ren och frisk miljö att leva i, speciellt för oss som bor mitt i Östersjön. Östersjön är idag en av världens mest förorenade hav. Vad betyder all
service och all ekonomi om vi inte kan simma i vårt hav, inte kan dricka vårt
vatten eller att sjön är tom på fisk. Mycket har gjorts och mycket måste göras
för att rädda Lumparn, våra vikar och hela Östersjön.
Reningsverk har byggts, miljöstöd för jordbruket har införts, fiskodlingen
har utvecklat sin foderteknik, enskilda avlopp har byggts osv. Allt detta har
bevisligen givit resultat, men det är inte tillräckligt, fru talman.
Dessutom har Rädda Lumparn projektet nu dragits igång där kommunstyrelseordförande i Lemland och tillika ltl Danne Sundman förtjänstfull var den
som tog initiativet. Här kan vi göra mycket. Här måste vi göra mycket för att
Lumparn och dess viksystem även fortsättningen ska kunna producera fisk,
vara möjligt att simma i och att vara ett fritidsområde för de flesta ålänningar. Nu måste vi fortsätta med mer konkreta åtgärder. Vi måste behålla och
t.o.m. förbättra miljöstödet till jordbruket. Fiskodlingen måste på sikt upp
på land. Vi måste återställa våtmarker, nyproducera våtmarker och avloppsledningsnäten måste byggas ut osv.
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Vad gäller skydd av våra vattentäkter, som är grunden för våra viktigaste
livsmedel det vill säga vårt hushållsvatten, så måste det till extra ordinära åtgärder.
Vi vet att de insjöar som används som råvatten för Ålands Vatten, Bocknäs
vatten, Tjenan Vatten, Sundets Vatten med flera har försämrats från år till år.
Starka varningssignaler har de senaste somrarna kommit där blågröna alger
frodats, där så kallade mossdjur har korkat igen reningsverk och där alger i
största allmänhet blir allt rikligare. Allt detta beror på ökade näringsutsläpp.
Snart, mycket snart, kan vi få stora problem med vattenförsörjningen, speciellt om vi får en höst och vinter med riklig nederbörd och en mycket varm
sommar.
Allra sist, fru talman, är det enligt centerns mening att staden behöver staden landsbygden och skärgården exakt lika mycket som landsbygden och
skärgården behöver staden. Centern vill arbeta för hela Åland inte bara de tätorter som för ögonblicket lockar inflyttning.
Om vi alla ålänningar vill få en ekonomi i balans, en fortsatt god vård,
skola och omsorg samt en bättre miljö så måste vi alla hjälpas åt genom att
acceptera en högre skatt, högre avgifter en något försämrad samhällsservice.
Vi måste behålla närdemokratin och göra vissa personliga uppoffringar för
miljöns skull.
Med dessa ord, fru talman, vill jag på centerns lagtingsgrupps vägnar understöda budgetförslaget dock med beaktande av de tolkningar och uttalanden jag här har gjort i mitt anförande. Tack.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag fäste mig vid att ltl Karlsson, som själv ingick i den s.k. Susannegruppen, sade att de siffror vi kunde ta del av i media i morse, om vad
ett socialkommunalförbund skulle kosta, inte var rätt, det var bara en
modell. Hur ska det bli? Varför går i så fall landskapsregeringen ut med
de här siffrorna? Jomala kommun skulle förlora en halv miljon, Saltvik
skulle förlora 300 000 euro. Det intressanta är att Mariehamns stad
igen skulle få mera, 1, 4 miljoner. Det intressanta är också att Jomala
och Saltvik som har skött sina ekonomier väldigt väl skulle bli de stora
förlorarna. Även om det bara är en modell så ser man ju vart modellen
är på väg. Är det rimligt att de som faktisk har tagit ansvar för sin ekonomi blir de som eventuellt förlorar på kommande reformer?
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Nej, naturligtvis är inte det rimligt. Det här är en modell.
Jag var själv med i Susannegruppen och tog fram den här modellen och
de här siffrorna som nu har vidareförmedlats. Det kanske var olyckligt
att man tog fram de där sifforna, det är möjligt. Vi var nog också medvetna om att det fanns en risk. Vi sade att man borde samtidigt visa
landskapsandelssystemet som mildrar de här siffrorna, så att man kan
se att på sista raden blir det inte så här. Det kommer heller inte att bli så
här.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag önskar jag kunde tro på värderade ltl Karlsson. Jag vet att han absolut inte menar att fara med osanning, men nog är det väldigt farligt med
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en sådan här stor reform att säga att det inte kommer att bli så här, i och
med att det inte finns något sifferunderlag.
Jag vill faktiskt, för ovanlighetens skull, citera mig själv den 6 juni när
vi diskuterade samhällsreformen. Jag sade: ”Genom att lyfta kostnadsoch myndighetsansvaret för barnskydd, handikappservice, specialomsorg, missbrukarvård under landskapet skulle man uppnå samma
samordningsvinster men även undvika den inbyggda konflikt som
kommunalförbund innebär.” I den debatten så gav centern och
obundna vissa öppningar och liberalerna har nu motionerat om samma
sak. Jag ställer frågan till centerns gruppledare; är det här rimligt, kan
man inte gå vidare på ett mycket, mycket enklare sätt?
Ltl Runar Karlsson, replik

Som sagt, det diskuterades mycket i regeringen angående vilken form
det skulle vara. Vi bestämde gemensamt att det skulle vara ett kommunalt åtagande och därför har vi fört fram det på det sättet. Jag är medveten om att den här debatten förekommer och den kommer säkert att
accelerera. Men om landskapet skulle ta över det här så har vi fortfarande extra samma dilemma och problem just med finansieringen. Hur
mycket landskapsandelar som motsvarar de här ska man då ta av kommunerna? Problemet kvarstår. För min del, och säkert också för regeringens del så här långt, så är det här förslaget den bästa lösningen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag tänker också uppehålla mig kring frågan om samhällsservicereformen och kommunalförbundet för social verksamhet som
planeras. Centerns gruppledare sade att ni stöder centern och Susannegruppens arbete, men ni har inte tagit ställning till frågan om vem som
ska ha makten. Ltl Karlsson får rätta mig om jag har fel, men i mina
öron så betyder det att man i det här skedet inte kan säga att man stöder
det som landskapsregeringen har sagt, att det är kommunerna som ska
ha makten i form av ett kommunalförbund, hur det sedan ska utformas.
Det kan vara öppet för andra lösningar.
Ni har heller inte tagit ställning till finansieringsmodellen, framförallt
inte den som uppenbarligen kansliministern har levererat ut till Ålands
befolkning nu senast idag, den modell som kritiseras mycket nu. Ni vet
inte vem som ska vara huvudman, ni vet inte hur det ska finansieras. Till
vilka delar stöder ni den här reformen?
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Man kan tolka mycket från mitt anförande. Det är möjligt
att jag uttryckte mig otydligt och att man tolkar mig fel.
Vi från centern stöder Susannegruppens förslag, det är helt klart. Vi
stöder den här finansieringsmodellen. Vi i Susannegruppen får mera ta
på oss felet att vi lanserade den här modellen i siffror på det här sättet.
Det kanske var olyckligt. Jag tror starkt på Susannegruppens förslag.
Jag tror att det blir bra bara man får sätta sig ner och fila lite på
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finansieringsmodellen och organisationen, om det ska vara kommunförbund eller värdkommuner som man också har pratat om.
När jag pratade om vem som ska ha hand om makten så sade jag det
bara för att debatten i samhället är på det viset. En del anser att ÅHS ska
ha hand om det.
Vi är centern är nog helt tillfreds med förslaget.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Om jag uppfattade det rätt så är centern tillfreds med förslaget att det ska bildas ett kommunalförbund för att leda det här. Det
andra var bara ett inlägg i debatten eller för livliggöra debatten, om jag
uppfattade det rätt.
Finansieringsförslaget är uppenbarligen inte landskapsregeringens
utan det kommer från Susannegruppens, där ltl Karlsson uppenbarligen
själv har suttit med och tagit fram de här siffrorna som nu har lanserats.
Nog blir det lite motsägelsefullt ändå. Landskapsregeringen har sagt
att det pågår ett lagstiftningsarbete för att lösa den här frågan. Och ändå
tycks så här väldigt mycket vara öppet och föremål för diskussion. Det
måste tolkas som att tydliga politiska riktlinjer inte har getts till lagberedningen när det gäller hur lagen ska utformas, om allt ändå är öppet
för diskussionen ännu.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! För det första så är det här forumet ett forum för diskussion. Det kan också delvis finnas olika åsikter och man kan också kasta
fram lite andra åsikter för att verbalt höra vad lagtinget anser.
Centern stöder Susannegruppen. Landskapsregeringen har bett lagberedningen att börja stifta lagar utgående ifrån Susannegruppens förslag. Under lagberedningens gång uppstår det alltid frågeställningar.
När man fördjupar sig i ärendet så kommer man på problem som man i
regeringen måste fundera på hur man löser. Ingenting är klart bara för
att man har gett uppdrag till lagberedningen, men ramarna är klara. Jag
tror mycket på det här förslaget. Jag tror också att det här går att genomföra i praktiken bara vi hanterar det på ett sådant sätt att vi förklarar för kommunerna att finansieringen inte kommer att bli exakt i siffror
så här men modellen kan bli så här.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Både kommundirektörer i stora och små kommuner har sagt att det är
väldigt svårt att förhålla sig till den här samhällsservicereformen före vi
ser euro och cent. Nu har vi ju fått en första indikation. Vad jag förstår
så tänker sig landskapsregeringen en turné nu, jag tror att man ska vara
ute på landsbygden nu och diskutera de här siffrorna den här veckan.
Jag tror att man ska vara i Sund och diskutera de här olika alternativen
och riktlinjerna som finns för finansieringen.
Det blir alltmer uppenbart och faktiskt nästan pinsamt att vi ännu
inte ens har utvärderat landskapsandelssystemet, eller har någon slags
fundering på hur det kunde se ut. Jag upprepar det jag sade till finans-
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ministern; landskapsandelssystemet skulle ha varit utvärderat redan
2012.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Det är alltid bra att göra allt så snabbt som möjligt. Sedan
är det alltid problem med resurser.
Jag är fullständigt övertygad om att kommunerna kommer att gå med
i Susannereformen, för det finns ingen kommun som vågar lämna sig
utanför. Tänk om t.ex. Saltviks kommun skulle lämna sig utanför Susannegruppen och man efter ett år skulle få tre eller fyra svåra socialfall,
då går det inte för kommunen att gå till landskapet att begära hjälp.
Bara vi hanterar det här rätt så kommer kommunerna att gå med på det
och det kommer att bli riktigt bra.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det kan väl hända, men man är nog skyldig att leverera fakta på
borden i kommunerna. Den här diskussionen var uppe i stadsfullmäktige för några veckor sedan och det fanns ju också stora tveksamheter i
Mariehamn till hela det här upplägget. Det fanns väldigt mycket frågetecken. Vi vet alla att det inte är någon lätt sak att genomföra en reform.
Om man pratar om socialt och ekonomiskt ansvar så är ett viktigt ben
ekonomi och hur man ska få det här pusslet att gå ihop och det saknas.
Nu har vi fått en första indikation, en första kontur och nu säger det
största regeringspartiet att det inte kommer att se ut så här.
Ltl Runar Karlsson, replik

Jag måste upprepa det här igen, fjärde gången, den kommer att se ut så
här, men siffrorna stämmer inte. Modellen kommer att vara så här men
siffrorna kommer naturligtvis inte att se ut så här. Det var en modell och
antingen går man in för den modellen och de siffrorna och så lindrar
man det genom en landskapsandelsreform eller annars ändrar man 5050 till 40-60 eller 70-30 eller sätter in alla parametrar som visar ungefär
var i verkligheten är. Problemet är att vi aldrig kan se hur verkligen ser
ut om fem år om vi fortsätter som nu. De som vinner idag kanske förloras sedan osv.
Jag förstår att man från oppositionen gärna vill haka på de här siffrorna gång på gång. Det är klart att det är tacksamt och det är ett pris
som vi får vi betala när vi ville vara tydliga och transparenta. Alternativet var att vi hade varit musslor och inte sagt så mycket men det ville vi
inte heller.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Ltl Runar Karlsson sade från centerns sida att man
stöder budgeten och det är väl helt naturligt när man sitter i regeringen.
Däremot blev det lite oklart när det gäller samhällsstrukturreformen.
Regeringen nämnde tidigare sex punkter. Den fjärde punkten var vägförvaltning, verkstad och lager. Om jag uppfattade uttalandet rätt så
tyckte ltl Karlsson att kommunerna bäst kan sköta den här delen när det
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gäller vägförvaltningen. Där kanske kommunerna inte har så mycket att
förtjäna på ett samarbete, eller uppfattade jag uttalandet fel?
Ltl Runar Karlsson, replik

I och med att jag överskred min talartid med 60 procent så hann jag inte
riktigt säga allt förstås. Vi är också med på de andra reformerna. Jag
ville nämna Susannereformen mest i och med att jag anser att den har
kommit längst och kanske också beroende på att jag själv har suttit med
i gruppen så jag har mest insikter i den gruppen.
Infrastruktursidan är också intressant, speciellt för Mariehamns stad
och landskapet. I mindre kommuner finns det inte så mycket sådant
handhavande som kan ge en ekonomisk nytta, men speciellt för Mariehamn och landskapet och kanske Jomala. Även andra kommuner om de
vill haka på, om man tycker att det är ekonomiskt försvarbart att göra,
så kan göra det. Centern är inte emot de andra reformerna, men som
sagt, tiden kom emot.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Där är vi säkert helt eniga. Det är väl främst Mariehamns stad som har den största nyttan att samarbeta med landskapet.
Vi har inte så mycket nytta av trottoartvättning och sopning ute i Saltvik
eller i Lemland. Det är kanske mera landskapet och staden som har den
nyttan. Vi ser att det finns andra förutsättningar ute i de andra 15 kommunerna. På det viset är kanske inte vinsten i den här reformen en av de
större.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag han fått förmånen att föra den liberala lagtingsgruppens talan under den allmänna delen i budgetremissen. Jag ska givetvis hålla mig på
ett allmänt plan, såsom sig bör.
Vi har studerat budgeten noggrant. Vi har dessvärre det intrycket av att
budgeten består av väldigt mycket text, väldigt mycket löften och förespeglande av reformer som ska utföras. Vi ser inte lika mycket ren konkretisering i
de faktiska budgetmomenten. De här kommer förstås landskapsregeringen
att tillbakavisa genom att säga att effekten av de här reformerna ska komma
långt senare.
Landskapsregeringen har t.o.m. valt att kalla den här budgeten för ett rekord i reformer. När ett sådant påstående kommer så blir det förstås intressant att lite granska vad landskapsregeringen har gjort under hela perioden
fram till det här budgetförslaget. Det finns skäl att granska och se om landskapsregeringen gör det som man säger att man ska göra i olika sammanhang.
Det finns också lite skäl, nu när halva perioden har gått att lite bedöma hur
landskapsregeringen i sitt arbete har gjort det som man har sagt att man ska
göra.
Vi har gjort en liten jämförelse med regeringsprogrammet och med den
omställningsbudget som man i regeringsprogrammet lovade att man skulle ta
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fram. Vi har försökt utröna hur politiken syns från regeringsprogrammet till
budgetar och framförallt i förhållande till det här budgetförslaget.
Där här ska då jämföras med att landskapsregeringen nu igen säger att
man ska komma med oerhört många reformer. Det blir intressant att se vad
landskapsregeringen lovar och vad man de facto gör.
Vi har helt enkelt valt att lyfta några av de löften om politiska reformer
som redan angavs i regeringsprogrammet. Vi vill lite ventilera dem här idag
för att se vilken tyngd det faktiskt finns bakom det som landskapsregeringen
säger. Jag har en lista på 14 punkter där jag vill diskutera politik som har utlovats.
Vissa av de här sakerna syns också i budgetförslaget för nästa år där man
avser att genomföra sakerna. Men vår sammanvägda uppfattning om de här
punkterna är att ingenting av detta ännu har lett till konkret slutresultat.
Mycket av det här kanske är på hälft, kanske bereds, men två år efter löften
om reformer har vi ännu inte sett resultat.
1) Jag börjar med en sådan viktig fråga som hembygdsrätten, jordförvärv
och näringsrätt. Lagen skulle revideras. Tyvärr kommer vi nu att se att avgående kansliminister, som enligt uppgift ska lämna sin post inkommande
måndag, hon kommer inte i lagtinget att kunna försvara en lagframställning
på detta område. Det har lovats, lovats och återigen lovats.
2) Ålandshavskommissionen. Det varit ett viktigt reformsteg i förhållande
till relationen till Sverige. Det skulle hjälpa till med näringslivsutveckling. Vi
har inte sett något resultat på det området.
3) Landskapsregeringen skulle ta fram och se över lagen om allmänna
handlingars offentlighet för att öka öppenheten och transparensen. Det har vi
inte sett något resultat av.
4) Arbetsvärderingen, lika lön för alla arbetstagare inom offentlig sektor,
landskapet speciellt, där har vi inte sett något resultat. Det nämns här i budgeten för nästa år, men inga konkreta budgetförslag.
5) Samhällsservicereformen, den behöver vi kanske inte orda så väldigt
mycket om nu längre efter den replikväxlingen vi hade just. Lagstiftning lär
ska pågå. Men en stor osäkerhet hur det ska utformas återstår. Mycket återstår att diskutera, vi får se vad det blir av det. Här har vi samma minister,
som lämnar landskapsregeringen nu, som har stått som ansvarig för samhällsservicereformen. Hon lämnar då ett arbete där vi uppenbarligen inte vet
hur finansieringsmodellen ska se ut. Vi vet inte heller vilken organisation som
ska vara huvudman för i den kommande reformen.
6) Utvärderingarna av landskapsandelssystemet borde ha gjorts. Det sägs i
budgetförslaget att det ska göras nu framöver. Efter två år har det inte gjorts.
7) I regeringsprogrammet nämndes begreppet och rubriken ”Kraftsamling,
tillväxt”, tyvärr har vi inte sett så mycket resultat av det heller. Vi ser en negativ tillväxt i det åländska samhället. Det tillsattes någonting som heter tillväxtrådet. Faktum är att vi från liberalt håll berömde det greppet, vi sade att
det kunde vara bra att få in kompetens och få in namnkunniga näringslivspersoner för att ge råd hur vi kan skapa tillväxt. Vi har konstaterat att det
finns en hemsida för tillväxtrådet, men det går inte att få ut något protokoll.
Vi har inte i offentligheten kunnat se något resultat av det arbetet.
8) ”Hållbara finanser”, den rubriken fanns i regeringsprogrammet. Den offentliga ekonomin skulle balanseras. Nu ser vi i det här budgetförslaget att
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det kommer vi inte att uppnå. Vi kommer inte att uppnå en ekonomi i balans
under den här mandatperioden, framförallt inte till 2015 som utlovades.
En informativ och överskådlig budget, det har också sagts här tidigare. Jag
tror att den här budgeten är svårare att läsa än någonsin tidigare. Det går inte
att jämföra siffror mellan år överhuvudtaget, de tabellerna är borttagna.
Avräkningen har vi inte kommit till resultat med. Det har diskuterats här
tidigare.
En sak som inte har nämnts tidigare är fastighetsskattelagen. I regeringsprogrammet gavs ett löfte om en reform av den lagen. Nu ser vi att bl.a. landskapets åtgärder mot kommunerna tvingar kommunerna att höja fastighetsskatterna. En reform av fastighetsskattelagen kunde bl.a. ha innehållit att
t.ex. ensamstående pensionär inte skulle få en utökad skatt genom fastighetsskatten för de fastigheter de kanske ha förvärvat med en partner tidigare i livet. Den här undantagsmöjligheten finns inte nu i vår fastighetsskattelagstiftning, vilket innebär att det kommer att finnas pensionärer som får en
kraftigt ökad fastighetsskatt och därmed kommunalskatt.
9) Kortrutt, det utlovades en parlamentarisk kommitté och vi har inte sett
något av det arbete såsom vi kan skåda. Det är ungefär på samma bog som tidigare, utom att det utlovas över 1 miljon euro, PAF- pengar igen, för att gå
vidare med utredandet. Det rent konkreta som finns i den här budgeten är en
del budgetering av det redan långt tidigare beslutade projektet med en linfärja mellan Åva och Jurmo.
10) Ungdomsgarantin har vi inte sett någonting av.
11) Det står i regeringsprogrammet; ”sjöfartens framtid ska säkras”. Vi har
nu fått läsa hur det är ställt med ett lokalt rederi vilket är beklagansvärt. Det
har hela tiden förvånat mig att landskapsregeringen har haft en så passiv
hållning i frågan om svaveldirektivet. Effekterna kommer också att slå över
åländsk sjöfart när vi kommer in i år 2015. Vi har inte behörigheten att besluta om de sakerna själva. Men landskapsregeringen har inte visat en stor
aktivitet för att försöka få till stånd övergångsregler i den frågan.
12) Äldreomsorgslag, vi har inte sett en sådan.
13) Vi har inte sett en ny tobakslag.
14) Vi har heller inte sett något av den utlovade energikommissionen. Vi
vet att Finlandskabeln kommer att leda till högre kostnader för hushåll och
företag. Vi utlovades en energikommission som just skulle fokusera på de här
sakerna och kanske framförallt försöka få till stånd en ändring i den gränstariff till Sverige som finns och som medför en ganska stor kostnad för våra
åländska elkonsumenter.
Det här var ett litet inlägg i relation till de utlovade nya reformerna. Det
kan vara bra för ålänningarna att se hur mycket som har lovats tidigare och
jämföra det med vad som verkligen har uträttats.
Sedan lite om det ekonomiska läget. Jag håller med centerns gruppordförande som sade att situationen fortfarande är besvärlig. Det är den ju självklart. Jag håller också med finansministern som sade att läget i Finland är allt
annat än bra. Jag håller med alla dem som har sagt att vi sannolikt kommer
att befinna oss i en sådan här situation under en överskådlig framtid. Vi
kommer nog inte att kunna räkna med ökningar i avräkningsbeloppet som är
någonting annat än BNP-utvecklingen i Finland, dessvärre är det så. I värsta
fall kan BNP-utvecklingen i Finland också bli negativ framöver, vilket den har
varit från och till under senare år.
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Därför finns det all anledning att fortsatta på en ännu mer ansvarsfull bog
än den som landskapsregeringen presenterar i sitt budgetförslag. Vi får faktiskt den känslan att den nästan osannolika vinstutveckling som PAF har visat under senare tid har utgjort en liten räddningsplanka för landskapsregeringen. Genom att lyfta in PAF-vinster i budgeten, såsom man har gjort, så
har man samtidigt kunna undvika större och mera dramatiska nedskärningar
i utgifterna för att på det sättet balansera landskapets egen budgetekonomi.
Inga större inbesparingar kan beskådas i det här budgetförslaget. Det finns
viss inbesparing genom att man ålägger kommunerna att klara av sin
lagstadgade verksamhet med mindre inkomster och sedan lyfts PAF-medel
in.
Det är svårt att hitta någonting som faktiskt sparar pengar här. I det här
skedet, nu när man övergett målet om att balansera ekonomin själv, så kan
det hända att det blir ett politiskt fungerande argument att man säger att nu
måste vi istället stimulera för att inte bidra till en inbromsning i det åländska
samhället.
Fortfarande kommer vi ändå att komma till det till slut, men de intäkter
landskapet har via de normala mekanismerna, att vi måste klara av att balansera utgifter och inkomster på en hållbar bog framöver och vi är långt ifrån
där ännu.
Jag önskar PAF lycka till. Jag vet att PAF har en mycket god ledning, driftiga människor. Det enda vi kan vara säkra på är att den vinstutveckling vi ser
idag knappast kommer att vara exakt likadan under de år som kommer. Det
är ingenting att bygga upp en långsiktig verksamhet på.
Sedan några ord ännu inför utskottsbehandlingen av detta dokument. För
ett år sedan när vi behandlade budgeten för 2013 så hade vi ett synnerligen
bra arbete i finansutskottet vågar jag hävda. Vi hörde finansministeriet, vi
hörde konjunkturinstitut i Sverige och vi fick en klar bild i utskottet att de
prognoser som landskapsregeringen hade lagt nog knappast skulle komma
att förverkligas, de rätt positiva prognoserna om intäkterna. Det visade sig att
utskottet fick rätt. Utskottet uttryckte sig på ett skarpt sätt att det nog kommer att krävas ytterligare åtgärder i form av inbesparingar för att balansera
ekonomin. Vi enades om att landskapsregeringen skulle återkomma senaste
vår med förslag till just detta. Det fick vi inte se någonting av. Tyvärr ledde
det till en tilläggsbudget med diverse kostnadsökningar istället.
Talmannen
Plus två minuter.
Ltl Mats Perämaa

Tack, fru talman! Trots det så valde finansutskottet i den situationen att inte
fortsätta på den linje som man hade gått in för i samband med behandlingen
av den ordinarie budgeten 2013. Finansutskottet vek sig för landskapsregeringens löften om att man skulle återkomma senare med motsvarande inbesparingsförslag. Det skulle komma en halvårsredogörelse där man skulle berätta hur man skulle göra. Sedan skulle det så småningom komma ännu en
tilläggsbudget för detta år.
Halvårsredogörelsen var inte ett dokument som beskrev hur man skulle
spara pengar, förutom att det tydligt framgick att man skulle lyfta in PAFpengar i budgeten.
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Tilläggsbudgeten för det här året 2013 har vi ännu inte sett röken av. Men
den kommer knappast att kunna reda upp någonting eftersom det ändå är
budgeten för 2014 som avgör hur kostnaderna kommer att utvecklas framöver.
Såsom vi bedömer är det enda stabila i vårt ekonomiska läge den konsumtionsutgiftsökning som vi ser i budget efter budget. Konsumtionsökningen
fortsätter att öka.
Fru talman! Några ord om den oro vi känner för vår oförmåga att hantera
ekonomin. Detta kopplat till att vi numera åker regelbundet till Helsingfors
med rena kavajer och stärkta slipsar för att prata för mera behörigheter. Vi
kanske till och med vill ha beskattningsbehörigheten, men åtminstone vill vi
själva avgöra om vi ska ta över mera behörigheter. För att detta ska vara seriöst så måste vi verkligen klara av att hantera den behörighet och den ekonomi
vi har just nu. Annars finns det ingen röd tråd i det som vi äskar om. Vi manar till samstämmighet att vi ska se till att vi kan balansera vår ekonomi.
Under mina år som finansminister, i den regering som leddes av dåvarande lantrådet Viveka Eriksson, så hade vi den situationen att vi var två regeringspartier som samarbetade; centern och liberalerna. Liberalerna hade
finansministerposten och centern hade posten som ordförande i finansutskottet, som det hette på den tiden. Jag säger ärligt att det ibland kunde svida
när vi hade en ordförande från ett annat parti som ställde krav på att ekonomin skulle hanteras på ett bra sätt. Sett i efterhand så tycker jag att det var
väldigt bra att man delade på ansvaret, man hade någon att diskutera med.
Nu har vi den situationen att centern både har posten som finansminister och
posten som ordförande i finans- och näringsutskottet.
En sista uppmaning till ordförande i finans- och näringsutskottet: Låt oss
tillsammans ta hand om ekonomin på ett sådant sätt att inte denna partibundenhet behöver på något sätt kännas att den tar över det ansvarfulla i det arbete vi gör. Tack, fru talman.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Ltl Perämaa lyfte anmärkningsvärt igen frågan om att
göra PAF-pengar till något fult. Att man nu lyfter in något i budgeten,
det har ju ltl Perämaas regering också gjort tidigare, det är ingenting
nytt.
Sedan nämnde ltl Perämaa rekord i reformer, det är säkert så det är. I
det här budgetförslaget finns det massor med tydliga ställningstaganden
om riktningen och mycket mer konkret än tidigare. Här beklagade ltl
Perämaa att det inte syntes så mycket i siffrorna. Som tidigare finansminister måste man väl uppskatta att man använder sig av försiktighetsprincipen i budgeterandet, eller hur?
De facto har mycket arbete påbörjats nu och det kommer att ge betydande rationaliseringsvinster även om vi inte budgeterar och det syns i
siffrorna nu.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Givetvis bör försiktighetsprincipen gälla i budgetering. Man
ska budgetera så realistiskt som möjligt, allt annat är vilseledning.
När år 2014 har kommit till sitt slut så har den här landskapsregeringen haft uppdraget i tre år, alltså 75 procent av tiden, tre av fyra år.
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Eftersom väldigt många av de här reformerna har utlovats redan för två
år sedan och om man inte efter dessa år kan komma så långt att det börjar synas i siffror så då kan den misstänksamme kanske börja ana att det
finns risk för att det aldrig kommer att synas i konkreta siffror.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Den här landskapsregeringen har lovat att det ska levereras inom den här mandatperioden. Det kommer säkert att synas i
siffrorna i bokslutet istället. Man måste komma ihåg att det här är stora
reformer och det är saker som tar tid att genomföra. Den här landskapsregeringen har nu presenterat riktningen för många förslag i den här
budgeten, vilket inte någon annan regering tidigare presenterat. Jag
tycker att man också måste visa lite uppskattning för det. Jag hoppas
också att ltl Perämaa kommer att göra det.
Vi kommer att återkomma i vårt gruppanförande och specificera
mera om vilka alla reformer som är igång.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! I min värld är en reform en reform först då den har förverkligats. En reform kan givetvis inledas med någonting annat och den bör
beredas. Vi liberaler är alltid noga med att man bör bereda saker. En reform är faktiskt en reform först då när det har skett.
Om landskapsregeringen med hjälp av moderaterna och obundna, på
vilket sätt de nu är med i moderaterna, kommer att medverka till att det
här kan genomföras så att reformerna blir reformer så då kommer jag
nog att passa på att berömma er för det.
Men såsom ni själva beskriver att det kommer att ta tre år eller mer
än tre år, eftersom inte vågar sätta några siffror på det ännu, så finns det
en risk att det kanske inte blir någonting.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Häromdagen underströk lag- och kulturutskottets ordförande,
tillika Perämaas partiledare, att det hade kommit väldigt mycket reformer från landskapsregeringen och särskilt från kansliavdelningen, vilket
jag förstås gladdes åt.
När det gäller hembygdsrätten, lagen från 1993 med 20 år på nacken,
så den lagen står nu i beråd att förnyas. Det har visat sig att det är mycket svårare än vad man hade trott. Säkert har man också försökt tidigare,
kanske förra mandatperioden, men man lyckades inte. Vi har nu ett förslag så långt som att den kan gå ut på remiss vilken dag som helst. Jag
ser jag fram emot att kunna förverkliga det också under min tid som minister, även om den tiden just håller på att ta slut.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Visst är det så, frågan är komplicerad och den är en grundpelare i det som gör oss till ålänningar, områdena för självstyrelsen.
Man måste vara noga med beredningen.
Elakt eller inte, om jag ändå ska komma tillbaka till hur dåvarande ltl
Gun-Mari Lindholm agerade under förra mandatperioden över att det
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inte kom en lagframställning, men jag vill minnas att hon då i framtoningen inte var fullt lika hovsam som hon är idag. Kritiken var massiv
om vi ska prata klarspråk. Nu har då, dessvärre, ni som minister haft två
år tid på er att uttryckligen, med ett regeringsprogram som stöd, komma
med den här förändringen. Det kommer inte att bli den situationen att
ni som minister kan försvara en sådan framställning här i lagtinget.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Det är bra att vi är överens om att den är viktig, för det har jag
inte uppfattat från ltl Perämaa eller liberalerna tidigare. Under förra
mandatperioden valde man istället att ta praxisbeslut och landskapsregeringsbeslut, vilket åsidosätter rättssäkerheten inom det här området.
Jag uppfattar också att vi nu är överens om att det är bra att den här
landskapsregeringen på sina nu snart ynka två år har fått till stånd ett
lagförslag som är färdigt att gå ut på remiss. Jag tackar för det.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Ett lagförslag är ett lagförslag för lagtinget då när det levereras hit till den här salen. Den här frågan var synnerligen diskuterad
under förra mandatperioden. Det skulle ha varit bra med ett lagförslag
då också, men den förra landskapsregeringen gjorde vad man kunde för
att ändå komma vidare i de här frågorna. Men nu efter två år, med uttrycklig beställning i regeringsprogrammet, en uttrycklig beställning för
en parlamentarisk kommitté vilket den förra landskapsregeringen såg
till att kom fram under mandatperioden, så finns det kanske möjligen
ett förslag som snart kan gå ut på remiss. Men vi får väl höra dåvarande
ministern, blivande lagtingsledamoten eller möjligen vicetalmannen
framföra sina åsikter om ett eventuellt lagförslag så småningom.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Jag vet inte om det är förmätet men jag skulle vilja
skicka en hälsning till det liberala partiet. Väljarna vill inte höra vad som
gjordes under förra mandatperioden eller för två år sedan. De vill veta
vad vi ska göra nu och vad vi ska göra i framtiden. Det vill väljarna att vi
ska tala om. Det här ältande om vad som hände under förra mandatperioden har nu pågått i två års tid. Jag ber liberalerna att sluta med det
och se framåt. Vi vill gärna höra vad oppositionen har för alternativ. Gör
skuggbudgetar, kom med förslag! Nu är det som ltl Perämaa skulle vara
en revisor över den här landskapsregeringen. Men det var lite slarvigt
reviderat, därför vill jag fråga vad som menas med…
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag är helt säker på att ltl Sundback har rätt på det sättet att
väljarna vill veta hur partierna siktar framåt. Vi menar att det också är
viktigt att man kan redogöra för de löften som partierna ger och om löftena sedan verkligen genomförs eller inte. Annars blir det bara en tävlan
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i att föreslå och lova saker, speciellt i en maktposition som man de facto
är i när man är i en landskapsregering och om man inte kan genomföra
de här sakerna. Det är väl berättigat att jämföra med det som har lovats
tidigare, nu när man säger att det som man lovar nu är så fantastiskt och
kommer att lösa de åländska problemen.
Revidering eller inte, det behöver göras ibland.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Det behövs nog revision, men det kanske inte är oppositionens primära uppgift, utan det är väl att bredda debatten och
komma med alternativ och egna lösningar. Vilka löften gav liberalerna?
Hur förverkligas de under den här perioden? Jag ber ltl Perämaa att titta
framåt.
I den här revisionen uttalade ltl Perämaa ett löfte som han ansåg brutet och som jag inte kan känna igen, att den här regeringen skulle ha lovat lika lön för alla arbetstagare. Var i regeringsprogrammet finns det?
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Arbetsvärdering, lika lön för lika arbete, jag använde möjligen något ord fel där. Ltl Sundback vet nog exakt vad jag menar.
Tillbaka till löften som ges, också politiska löften behöver revideras.
Om det inte är oppositionens roll att föra det på tal om landskapsregeringen under två år inte har genomfört det som lovades i regeringsprogrammet, så vems uppgift är det då? Det är klart att det säkert känns
obekvämt för socialdemokraterna som har lantrådsansvaret och den positionen just nu. Det är klart att det skulle vara bekvämare och man genast när man har är skrivit ner orden i en budget glömmer bort dem, då
kan man börja på nytt nästa år och lova samma saker igen, utan att någon minns vad man lovade tidigare. Den politiska revideringen ska ske
här och det är oppositionens roll att göra det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Ltl Mats Perämaa sade att det är bra för ålänningarna
att få reda på vad regeringen har utlovat. Han har en lista på 14 punkter.
Jag fäste mig två saker. För det första sade ltl Perämaa att vi har en negativ tillväxt och för det andra att vi fortfarande inte har budgeten i balans. Det är helt korrekt.
Alla regeringar jobbar för en tillväxt och en budget i balans, det gjorde
också Mats Perämaa som finansminister. Jag tror att ålänningarna är så
kloka att de förstår att när förutsättningarna förändras, i förhållande till
det man har prognostiserat, så då kanske det inte går att göra lika fort
exakt det man har lovat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Givetvis är det på det viset. Jag ville ändå påminna om att
efter det att landskapsregeringen lade tilläggsbudgeten senaste vår, det
här kanske redan är historia, så hävdade ändå representanter från majoritetspartierna att nu ska budgeten i balans oberoende, vilket vi inte ser
av idag. Det gällde inte ltl Eliasson.
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Det som ltl Eliasson sade, om de förändrade förutsättningarna att det
gör det svårt och kanske tar mera tid, undanröjer inte behovet att ändå
vidta åtgärder för att i vårt fall också minska på kostnaderna för att balansera ekonomin. I det här budgetförslaget ser vi inte de åtgärderna.
Ser Eliasson dem så får de gärna nämnas här.
För övrigt var jag noga med att säga flera gånger att det är vårt gemensamma ansvar, också oppositionens, att skapa den här långsiktiga
balanseringen.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Ja, det håller jag med om. Ltl Perämaa hade ett balanserat anförande. Men det vidtas faktiskt åtgärder. Sedan kan vi ha olika
uppfattningar om det.
Eftersom jag samarbetade med ltl Mats Perämaa så kan jag väl tänka
mig att om han som finansminister i augusti skulle ha fått information
om att nu har han 33 miljoner mindre i kassan, och man ska ha ihop
budgeten på några veckor, då tror jag även ltl Perämaa som finansminister hade stått inför samma problem. Han kunde knappast heller ha
fått budgeten i balans.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Begreppet att tappa 33 miljoner behöver lite tydliggöras.
Om vi igen pratar om den förra mandatperioden så då tappade den dåvarande landskapsregeringen de facto 36,7 miljoner i avräkning från ett
år till ett annat. Det här droppet är ett tapp i förhållande till de överoptimistiska prognoserna som man själv lade. Det är inte ett verkligt utfall.
Man kan ju trixa med siffror hur man vill. Om vi nu skulle måla upp
prognoserna med kanske 50 miljoner till då kunde vi nästan år säga att
vi då har tappat 50 miljoner. Man ska vara noga med siffrorna. Så här är
bakgrunden bakom landskapsregeringens siffror.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, fru talman! Tack ltl Perämaa för ett intressant anförande. Jag
hade kanske förväntat mig att det skulle komma fram närmare vad Liberalerna vill, men det kanske ni återkommer till vid annat tillfälle.
Vad gäller reformer så tror jag att vi talar lite om varandra. När landskapsregeringen talar om reformer så ingår det flera olika moment i det.
Vi talar undersökning, planering, analys och verkställighet, till skillnad
från det som jag uppfattade av ltl Perämaa att det enbart är verkställighet som gäller när det gäller reformer.
Jag ska också försöka hinna svara på energikommissionen. Jag konstaterar precis som ledamoten att energikommissionen inte är tillsatt.
Det beror närmast på att den lagstiftningsprocess som pågår kring energimarknadsmyndigheten de facto tyvärr inte är färdig ännu. Därmed så
är det landskapsregeringen fortsättningsvis och jag i egenskap av infrastrukturminister som granskar de eltariffer som Ålands Elandelslag och
Mariehamns stads elverk vill verkställa.
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Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Beredningen ska man alltid utföra på ett bra sätt. Man ska
höra dem som berörs av de föreslagna reformerna och de politiska åtgärderna som diskuteras. Det finns ändå alltid en tidsaxel i det hela. En
mandatperiod är fyra år. En beredning kan inte pågå i tre eller tre och
ett halvt år och sedan ska allt göras under mandatperiodens skälvande
slut timmar. Vi menar att man måste komma ur stolen lite tidigare. I det
här budgetförslaget skjuter man på mycket, man skjuter på mycket av
det som man utlovade för två år sedan.
Det är en besvikelse att vi inte har ett organ som energikommissionen
och som på allvar kan driva frågan om att sänka kostnaderna för våra
konsumenter.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, fru talman! Vi har idag också möjligheter att följa med energiprisutvecklingen. Landskapsregeringen beslutar om nät tariffer till distributionsbolagen och där vi har exklusiv möjlighet att säga ifrån om vi bedömer att prisutvecklingen inte är moderat eller följer gängse praxis
kring våra närområden. Jag har också till min hjälp en energigrupp med
14 specialister som jag möter på regelbunden basis och som briefar upp
mig.
Vad sedan gäller gränstariffen till Sverige så vill jag informera att där
pågår ett politiskt arbete för att försöka få bort den gränstariff som vi nu
betalar, i mitt tycke, helt onödigt. Det arbetet har pågått hela det här
året. Min förhoppning är att vi ska få det i mål så snabbt som möjligt
ålänningarna till fromma.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det är klart att det är bra, arbete pågår och det finns en förhoppning om att förändringar ska ske. Landskapsregeringen har samma
åsikt som liberalerna om att gränstariffen är onödig, men vi behöver inte
älta om det. Två år har gått, vi menar att energikommissionen skulle ha
tillsatts direkt och det konkreta arbetet vidtagits.
Sedan måste jag komma tillbaka till det som ministern sade om liberalernas brist på framtidsvisioner i mitt gruppanförande. Jag kan lugna
alla lyssnare med att vi återkommer till de bitarna. Vi kommer att ha
framåtsyftande anförande sedan. Vi kommer att presentera alla våra 30
budgetmotioner så småningom under dessa tre dagar. Det finns många
goda förslag. Men vi ansåg att det fanns anledning att göra en bedömning av halva mandatperioden av landskapsregeringens arbete så här
långt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Det var ganska många sura rönnbär som vi fick smaka på
här under ltl Perämaas anförande. Det som jag tyckte gick mest snett var
när ltl Perämaa nämnde personer som åkte till Helsingfors med stärkta
vita skjortor och slips och vad de har på sig för att tala för mera behörighet och att en av våra största brister är att vi inte kan sköta vår ekonomi
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på ett sådant sätt så att vi skulle kunna få mera behörighet. Om man
tänker lite större, ltl Perämaa, i Helsingfors har de hundra miljarder i
statsskuld, bara det här året ökar statsskulden med 10 miljarder. De har
en högre arbetslöshet, allting håller faktiskt på att gå lite åt skogen för
landet. Men här är vi fortfarande skuldfria, vi har en växande befolkning
och vi har låg arbetslöshet. Jag tycker ändå att vi har en relativt god
framtidstro i vårt samhälle, vilket vi försöker upprätthålla här.
Mycket större hot är den motion som ltl Perämaa lade om att 2 miljoner ska tas bort, för det är 40 tjänster bort ifrån centralförvaltningen. Är
det lagberedare, EU-människor eller vilka personer ska tas bort? Hur
ska vi då klara behörigheten och rättssäkerheten?
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Mats Perämaa, replik

Som ett löfte till vicelantrådet så kommer jag att presentera motionen
senare och argumentera varför jag menar att det där inte ska behöva
ske. Vi återkommer till den frågan.
Vi kan leva på påstående ganska länge och rida på att vi är skuldfria i
dagens läge, men de facto lever vi idag på en likviditet som består av insatta PAF-medel. Det framgick tydligt i den halvårsredogörelse som gavs
av vicelantrådet här för någon månad sedan. Skuldsättningen kommer
om vi inte kan balansera utgifterna med inkomsterna framöver. Jag menar att underskottet i föreslaget för 2014 ligger på 10 miljoner plus de 7
miljoner som inte syns som kostnadsposter i respektive budgetmoment.
17 miljoner av dryga 300 miljoner i utgifter medför att underskottet ligger på 5 procent, om man vill renodla sifferexercisen på det här sättet.
Talmannen
Tiden är ute!
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! En annan sak som jag gärna vill korrigera är att man talar
om överstora vinster och uttag från PAF. Verkligheten är den att vi för
2013 tar ut 21 miljoner från PAF, föregående år tog vi ut 20 miljoner och
året före det 19 miljoner. Det är alltså en väldigt stabil och låg ökning på
PAF-uttaget. Däremot har vi haft pengar sparade i ladorna som vi använder i projektet 20/15. Vi har inte på något sätt rövat pengar från
PAF. PAF har fortfarande sin mycket stora kassa kvar i behåll så att man
kan göra investeringar osv.
Att vi anklagas för passivitet när det gäller svaveldirektivet så tror jag
att ltl Perämaa kanske måste titta sig själv lite grann i spegeln i den frågan. För det avgörande beslutet togs nog för en ganska lång tid tillbaka.
Jag tror att det är många i republiken Finland som är väldigt ledsna för
att man vaknade för sent i den frågan.
Ltl Mats Perämaa, replik

Det är absolut så. Kanske både politiker och möjligen de organisationer
som representerar näringen kan se sig själva i spegeln, det gäller många
sjöfartsintresserade i hela landet. Det fanns ändå ett politiskt arbete att
utföra i samband med att det här beslutet togs. Det här beslutet har se111

dermera befästs i behandlingen i EU-kommissionen och där fanns en
möjlighet att via länder kräva förändringar om man så tyckte. Enligt min
uppfattning har landskapsregeringen inte varit särdeles aktiv i bearbetningen av sina politiska kollegor för att nå den här förändringen, åtminstone inte på ett sätt så att de har synts utåt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Danne Sundman, replik

Talman! Jag kan känna viss empati för ltl Perämaa. Det är inte så lätt att
bedriva opposition mot den här framgångsrika regeringen, som dessutom har gott stöd i opinionen visar det sig. Det är ju lite extra jobbigt i
tunga tider.
Perämaa lista med 14 punkter bestod mest av sådana punkter som
handlade om det som inte har levererats av regeringen. Alltså vill ltl
Perämaa ha samma sak men lite snabbare och är lite otålig. Jag tackar
för det understödet av den här regeringens politik. Det är också en viktig
roll för oppositionen att påpeka att bra saker inte har gjorts ännu. Men
det finns mer tid kvar än vad den här regeringen har suttit. Man hinner
bra återkomma med saker. Det kan vara svårt för en regering i början att
prioritera rätt saker och se hur mycket arbete det är med dem. Men nu
klarnar den bilden och det kommer att förverkligas. Det är två år kvar.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Oppositionsrollen är inte den enklaste. Vi på Åland har
konstigt nog den situationen att oppositionen förespråkar en försiktigare budgetering för att skapa en ekonomi i balans. När man följer med
andra länders och parlaments hanteringar så brukar det väldigt ofta
vara tvärtom, att oppositionen har förmånen att föreslå nya kostnader
och reformer för att på det viset skapa sig en bättre situation inför nästa
val. Här har vi en landskapsregering som är så pass oförsiktig med de offentliga finanserna så att oppositionen ser sig nödgad att ta den ansvarstagande rollen också.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Det är ju också tacknämligt att oppositionen påstår sig vara
sparsam och att man har tagit efter den förra oppositionen och vill vara
ansvarsfull och inte tvärtom.
Budgeten idag är i praktiken i balans om man ser på grushögarnas
storlek, utgående grus och inkommande grus, men det kan man inte
säga när det är en reservering som fryses.
Antal anställda är nere i år 2000 års nivå. Hela seklets expansion är
utraderad när det gäller landskapsanställda. Det är inte så dåligt! Innevarande år budgeterade vi 359 miljoner när vi var färdiga, jag kommer
ihåg det för pappret låg här på min bänk. Nu är förslaget 344 miljoner.
Inte är det så tokigt med tanke på de tider vi har. Om vi sparar ytterligare så får vi folk i en annan för kö där de vill ha arbetslöshetsunderstöd. Man måste tänka på i vilken fas krisen är också, ltl Perämaa.
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Ltl Mats Perämaa, replik

Absolut, men vi är i en fas där vi vet att intäkterna knappast kommer att
öka, åtminstone inte i de här vanliga grushögarna, möjligen i någon hög
med PAF-mynten som man spelar med på rouletten. Problemet är att
förutom grushögarna så är det högarna med spelmynten som utgör den
påstådda balansering en av ekonomin.
Sifferexercis är kanske tråkig, men majoriteten pratar nu om affärsbokföringen där man kan föra in dessa PAF-pengar på 16-17 miljonerna
som intäkter och det ska låtsas balansera ekonomin.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Barbro Sundback

Tack, fru talman! Vi lever i en ny tid där det gamla ohjälpligen är förbi och
det nya endast delvis kan förutses och förstås. Vi måste förändra och anpassa
oss till nya villkor för att vi ska överleva och behålla vår höga levnadsstandard
och vårt demokratiska samhällssystem. Sådan är historiens gång.
De senaste månaderna har medierna avslöjat avlyssning i stor omfattning.
Den amerikanska nationella säkerhetsmyndigheten NSA kontrollerar massiva
mängder av digitalt informationsmaterial. Många andra länder och privata
bolag samarbetar med NSA. De flesta andra länder driver dessutom egen
underrättelsetjänst. När frågan kommer upp på högsta politiska nivå svarar
ansvariga politiker och tjänstemän att avlyssning sker överallt och hela tiden.
Att det innebär en kraftig kränkning av den enskilda individens integritet
tycks inte störa de ansvariga.
Den nya It-tekniken och de utvecklade underrättelsetjänsterna kan ha
oönskade följder. Totalitära stater och odemokratiska organisationer får farliga möjligheter att spionera och kontrollera, inte bara på andra länder utan
på vanliga människor som du och jag. Vill vi ha det så? Knappast. Vem bär
ansvar för att vi vanliga fredliga mänskor skonas från detta. En oroväckande
tystnad och passivitet råder. Forskarna konstaterar att gamla säkerhetsdoktriner och politiska begrepp förlorar och ändrar innebörd mycket snabbt. Det
krävs nytänkande, omvärderingar och en stor portion fantasi för att förstå
vad det är som håller på att hända med Moder jord.
En annan internationell företeelse som oroar är den växande högerpopulismen. I den offentliga debatten och på sociala medier florerar diskriminerande värderingar och kränkande omdömen om flyktingar, invandrare, kvinnor och andra beskedliga mänskor. En farlig och ovärdig debatt som många
upplysta personer avhåller sig från med den tragiska följden att alltför många
osanna och rasistiska utsagor förblir oemotsagda och får breda ut sig. Då ska
vi minnas Martin Luther Kings ord: ”Den yttersta tragedin är inte de onda
människornas brutalitet utan de goda människornas tystnad. Lösningen är
inte mindre demokrati och tolerans utan mera demokrati och tolerans. Vi är
skapade som jämlikar och vi har alla rätt till ett värdigt liv i gemenskap
med andra.”
Ja, fru talman, vi lever inte bara i en ny tid, en brytningstid och i ett paradigmskifte. Vi lever också i en tid med svag ekonomisk utveckling. Sedan år
2008 har vi upplevt ekonomiska krascher inom EU och i USA som påverkat
vår och Finlands ekonomi. Återhämtningen är långsam och även om specia-
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listerna signalerar att botten är nådd och att flera länder inom EU kan se
fram emot bättre tider är det för tidigt att sjunga ”Happy days are here
again”. Särskilt oroväckande är den instabila ekonomiska och politiska situationen i USA.
Läget är komplext och vi på Åland måste tänka längre och vara steget före.
Tyvärr finns det alltför många enkla lösningar på många av problemen i vårt
samhälle. Låt mig analysera några av de vanligaste klichéerna i den politiska
debatten.
Privatisering framförs ofta som en lösning på den offentliga ekonomins
svårigheter. I vissa fall kan det mycket väl vara så att privatisering är ett alternativ men det finns samtidigt en hel del erfarenhet och forskning som
motsäger detta. Driftsprivatiseringen av skärgårdstrafiken är ett stort beslut
som tagits under denna period. Det återstår att se vilka de ekonomiska och
sociala effekterna blir. Färjorna är kvar i landskapets ägo ifall privatiseringen
misslyckas. Den fråga som måste besvaras, efter att vi har vunnit mera erfarenhet av färjornas driftsprivatisering, är om det blev en hållbar lösning?
Privatiseringen av vård, skola och omsorg i vårt västra grannland ger inte
någon entydig positiv bild av effekterna. Kravet på vinst inom de mjuka samhällssektorerna kan leda till att respekten för människovärdet äventyras i jakten på ekonomisk vinst och kravet på dividendutdelning. Oskyldiga försvarslösa mänskor och skolelever får ta smällarna när girighet och pengar går före
viktiga humanistiska värderingar. Allt som ofta hör man numera att verksamheter återkommunaliseras för att det är ekonomiskt mera förmånligt. Vi
vet ännu för lite om när och hur vi kan privatisera offentlig verksamhet på ett
hållbart sätt. En större kunskap om detta är önskvärt. Vi kan inte bara hoppas och tro. När stora ekonomiska och mänskliga värden står på spel måste vi
veta för att minimera riskerna för att fatta felaktiga beslut.
Regeringen Gunell driver en samhällsservicereform. Metoden går ut på att
samordna den kommunala servicen inom det sociala området och infrastruktur utan att röra kommungränserna. Processen är komplex och tar både tid,
pengar och rejält med tankemöda i anspråk. Otåliga tyckare kräver istället en
kommunreform. Även om vi besluter idag att vi ska ha bara en kommun så
återstår samma samordningsarbete som den s.k. Susannegruppen och den
motsvarande gruppen inom infrastruktur har gjort. Susannegruppen föreslår
att all socialvård förutom barn och äldreomsorg ska samordnas i en myndighet kallad kommunernas socialtjänst. Har vi bara en kommun ska man dessutom samordna alla dagisar, alla kommunala serviceboenden, De Gamlas
Hem, Trobergshemmet, Sunnanberg, hemtjänsten som är inte är lika i alla
kommuner, all personal och alla avgiftssystem med mera.
Den som således tror att bara vi besluter att vi ska ha en kommun så är allt
fixat inser inte att samordningen av all kommunal verksamhet i 16 kommuner är ett arbete som ingen klarar av att genomföra med ett enda slag. Det
krävs oändligt med god vilja, tid, praktisk samordning och ekonomisk solidaritet. Därför måste vi att ett litet steg i taget. Ett steg som alla förstår vilka
konsekvenser det har.
Det är lätt att kritisera samhällsservicereformen för att inte vara perfekt.
Det är kontraproduktivt att bara titta till sin egen kommun och sedan rata
hela reformförslagen. Det är oansvarigt att utan tillräckliga kunskaper motarbeta samhällsservicereformen. Istället ska vi därför samarbeta, inspirera
varandra till förbättringar av förslagen och göra vårt yttersta för att nå resul114

tat som leder till en hållbar välfärd för alla på Åland oberoende av hemkommun.
Fru talman! Ett annat uttryck för förenkling är förslaget att överföra kommunal service på landskapet. Lagtinget och regeringen samt centraförvaltningen ska lagstifta, finansiera välfärdstjänster och andra transfereringar
samt övervaka att lagstiftningen följs och ansvara för att hela vårt samhälle
utvecklas i alla vitala avseenden.
Den kommunala servicen ska finnas nära mänskorna i lokalsamhället. Det
är en fråga om likvärdig behandling, tillgänglighet och ett sätt att motverka
avfolkning av glesbygden, precis som ltl Runar Karlsson också sade. Det som
talar om att överföra delar av den kommunala servicen till landskapet gör det
högst antagligen av ett enda skäl, de vill minska den egna kommunens kostnader. En utjämning av de sociala kostnaderna ska ske via landskapsandelsystemet annars riskerar vi att kasta ut barnet med badvattnet.
Den kommunala verksamheten har många goda kvaliteter. Kvaliteter som
landskapsförvaltningen inte uppfyller. Kommunala beslut kan vem som helst
i kommunen ifrågasätta genom besvär. Beslut som en landskapsmyndighet
fattar kan bara klandras av part dvs. den som berörs av beslutet.
Talmannen
Två minuter över den rekommenderade tiden.
Ltl Barbro Sundback

Tack, fru talman, låt mig ta ett exempel. Om ÅHS styrelse beslutar att lägga
ner Godby hälsocentral så kan dessa sju människor göra det med ett enda
klubbslag och det beslutet förverkligas inom ett par månader och då är den
servicen borta. Om t.ex. Finströms fullmäktige försöker besluta att lägga ner
delar av sitt serviceboende för äldre kan vem som helst i kommunen protestera mot detta. Bara själva vissheten om kommuninnevånarnas möjligheter
till kommunala besvär och risken för att inte bli omvald om man beslutar mot
kommuninnevånarnas vilja gör att kommunalpolitiken på ett känsligt sätt
anpassas till lokala önskemål och närdemokratiska hänsyn. Detta är en viktig
demokratisk kvalitet och den ska vi slå vakt om. Det betyder inte att vi ska avstå från förändringar. Men vi ska utnyttja självstyrelsens möjligheter att
skapa kommunala lösningar som passar det småskaliga åländska samhället
och förnyar innehållet i den kommunala servicen.
Nej, fru talman förslaget om en kommun är ingen lösning i sig, inte heller
förslaget att flytta kommunal service under landskapets centralförvaltning.
Lösningen är att samordna de kommunala verksamheterna. En process som
på sikt troligen leder till färre kommuner. Men, där är vi inte ännu.
Det är med omsorg om varandra, mera kunskap, demokratiska reformer
och samarbete vi förändrar och skapar framtidens Åland. Det är nu vi förändrar.
Fru talman! Den socialdemokratiska lagtingsgruppen omfattar regeringen
Gunells budgetförslag och vi ser framemot en debatt full av framtidstro och
hopp.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, fru talman! Ltl Sundback nämnde i sitt anförande den ökade
högerpopulismen, de ökade inslagen av i främlingsfientlighet och rasism
i sociala medier. Det får mig att tänka på ett inslag i Aktuellt i SVT, där
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1/3 av LO-medlemmar sade sig vara villiga att rösta på Sverigedemokraterna. Det får mig också tänka på sannfinländarna som rapporterade i
somras att de räknade med gamla finska socialdemokrater till sitt parti.
Den här främlingsfientliga och rasistiska populismen florerar således
både till höger och till vänster av hela det politiska fältet.
Jag tycker att det är bra att socialdemokraterna och Ålands Framtid
är överens om att det här behöver bekämpas. Högerpopulismen och
vänsterpopulismen och dess rasistiska tendenser behöver motarbetas.
Det skulle vara intressant att höra ltl Sundbacks tankar kring hur vi ska
konkretisera det här arbetet för att motverka de här obehagliga tendenserna.
Ltl Barbro Sundback, replik

Eftersom ltl Axel Jonsson just hänvisade till media så fanns det faktiskt i
en av våra lokaltidningars ledare en alldeles ypperlig analys av en ny bok
om nyfascism. Den där fanns också konkreta råd. Det gick i stort sett ut
på att man måste ta avstånd från de odemokratiska och fördomsfulla
påståendena som finns. Det andra som föreslogs var att man inte skulle
samarbeta med sådana organisationer. Jag kommer ihåg när vi hade
riksdagskandidatdebatt på biblioteket. Då var det bara Christian Beijer
som sade att han kan inte tänka sig att arbeta med en regering där sannfinländarna skulle ingå. Det tycker jag var ett bra ställningstagande.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, jag ska med intresse titta närmare på den boken.
En god integrationspolitik är det bästa arbete som vi kan tillämpa här
på Åland för att motarbeta de här tendenserna. När vi nu diskuterar att
ta emot syriska flyktingar till Åland så är det av största vikt att vi ser till
att vi gör det på ett bra sätt och ger dem goda framtidsförutsättningar
här på Åland. Det är grunden för att motverka de här tendenserna ute i
samhället. Vi ska ta emot flyktingar på ett ansvarsfullt sätt och se till att
de får en god framtid så att vi motverkar de här diskussionerna som faktiskt florerar ute på nätet. Vi ska förstås ta avstånd från de partier och de
åsikter som tyvärr existerar.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! I min uppräkning av vilka grupper de här högerpopulistiska rörelserna attackerar så är det ju inte bara invandrare, flyktingar
och sådana som ser annorlunda ut än en vanlig vit man, utan det är
också kvinnor. Det senaste året har vi fått läsa otroligt skrämmande
upplevelser av attacker mot speciellt kvinnor som har egna åsikter inom
media. Man utlovar alla möjliga straff för att deras åsikter. Det är sexuella övergrepp av de mest blodiga slag. Att bara skjuta in sig på invandrare räcker inte. Det här är på något vis en mycket bredare fråga. Det
handlar mera om den andra än om jaget.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Vtm Roger Jansson

Värderade fru talman! Bästa kollegor, budgeten för år 2014 har varit svår för
regeringspartierna att få ihop. Terrängen har genomgått ett smärre vulkanutbrott sedan kartan för år 2014 ritades i omställningsbudgeten våren 2012 och
i budgetbehandlingen för 2013, för ett år sedan.
Genom finska statens negativa inkomstutveckling blir klumpsumman
många miljoner mindre än vad som prognostiserades för ett år sedan. Tyvärr
sker samma negativa utveckling för skattegottgörelsens del, men av ett helt
annat skäl. Våra främsta företags vinstgenerering har rasat ordentligt och
därmed blir den samfundsskatt som utgör en väsentlig parameter för skattegottgörelsen låg i förhållande till vad den tidigare varit gentemot vinstgenereringen i rikets företag. Detta är en näringspolitisk stark varningssignal.
Sammantaget innebär det här att förutsättningarna för en budget i balans
har försämrats med över 10 miljoner euro på årsbasis.
Moderaterna har i processen understrukit vikten av att vi trots detta inte
får redovisa ett sämre budgetresultat än minus 10 miljoner euro. Om vi inte
skulle ha lyckats med det skulle det ha blivit översvårt att få en budget i balans år 2015.
Nu visar resultatkalkylen på budgetens sida 13 ”Resultatprognos för landskapet Åland år 2014” att året möjligen kan ge en vinst på över 4 miljoner
euro jämte fondering av PAF-medel på 10 miljoner euro eller sammantaget
för 2014 ett överskott på över 14 miljoner euro. Detta skulle ge goda förutsättningar att ha också budgeten i balans för år 2015.
Fru talman! Vad som ytterligare kommer att föra landskapets ekonomi i
positiv färdriktning är de rekordmånga rationaliseringarna, effektiviseringarna och reformerna som landskapsregeringen nu presenterar.
Jag räknar i budgeten till cirka 30 stycken sådana främst större men även
några mindre reformer som alla ska sjösättas år 2014 till den del de inte redan år 2013 har sjösatts. Tillsammans lever vi nu i den största omvandlingen
av offentlig sektor sedan självstyrelsens tillkomst. Ja, reformerna är tillsammans större än den stora ÅHS-reformen för nu exakt 20 år sedan då vi slog
ihop tre olika hälsovårdsorganisationer, varav två kommunalförbund, till en
enda - ÅHS.
Jag ska här räkna upp och kommentera betydelsen av flera av reformerna
som nu ålänningarna kommer att få se förverkligas.
1. Ett gemensamt organ för samhällsplanering, tillväxt i ekonomin och hållbarhet
skall tillsammans med kommunerna skapas under 2014. Det ger förutsättningar
för en försnabbad utveckling av flera näringar, inte minst turism och grön teknik
och energi mm. i landskapet.
2. En gemensam myndighet för alla sociala sektorer utom barnomsorg och äldreomsorg, skapar förutsättningar för likabehandling och rättvisa. Ekonomiska vinster ska kunna uppnås genom sammanslagningen av alla kommuners funktioner
inom serviceområdena inkluderande Ålands omsorgsförbund. Tillsammans bör vi
under 2014 skapa den mest effektiva organisationsformen. Eftersom kommunerna
fortsatt ska betala för verksamheten bör de också vara med i ägandet, dvs. beslutsfattandet. Till den delen är liberalernas och Ålands Framtids förslag, om att överföra makten i verksamheten till landskapet, oövertänkt. Minskningen av landskapsandelarna täcker inte alls kostnaderna.
3. Landskapet och staden har idag stora egna organisationer för all sin vägförvaltning. Det finns dubblering i maskinpark, i personal både på fältet och på kontoren.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Betydande vinster kan hämtas hem genom en sammankoppling i bolagsform.
Detta kan planeras klart under 2014 och förverkligas år 2015. Därefter kan flera
kommuner ansluta sig till denna nya planerings- och upphandlingsmyndigheten
där utförarverksamheten, som idag är stor, efterhand avknoppas till privat sektor
för upphandling. Vinsten ligger också i en betydligt utökad konkurrensutsättning
och flera aktörer på den privata marknaden.
Samordningen av brand- och räddningsväsendet fullföljs enligt gällande lagstiftning under 2014. Ännu 2013 har vi upplevt kostsamma dubbelinvesteringar mellan
kommunerna.
En för alla kommuner gemensam byggnadsinspektion med en sakkunnig byggnadsnämnd och en enhetlig byggnadsordning med lokala avvikelser kommer att
öka rättssäkerheten, kommer att tillsammans med planeringen skapa förutsägbarhet inom byggnationen för företag och enskilda och sänka kostnaderna något.
Landskapets och kommunernas ekonomi- och personaladministration ska kunna
fungera gemensamt i ett ekonomiskt servicecenter från 2015. Både personal, maskin- och programanskaffningar och tillbehör kan samordnas och sparas på samtidigt som kunskap och teknisk standard kan förbättras.
ÅDA, Ålands digitala agenda, börjar nu ta form. Basen för hur det ska fungera
finns inom landskapsregeringen och ÅHS samt börjar ta form inom Mariehamn.
Vinsterna tar några år att plocka hem ur nyordningen, men relativt snabbt kommer felinvesteringar och dubbelinvesteringar att kunna minskas.
Landskapsregeringen ska organiseras så att man klart kan skilja på myndighetsutövning, upphandlingsverksamhet och serviceproduktion. Det sistnämnda ska desssutom minimeras. Förvaltningen blir både mer rättssäker och mer transparent.
Äntligen får vi en start på kortruttssatsningarna som ska både minska driftkostnaderna och säkerställa turtätheten för skärgårdskommunerna. Vi börjar med Jurmotrafiken och Kökars och Sottungas trafik över Föglö. Sedan kan skärgårdstrafiken byggas ihop så att fem skärgårdskommuner kan bilda en gemensam zon för
ekonomi, företag, service och samhällsfunktioner. De blir då mindre beroende av
fasta Åland. Dessa kommuner blir då mindre beroende av fasta Åland.
De osäkra inkomsterna: PAF-medlen, lotteriskatten och skattegottgörelsen, ska till
betydande delar fonderas för att användas till sådana i en ny lagstiftning angivna
ändamål, som inte är årligen budgetbelastande. På det sättet kan landskapet igen
bygga upp en buffert mot ytterligare nedgångar i statens inkomster och klara både
sin likviditet och skuldfrihet framöver. Det fordrar förstås fortsatt effektivering,
sparsamhet och satsningar på de ovan angivna reformerna som ska spara betydande årskostnader.
Fru talman! Utöver dessa tio områden kommer landskapsregeringen att genomföra utökad upphandling av skärgårdstrafiken. Inom 2014 kommer
Ålandskommittén att lämna sitt förslag till ett nytt självstyrelsesystem från
2021. Vi får i år ta del av förslag till en ny efterlängtad lagstiftning om hembygdsrätten. Nästa år följer jordförvärvs- och näringsrättslagstiftning. Landskapsandelssystemet ska utvärderas och omformas under nästa år. Ett landskapets fastighetsverk ska bildas. Upphandlingen, som blivit ett nytt svårt politik- och juridik område, ska professionaliseras och inkludera ÅHS och
kommunerna. Trafikavdelningen blir infrastrukturavdelning. Kansliavdelningen blir regeringskansli. Och därtill ska vi få ett modernt budgeteringsoch redovisningssystem. Äntligen.
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Som alla hör är det nu fart under galoscherna. Wille Valve kommer in i regeringen med ansvar för kansli-, polis-, inrikes- och utrikesfrågor. Samarbetet i politiken ökar markant när moderater och obundna nästa vecka blir en
sammanslagen lagtingsgrupp med åtta medlemmar, störst här i lagtinget.
Det är ju så att man tappar andan inför alla dessa omställningar. Kan budgeten 2014 dessutom resultera i ett bokslut med överskott, vore lyckan fullständig.
Men, det finns orosmoln. Regeringens och regeringspartiernas sätt att
hantera de hittills uppkomna problemen bådar dock gott för att nya problem
skall kunna bemästras.
Oppositionens aktivitet i samband med denna budget pekar på att det
finns olika lösningar till alla frågor. Men att gnälla och att göra också gott till
ont båtar föga. I motionsfloran finns nog också en hel del matnyttigt. Vi ska
återkomma till det.
Moderaternas lagtingsgrupp ser fram emot en konstruktiv och samhällsbyggande debatt här i lagtinget. Det är Åland betjänt av när vi nu upplever litet kärvare tider. Tack.
Ltl Anders Eriksson, replik

Vtm Roger Jansson sade att budgetprocessen har varit svår och han
angav flera olika motiv till det. Ett motiv som jag tror att finns i botten
men som han inte nämnde är att det är fyra partier med ganska olika
åsikter i grund och botten.
Tittar man i det här budgetförslaget med blå pärmar så får man lite
uppfattningen att det är sossarna som har dragit det längsta strået. Vi
har fortfarande en offentlig sektor som mer eller mindre sitter i orubbat
bo. Det blir lite patent när man hör vtm Roger Jansson säga; ”nu har
man de största omvandlingarna någonsin av offentlig sektor”. Konsumtionsutgifterna ökar, den egna verksamheten ökar, medan åtgärder som
leder till ett högre skattetryck vidtas, indexjusteringarna av landskapsandelarna är ett exempel.
En stark offentlig sektor på ena sidan och ett lägre skattetryck på
andra sidan, det brukar vara klassisk vänster-höger politik, men inte på
Åland.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Det här evinnerliga snacket om att Moderaterna på Åland
skulle driva socialdemokratisk politik och vänsterpolitik är egentligen
för barnsligt för att behöva bemöta. Jag har varit aktiv i politiken i 40 år.
Varje år har jag drivit linjen om maximal sparsamhet, möjligast mycket
effektiveringar och möjligast mycket rationaliseringar. Ibland har det
gått bättre och ibland har det gått sämre. Nu under några år här tidigare
har det gått sämre, tycker jag, jag var i opposition här i fyra år. Nu tycker
jag faktiskt att den här landskapsregeringen, inte minst med moderaternas benägna bistånd, har lyckats väldigt långt i att åstadkomma detta.
Då lönar det sig inte för kollegan Anders Eriksson att komma med allmänna floskler.
Talmannen
Tiden är ute!
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Ltl Anders Eriksson, replik

Jag noterar att vtm Roger Jansson börjar, i likhet med Barbro Sundback, ha nedvärderande omdömen om övriga som har en annan åsikt.
Försöker vi hålla oss till sak och titta på siffrorna så är det ofrånkomligt
att konsumtionsutgifterna har ökat med 4,6 miljoner. De är uppe i 195
miljoner och siffrorna skulle ha varit mycket högre om man inte hade
haft PAF-pengar att tillgå. Skatterna höjs. I min värld är det inte barnsligt, utan det är en traditionell vänsterpolitik. I min värld är det inte
borgerlig politik. Jag undanber mig någon sorts omdömen om det är
barnsligt eller inte.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Den som lyssnade på det här replikskiftet vet vem det var
som först kom med omdömen om andra. Jag gick i svaromål och den
rätten har jag.
Orsaken till att det var svårt att få den här budgeten ekonomiskt att
bli rimlig var att beroende på hur man räknar så har vi förlorat inkomster på 10-30 miljoner, beroende på vad man jämför med.
Den som vet hur landskapsbudgeten görs upp vet också att PAFmedlen har införts i budgeten varje år sedan 1993-års budget när vi fick
det nya ekonomiska systemet. Före det var PAF-medlen i en separat
budget. Ända sedan 1993 har PAF-medlen varit införda i den ordinarie
budgeten, så det är inte någon förändring som har skett här.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det låter väldigt fint när vtm Jansson pratar.
Jag kan bara konstatera att många av de reformer som vtm Jansson
räknade upp är återvinning. Det är återvinning av handlingsprogrammet, det är återvinning av omställningsbudgeten och vi har redan tidigare blivit lovade en utvärdering och omformning av landskapsandelssystemet och en ny fastighetsskattelagstiftning. Vet man att det här är
omfattande saker? Att utvärdera landskapsandelssystemet, komma med
ett nytt förslag och ta fram en ny fastighetsskattelagstiftning kräver nog
sitt arbete det! Jag känner igen mycket av de här 30, 40, 50 reformerna;
regeringskansli, infrastruktur, budget- och redovisningssystem, upphandling, fastighetsverk och att skilja på myndighetsutövning och tillsyn. Det här har flera landskapsregeringar jobbat med.
Talmannen
Tiden är ute!
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Det vore kanske bra att få veta vad det är för fel att känna
igen saker och ting. Mycket av det som sker i politiken har jag jobbat
med i tiotals år och man känner igen sig hela tiden. Även budgeten känner man igen, ända från dag ett i politiken. Jag förstod inte det här resonemanget att den har blå boken i år var någon slags återvinningsbudget.
För mig innehåller den väldigt stora reella förändringar som i stort sett
alla har ropat efter i flera år. Jag har också tyckt att liberalerna i rege120

ringsställning arbetade bra med förändringarna, men de hann naturligtvis inte komma till skott med särskilt många. Att den här regeringen nu
hinner komma till skott med många förändringar måste väl ändå ses
som någonting gott.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Inte är det något fel på återvinning. Det är många reformer
som tas vid av flera nya landskapsregeringar och nya lagting. Men då
kanske det också är lite förmätet att man marknadsför allt som om det
är nu som allting ska hända. Vi får facit när vi står här nästa höst igen.
Jag konstaterade att vicetalman tog upp att nu ska det hända saker
inom kortrutten. Det står att man ska göra kortruttsinvesteringar med
PAF-medel och fortsätta utrednings- och planeringsarbete för kortrutten, inkluderande nya färjor - 1 miljon euro. Jag ser inte verkställighet
här. Det handlar om utredningar för 1 miljon! Har jag uppfattat den saken rätt?
Sedan skulle också vilja veta lite mer om projektet om samhällsplanering för det tycker jag verkar väldigt intressant. I staden har man inte
kommit så långt när det gäller den tekniska sektorn. Det finns oherrans
med frågetecken där också.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Observera först att jag talade om vad gott som görs nu. Jag
kritiserade inte vad som inte har gjorts tidigare. Man får inte läsa mitt
uttalande på det sättet att jag redogör för det som är bra på gång nu
skulle vara någon slags kritik bakåt. Åtminstone har jag inte framfört det
på det sättet.
När det gäller kortrutt så var det moderaternas gruppanförande i
Ålands lagting. Det var min och vår uppfattning om hur vi vill att det ska
bli. Vi ser att budgeten ger goda möjligheter till att komma till en bra
start. Planeringen är inte långt ifrån så färdig att vi kan sätta spaden i
jorden på särskilt mycket under 2014, men nog någonting.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag förtecknade de utlovade cirka 30 reformerna fram
till nummer 10, därefter blev det lite oklart, även om jag förstod vad kollegan sade. I det sammanhanget tänkte jag på det viset man brukar i sådana här ärenden, dvs. vilken typ av reformer har vi att göra med? Är de
strukturella, är de funktionella eller är de administrativa? Jag hängde
med på de första tio och fann bland dem kanske två som var strukturella, resten var ju enbart administration. Administration ska alla syssla
med hela tiden, utan att man dess mera behöver jaga på härifrån. Så har
det alltid varit inom offentlig förvaltning och jag hoppas att det också är
så i fortsättningen.
Nummer två och tre kan väl ses som strukturella, dvs. den kommunala socialtjänsten och väghållningen. Men i övrigt var det administration tycker jag.
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Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Jag hade en utvärdering av de tio första, jag har den snabb
uppräkning av elva till och jag har i min mapp där nere ungefär 14-15
därutöver. Jag valde att koncentrera mig på de tio första i huvudsak eller
de 21 första om man vill ta alla.
Som jag har sett på de här reformerna så ska de sanera, de ska ge
större rättsäkerhet för ålänningarna och de ska ge en bättre service,
högre kvalitet, jämn kvalitet och vi ska få ekonomiska inbesparingar på
reformerna. Om vi sedan kallar reformerna strukturella, funktionella eller någonting annat spelar mindre roll för mig. Effekterna av reformerna, både ekonomiskt och kvalitativt, är för mig det väsentliga och det
ville jag ge en bild av här i mitt anförande.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Carita Nylund

Tack, fru talman! Med bara en vecka kvar av mitt uppdrag är jag glad att jag
fått förmånen att stå här idag och anföra den obundna gruppens åsikter om
budgeten för landskapet Åland 2014.
Med ansvar för hela Ålands befolknings gemensamma kassa gäller det att
man är ödmjuk, noggrann och gör det bästa man förmår för att använda de
pengarna på bästa sätt. Och precis som man ganska ofta i föräldraskapet undrar om man har gjort tillräckligt, om man använt rätt metod och tagit rätt beslut, och om man alls räckt till, känner man även i denna roll. Man kan alltid
förbättra sig, och så är det säkert med denna budget också.
Under rådande ekonomiska omständigheter tycker jag ändå att denna
budget är godkänd. Det är en budget obunden samling kan ställa sig bakom.
Budgeten 2014 andas reformarbete. Stora reformer är på gång, allt från
Den digitala agendan, ÅDA, skärgårdstrafiksutveckling och Susannegruppens
socialservicereform. Det är viktigt att se positivt på framtiden, kanske speciellt viktigt när ekonomin ser dyster ut.
Anders Haglund, mental coach, sade: ”Låt inte det du inte kan göra stoppa
dig från att göra det du faktiskt kan göra.”
Det har vid olika tillfällen höjts ett varnande finger om att landskapsregeringen gör sig spelberoende då man finansierar vissa delar av budgeten med
PAF-medel. Som mångårig frivilligarbetare inom drog- och beroendeproblematik kan jag känna en motvilja mot att man svänger sig med uttrycket
spelberoende på sådant sätt för att vinna politiska poäng. Att vara spelberoende innebär i mina ögon något helt annat än att man använder vinsten från
ett landskapsägt bolag till investeringar. Men eftersom vi använder oss av uttrycket beroende så låt oss spinna vidare på det.
Att det åländska samhället är beroende av spelpengar från PAF är i sig
ingenting nytt. Penningautomatföreningen bildades 1967 av Folkhälsan på
Åland, Rädda Barnen, Röda Korset och Stiftelsen Dagens Barn och har sedan
dess finansierat hela den ideella, s.k. tredje sektorn på Åland.
Tusentals mänskor lägger tusentals timmar av oavlönat arbete för att göra
samhället och livet lite bättre för sina medmänskor. Man sköter uppgifter
som man kunde tycka borde ligga på landskapet eller kommunerna, genom
t.ex. sysselsättningsarbete via Emmaus, upplysnings- och informationsarbete
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på Regnbågsfyren, föräldrastöd och fortbildning från Fri från narkotika, och
matutdelning från matbanken för att nu nämna några. Visst är det åländska
samhället beroende av dessa insatser, finansierade av vinster från spelbolaget
PAF. Inget nytt under solen där.
Men visst är det en balansgång detta, att vara beroende av spelpengar och
en viss dubbelmoral också. Precis som det är med det faktum att vi är beroende av inkomster från den statliga spritförsäljningen eller den skattefria
spritförsäljningen på färjorna. Det är en balansgång vi alltid måste diskutera
och noggrant väga för-och nackdelar med.
Men, talman, när det gäller den budget vi ska diskutera idag, ser jag det
som ett större och mer akut problem, att landskapet är så oljeberoende. Vi vill
vara en grön, miljövänlig ö. Vi har genom en kompetent och brinnande
kommitté ledd av Erica Scott, tagit fram en hållbarhetsstrategi som sträcker
sig 37 år framåt i tiden, och det är ändå så lätt att det är just miljön som får
stryka på foten först när kassan tryter.
När det gäller oljeanvändningen är den dock inte bara miljömässigt förkastlig, utan dessutom oekonomisk. Att minska vårt oljeberoende skulle leda
till en mer hållbar ekonomi med miljövinster som bonus. Jag skulle önska att
man tittar på möjligheterna att ytterligare minska oljeanvändningen inom
landskapet och vilka alternativ som finns.
Fru talman! En annan sak som vi beroende av är hälso- och sjukvård. ÅHS
har under året som gått fått en ny ledning, ny sjukhusdirektör, ny chefsläkare
och ny styrelseordförande. Ett team som tillsammans med ledningsgrupp och
styrelse har jobbat målmedvetet för att få en budget i balans, utan att skära
ner på vården för de som verkligen behöver den. Inför 2014 görs nödvändiga
satsningar på Geriatrin, men även på den digitala plattformen. En storsatsning med sikte på den digitala agendan, ÅDA, som startar upp redan under
detta år, men vars verkningar på patientsäkerhet och administration kommer
märkas under 2014. För en IT-novis som jag själv är den begripliga versionen
av detta arbete den, att vi tidigare har byggt på moduler på en inte anpassad
grund, och hela systemet är tämligen ostabilt och opålitligt i dagsläget. Med
den nya satsningen bygger vi nu en rejäl och ändamålsenlig grund och förbereder oss samtidigt för just ÅDA.
Alla måste få tillgång till vård. Det får inte bli en klassfråga. Vi anser att det
är viktigt att hålla avgifterna för hälso- och sjukvård på en rimlig nivå, så att
ingen ska känna sig hindrad från att söka hjälp på grund av kostnaderna.
Vi är beroende av personalen som ger oss sjukvård. Alla som någon gång
ha varit sjuk vet vikten av kunnig, kompetent vårdpersonal som ges resurser
att ge bästa tänkbara vård och omsorg.
Inom hälso- och sjukvården finns i dagsläget olika utmaningar när det gäller rekrytering. När det gäller sjukvårdspersonal, har svårigheten gällt bristen
på fasta tjänster. Att man går på tidsbundna förordnanden under, i många
fall flera år, är en realitet i vården idag. Ett problem som är svårlöst, då orsakerna till detta är flera, bl.a. föräldraledigheter, sjukskrivningar och reducerad arbetstid. Att arbeta fulltid inom vården idag är så slitigt att de flesta, som
har möjlighet till det, gärna jobbar lite mindre. Men det betyder att för många
är framtiden osäker några månader från idag. Vi måste jobba vidare med att
lösa detta, om vi vill behålla vår personal.
Rekrytering av specialistläkare har varit svårt, för att inte säga omöjligt
inom vissa områden och kostnaderna för köp av tjänster från andra håll är
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stora. Hur ska vi kunna konkurrera med stora sjukhus runtom där lönerna
såväl som utmaningarna är större än här? Detta är ett problem för hela Åland
att bita i. Vi måste konkurrera med något annat, men vad?
Många av oss är beroende av en fungerande familjepolitik för att få vardagen att fungera, och för att våra barn ska få en bra uppväxt med möjligheter
att lära sig allt man behöver kunna för att vara människa idag. Den i budgeten nämnda arbetsgrupp som ska tillsättas för att ta fram ett familjepolitiskt
program med barnperspektiv är ett bra initiativ. Jag ser fram emot att ta del
av deras arbete.
Till sist, talman, några ord om beroende i dess verkliga mening. Den grupp
som tagit fram det alkohol- och narkotikapolitiska programmet, som ni får ta
del av inom närmaste dagarna, har bestått av en spännande mix av engagerade lagtingsledamöter med många olika erfarenheter inom olika områden
som alla berörs av programmet. Det är ett ambitiöst program, som jag
dessvärre inte kommer att vara här för att debattera nästa vecka och därför
passa på att nämna med några ord.
Att jobba med alkohol- och narkotikafrågor på ett eller annat sätt är min
lott här i livet. Den nämnda gruppens arbete har varit ett sätt att använda
mina erfarenheter från fältet på ett konstruktivt och övergripande sätt.
Många av åtgärderna i programmet tar jag dessutom del av även på fältet och
jag ser där ute i verkligheten att även ett handlingsprogram kan göra skillnad
för den enskilda personen. Det gäller bara att få ut budskapet och att implementera programmet bland dem som ska använda sig av det. Den nämnda
gruppen har gjort sitt och ersatts av en parlamentarisk politisk grupp vars
första möte, för en dryg vecka sedan, kändes väldigt lovande. När alla strävar
åt samma håll, med en gemensam ”fiende”, är det lätt att lägga prestige åt sidan och överkomma de politiska ideologiska skillnaderna. Den operativa
gruppen har fått en ny engagerad ordförande med mångårig erfarenhet av
drogarbete. Den gruppen i sig är en skattkista av kompetens och erfarenhet
vars kunskap och engagemang jag hoppas man ska ta tillvara i det fortsatta
arbetet.
Det under året startade projekt nollvision, i Folkhälsans regi, börjar hitta
sin arbetsform och skapa närverk över hela fältet. Polisen fokuserar på ungdomsfrågor genom den nya ungdomspolisen Nicolai Båsk, som med stor entusiasm deltar i alla tillfällen, som innefattar ungdomar och ungdomsfrågor,
som man kan tänka sig.
Det är lätt att bli bitter och negativ när man jobbar med en fråga där statistiken är så dyster som den är i den här. Men jag är en obotlig optimist, för
det måste man vara för de drabbades skull. Det program vi tagit fram, dessa
grupper som nu jobbar och dessa enskilda individer som genom sin person
gör en så viktig insats i drog- och alkoholarbetet, gör att det inte är omöjligt
att tänka optimistiskt och positivt.
Fru talman! Det är svårt att beröra alla delar i budgeten på så kort tid som
gruppanförandet medger och många delar har jag nu inte ens nämnt, men jag
hoppas få återkomma under den fortsatta debatten. Tack för ordet! Till finans- och näringsutskottet vill jag säga: Arbetsglädje! Tack.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag vill komma med några klargöranden från liberalernas sida.
Vi har understött att använda PAF-medel till investeringar. Det är en
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linje som vi har fört fram. Vi var med och gav pengar till sjöfartsmuséet
och till geriatriska kliniken. Det som oroar oss är att man bygger upp
drift med PAF-medel eftersom vi vet att det är en synnerligen instabil
inkomstkälla. Vilken plan B ska man då ha? Man bygger med PAFpengar upp verksamheter som är väldigt viktiga för Åland och Ålands
utveckling och detta har oroat oss väldigt mycket.
Ltl Carita Nylund, replik

Det har jag också uppfattat. Det som jag vände mig emot var att man uttrycker sig om spelberoendet. Jag tar illa vid mig av det.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag vill också lite kommentera det nya programmet som innefattar drogpolitiken. Där vill jag uttrycka en besvikelse från liberalernas
sida när det gäller att man inte hade en parlamentarisk grupp som tog
fram programmet. Nu när programmet ska verkställas så står man inför
fullbordat faktum. Det är säkert bra på alla sätt och vis, men man exkluderar både Ålands Framtid och liberalerna när man tog fram det här
programmet som ska sträcka sig över en lång tid. Det tycker vi var väldigt trist.
Ltl Carita Nylund, replik

Det var nog inte jag som tillsatte den kommittén så den kritiken kanske
borde vara riktad till ministern.
Den gruppen som nu sitter är parlamentarisk, där ingår alla. Jag upplever att även liberalernas representant hade en positiv syn på handlingsprogrammet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Tony Asumaa, replik

Fru talman! Ltl Nylund sade att det kanske inte var så lyckat att prata
om ett spelberoende. Det kan jag hålla med om för det är inte roligt att
bli spelberoende.
Vad gäller medlen som har genererats från spel så sade ltl Nylund att
det var okej att det går till investeringar, och ltl Sjögren sade att det
också var okej för liberalerna.
Däremot vet vi att i tillägget på 7 miljoner, som har gjorts i budgeten
och som ska investeras i utveckling och sysselsättning, där finns det 22
moment på listan varav 5 är investeringar och resten är drift och överföringar. Det är inte så mycket till investeringar i det tilläggsanslaget i den
här budgeten.
Ltl Carita Nylund, replik

Det är en intressant tanke. Jag skulle vilja svänga på det. Det skulle vara
intressant att se hur mycket pengar i den här budgeten som kommer
från alkoholförsäljningen, det skulle vara roligt att reda ut. Ska vi också
använda de pengarna på samma sätt i så fall?
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Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Pengar från alkoholförsäljningen har använts i alla tider i detta landskap genom rederiernas vinster genom åren. På det viset
är det här inte något nytt.
Men att bli beroende av dylika pengar för att sköta driften och lappa
ihop driften, det kan lätt bli ett beroende som man har svårt att komma
ur. Det är problemet och inte att man gör en engångsinvestering, då är
investeringen gjord och man är inte beroende av den nästa år. Tvärtom,
det kan göra att man sedan inte behöver använda så mycket pengar
framöver.
Ltl Carita Nylund, replik

Jag ser inte varför det skulle vara värre att använda sig av vinsten från
spelbolagen än att använda sig av vinsten från alkoholförsäljning. Alkoholismen är mycket större utbredd än spelberoendet i samhället. Det är
nog mera tveksamheter kring det i så fall.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Diskussionen avbryts här och fortsätter vid morgondagens plenum.
För kännedom
2

Landskapsandelarna 2014
Landskapsregeringens lagförslag (LF 1/2013-2014)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 19.11.2013.

3

Främjandet av invalidpensionärernas återgång i arbete
Landskapsregeringens lagförslag (LF 2/2013-2014)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 25.11.2013.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls i morgon 19.11.2013 klockan 09.30. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 30 ledamöter närvarande.
Remiss, fortsatt behandling
1

Budget för landskapet Åland 2014
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 1/2013-2014)
Budgetmotionerna (BM 1-50/2013-2014)

Remiss
2

Landskapsandelarna 2014
Landskapsregeringens lagförslag (LF 1/2013-2014)
Talmannen föreslår att en gemensam diskussion om de båda ärendena tillåts. Kan förslaget godkännas, godkänt.
Diskussionen om budgetens allmänna motivering fortsätter. Kvar på talarlistan står lagtingsledamöterna Anders Eriksson, Katrin Sjögren, Karl-Johan Fogelström, Axel Jonsson, Tony Asumaa, Petri Carlsson, Brage Eklund, Gunnar Jansson, vice talman Viveka
Eriksson, lagtingsledamöterna Torsten Sundblom, Mats Perämaa begärs ytterligare ordet?
Vicelantrådet kommer att presentera lagförslaget efter gruppanförandena gällande den
allmänna motiveringen.
Ltl Anders Eriksson

Det som händer ute i världen påminner oss ofta om hur otroligt bra vi har det
här på Åland. Tyfonen Haiyans framfart i Filippinerna ledde till enorm förödelse, bilderna i TV av allt lidande tyfonen förde med sig är svårt att ta till sig
för oss ålänningar. Det känns lite futtigt i det perspektivet att prata om kris
och elände här på Åland. Men samtidigt står Åland inför ovanligt stora utmaningar. Utmaningar som bör hanteras på ett hållbart och seriöst sätt, som
kräver både politisk och förvaltningsmässig kompetens och handlingskraft.
Vi ser att i stort sett alla lagar som levererats till lagtinget denna mandatperiod är s.k. blankettlagar. Det innebär att Ålands regering skriver av, kopierar en finsk motsvarande lag. Arbetsmetoden framhålls som praktisk och att
det spar tid. De allmänna motiveringarna i budgeten signalerar att detta tän129

ker regeringen fortsätta med. Frågan vi bör ställa oss är varför har vi egen
lagstiftningsbehörighet på Åland? Är det faktiskt bara för att bygga världens
dyraste kopieringsmaskin. Eller är det för att vi skall ha möjligheten att ha en
lagstiftning som är anpassad till våra förhållanden som kan bygga ett bra
Åland ännu bättre? Nuvarande regering inser inte vad en god och välgenomtänkt lagstiftning kan tillföra, utan uppfattas av många som något negativt,
tråkigt och förbjudande. Med en väl genomtänkt lagstiftning kan det öppnas
många nya möjligheter. Låt mig nämna två exempel, en modern arbetsmarknadslagstiftning för att skapa sysselsättning och en integrationslagstiftning
uppbyggd från de värderinagar som gäller på Åland.
Inom regeringens personal finns det som på alla arbetsplatser olika människor. Det finns personal som inte vill ha extra besvär och tycker det är lindrigt att ringa till Helsingfors och fråga hur de löst problemen. Något man kan
göra när lagstiftningen är identisk med den åländska. Det finns personal som
gillar utmaningar och som växer med utmaningar. Ofta framställs de som
jobbar inom offentlig sektor i lite negativa ordalag och stöpta i samma form,
det är orättvist. Det blankettlagsraseri vi har nu riskerar att förlama hela
landskapsförvaltningen. Duktiga, kreativa, samhällsintresserade människor
lockas inte bara av en hög lön, de styrs också av möjligheterna att tänka fritt,
nyskapade att kunna göra skillnad. Jag vill varna för att ett sådant kreativt
flöde är på väg att strypas helt inom förvaltningen. Försvagningen av den förvaltningsmässiga kompetensen hos regeringen är en stor utmaning, större än
många kan tro.
Speciellt med beaktande av de ungdomar som högskoleutbildar sig i Sverige många gånger har svårt att hitta en arbetsplats inom det privata näringslivet p.g.a. det orimliga krav på finska kunskaper som ställs. Det är än mer
viktigt att offentlig sektor har möjlighet att erbjuda stimulerande arbetsuppgifter för att locka hem våra ungdomar. Det är många föräldrar, morföräldrar
m.m som med sorg fått se att sina barn och barnbarn inte kan återvända till
Åland p.g.a. av det språkkrav som ställs inom arbetslivet.
Redan 2006 enades partierna om en strategi för hur våra språkliga utmaningar skulle mötas. Men, men i praktiken händer inget. I Åland 24:s partiledardebatt noterade jag att det var enbart Axel Jonsson som i sitt slutanförande lyfte språkfrågan, övriga nämnde inte ens saken i förbifarten. Igen och
igen lyfter ÅF frågan så också i år i motion nr 30. Att ålänningarna nu och i
framtiden skall kunna leva och verka på svenska är oerhört viktigt för oss.
Samhällsekonomin är en annan stor utmaning Åland står inför. Jag sa på
presskonferensen om våra budgetmotioner att regeringen skjutit in PAF medel i budgeten med hagelbössa, det har spritt sig överallt. Det är inte hållbar
ekonomisk politik att lappa och laga med PAF pengar, medan regeringens
egna konsumtionsutgifter fortsättningsvis skjuter i höjden. Att använda en
del av pengarna till offensiva satsningar på företagande och jobb är förstås
motiverat men att skjuta in PAF-medel i utgiftsposter som tidigare finansierats av ordinarie intäkter är en mycket farlig väg att gå. PAF:s vinst har gått
upp och ner som en jo-jo tidigare. 2008 var vinsten 27,4 miljoner för att falla
till 3,3 miljoner ett år senare och för att bottna på 2,1 miljoner 2010, sen bar
det upp igen till 26 miljoner 2012. En enorm utveckling sedan 2010 och frågan är om det kommer att hålla i sig framöver med tanke på historien de senaste 5 åren. Oberoende känns det inte tryggt att bygga välfärden i så stor utsträckning på ett enda bolag, det är direkt oansvarigt.
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Inräknat medlen i utjämningsfonden har AB Åland sammanlagt har gått
back med 82 miljoner euro under de fem senaste åren. Så mycket pengar har
regeringen spenderat mer än vad som kommit in, man behöver inte vara
Einstein för att förstå att det här inte är hållbart. Landskapsregeringens har
övergivit sitt stora ekonomiska mål från i fjol att få budgeten i balans år 2015.
För att situationen inte ytterligare ska förvärras bör regeringens verksamhetsutgifter minskas med 5 procent, i enlighet med vår finansmotion nr 22,
som ingalunda är heltäckande men vi vill visa en tydlig riktning, ett tydligt
borgerligt alternativ.
Att minska kostnaderna för landskapets verksamhet är det enda sättet att
få ekonomin i balans, ifall man inte vill fortsätta på den inslagna vägen att
rulla över allt större ekonomiska ansvaret på kommunerna och i förlängningen medborgarna, t.ex. genom att slopa indexjusteringen av kommunandelarna och minskat sjukkostnadsavdrag. Vi ser redan nu att kommun efter kommun blir tvungen att höja skatten på grund av den politik som regeringen för.
Landskapsregeringen ser inte Åland som en ekonomisk helhet utan man
krafsar ut så mycket man täcks ur PAF och resten rullar man ut på medborgarna. I stället för att på allvar ta tag i landskapets kostnader sitter regeringen
och jålar med någon sorts samhällsreform som om kursen hålls kommer att
slå den sista ekonomiska spiken i kommunernas kista. Det brukar ofta vid ett
regeringsbyte talas om att den nya regeringen kommer till dukat bord. Den
regering som får reda upp det här kommer inte ens att ha duken kvar, än
mindre bord och stolar, det är en allvarlig ekonomisk situation.
Den skatt företagen betalar har tidigare gett stora pengar till det åländska
samhället, så är det inte längre. Tydligast syns det i Mariehamns stad där en
överstor offentlig sektor byggts upp med hjälp av samfundsskatten, en sektor
som staden nu har enorma problem att finansiera när inte företagen orkar
mera.
Jag har nu ägnat de två senaste budgetdebatterna åt näringsavdelningens
kräftgång när det gäller anslagen, men den bara fortsätter. Anslagen minskar
igen och därför har inte ÅF heller lagt några sparförslag. Vi tror nämligen att
varje satsad euro på näringsutveckling ger mångfalt tillbaka i form av arbetsplatser och sysselsättning. Ser man på sammandragen kan man konstatera
att anslaget för näringslivets främjande minskar på 3 år med hela 76 % och
främjande av lantbruket, grunden för hela det viktiga livsmedelsklustret
minskar med 31 % under samma tidsperiod. Men jag skall inte för tredje
gången tala för döva öron, det skulle vara enormt viktigt med en verkningsfull
näringspolitik för att skapa arbetsplatser och sysselsättning. Två av tre
åländska jobb finns inom privat sektor och hela Åland snurrar tack vare det
privata näringslivet. Åland borde därför driva en linje där resurser satsas på
företagen så att Åland som helhet kan gå stärkt ur krisen, allt annat är ju faktiskt socialism.
Därför kallar vi Ålands Framtids budgetförslag, det borgerliga alternativet, det är en satsning på ålänningarnas plånböcker, deras företag, deras kommuner men också innehållande det gemensamma ansvaret för de
allra mest utsatta.
Jag ser att tiden rullar iväg och medger bara att axplock av våra förslag.
Vi har för det första ett förslag om införande av ett grundavdrag i kommunalbeskattningen, vi vill också indexjustera landskapsandelarna till kommunerna. Det är satsningar för att ålänningarna skall få mera i plånboken. Vi före131

slår också att man ska införa Nordens lägsta samfundsskatt under två svåra
år, åländska företag får då ytterligare kapital att investera i utveckling av sin
verksamhet. Gör Åland till Nordens mest företagsvänliga region med minimal
byråkrati, det är satsningar för att företagen skall kunna utvecklas. Vi föreslår
att man inför fullt sjukkostnadsavdrag och ge klienten möjlighet att påverka i
beslut som rör denne inom specialomsorgen. Vi kräver åtgärder mot barnfattigdomen därför föreslår vi konkret att ensamförsörjartillägget fördubblas.
Det är satsningar för att de som har det tufft skall få det bättre.
Det är ett fattigdomsbevis i dubbel bemärkelse att barn på rika och välmående Åland inte kan ta del av fritidsaktiviteter, inte följa med på resor för att
föräldrarna inte har råd, så kan vi inte ha det. All statistik visar att det är just
ensamförsörjarna som har det kämpigast, därför riktar vi vårt stöd dit.
Jag ska knyta ihop säcken där jag började alltså med Tyfonen Haiyans
framfart i Filippinerna. Vi borde ha lagt en finansmotion med hjälp till dem,
igen i jämförelse är våra bekymmer små men ändå måste saker tas på allvar
här på Åland. Jag var rädd för gliringar om att göra politik på andras olyckor
och lät bli, dumt nog. Därför avslutar jag med att rikta en ödmjuk vädjan till
finansutskottet att diskutera frågan och se vad ni kan göra, finns det en vilja
finns det en väg.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack fru talman! Anledning till att jag begärde replik var hur man framställde blankettlagstiftningen. Att man bara tar den finska lagstiftningen
rakt av är inte med sanningen överensstämmande. Vi har möjlighet att
lägga in vilka undantag och förändringar vi vill i blankettlagstiftningen.
Det är också ett sätt att med våra begränsade resurser, man säger hela
tiden att vi ska spara i förvaltningen, ska minska den offentliga sektorn.
Jag tror inte med tanke på den kvalitén som vissa lagar har hållit så här
långt börja har mera egen lagstiftning, att vi börjar från grunden att vi
sitter med ett tomt bord och uppfinner hjulet på nytt. Det är väl att vara
smart och utnyttja andras arbete och ta det bästa ifrån det och gå vidare.
Vi har en ram från EU att följa, det är skilt om vi kunde lagstifta helt
fritt. De flesta av lagarna vi har idag när det gäller många sektorer har vi
en ram från EU som vi måste följa.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det finns givetvis poäng i det som kollegan Åke Mattsson säger. Personligen har jag åtta års erfarenhet av arbete i landskapsstyrelsen och har
sett den tydliga tudelningen. Det finns personal som otroligt gärna vill
att allt ska vara likadant då behöver man inte tänka själv man löser problemen per automatik med ett telefonsamtal. Det tror inte jag är utvecklande. Om det inte finns också ett politiskt intresse och en politisk kompetens med tanke på vilken kvalitet de har varit på lagframställningarna,
det håller jag med om. Man kan inte bara skylla på den tekniska hanteringen på lagberedningen utan det måste finnas kompetens och intresse
på den politiska sidan finns det intresse lyfter man förvaltningen och de
flesta människor, som jag sa i mitt anförande, växer med nya utmaningar. Sedan ltl Åke Mattsson ingenting är svart eller vitt, givetvis kan i
vissa fall använda blankettlagstiftning. Jag har fått uppfattningen att det
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är per automatik och det utvecklingsorienterade arbetet har blivit på
undantag det bekymrar mig.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack fru talman! Bra med ett förtydligande. Är det så olyckligt att man
tar blankettlagstiftningen rutinmässigt är inte som det ska, det kan jag
hålla med om. I det sammanhanget är det viktigt att vi väljer våra strider
var går man in och har egen lagstiftning vilket område vill man satsa på,
utbildningen är väldigt central. Vi borde vi gå långt för att värna om
språket och vi kan plocka bra saker från Sverige där merparten av våra
ungdomar utbildar sig. Det finns andra områden som är komplexa och
svåra framför allt inom det sociala. Vinsten kanske inte är så stor och
det underlättar för våra tjänstemän att man kan göra en bra beredning
av ärenden och jobba med klienterna istället för att sitta på kontoret och
slå i böcker och försöka komma framåt och förstå hur man ska tolka lagarna att man jobbar med det som är rätt och riktigt. Det är det centrala
i lagstiftningen.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det som var syfte med ÅF:s huvudanförande är att vi noterar att blankettlagstiftning blir mer eller mindre rutinmässigt använt. Det skulle
vara mig främmande att hänga ut någon tjänstman Åland är litet, jag
pratar också med folk som jobbar inom landskapsförvaltningen som
känner sig väldigt frustrerade över den situation som är nu, att det inte
kommer klara och tydliga politiska mål och riktlinjer vad man vill
uppnå. Man håller på med en massa jåks utan att gå in på djupet i viktiga frågor. Integrationslagstiftningen var något jag blev chockad av vi
använder integrationslagstiftningen som blankett lag. Vi vill ha ett öppet
och välkomnande Åland det är vi alla politiska partier eniga om medan
syftemålet med den finska integrationslagstiftningen är något helt annat, men i grund och botten använder vi samma lag vilket är helt otroligt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Wille Valve, replik

Tack talman! Jag blev förvånad, jag hade väntat mig att det här ögonblicket där ÅF presenterar sina politiska prioriteringar som vi inte har
sett så mycket av tidigare. Jag avser specifikt något som började i förra
årets budgetbehandling där ÅF krävde 839 000 euro mindre i Ålands
gymnasium. Då är frågan vilka funktioner ska bort? Vilka linjer prioriterar ÅF? Hur många studieplatser ska bort? Ålands folk och alla som arbetar på Ålands gymnasium har rätt att veta. Samma kan vi säga i år där
ÅF föreslår fem procent över hela linjen. 304 000 bort från polisen, hur
många konstaplar ska bort? Ska vi flytta kriminalen till Åbo? ÅHS med
806 000? Ingenting om politiska prioriteringar. När berättar ni det här,
jag bara undrar?
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Ltl Anders Eriksson, replik

Jag får uppmana ltl Valve att bekanta sig med lagtingsordningen och arbetsordningen där står det att ”replik ska rikta sig till det som sades i
anförandet” om man tycker att något som sades var felaktigt.
Ltl Wille Valve, replik

Det enda som jag efterlyser är egentligen de politiska prioriteringar ltl
Anders Eriksson sade att finns. Vi kan ta ett annat exempel. Ltl Anders
Eriksson talar om att PAF vinsten har gått upp och ner som en jojo samtidigt efterlyser ÅF i sina motioner skattesänkningar med PAF medel. I
min värld utgår all användning av PAF medel ifrån att det är osäkra
pengar, ungefär som oljefonden i Norge att det är bra medel att ha i en
fond för osäkra tider. PAF kan plötsligt göra ett dåligt resultat eller så
kan något annat inträffa. Men ÅF vill införa Nordens lägsta samfundskatt och använda det till ett allmänt avdrag. Det tycker jag är den stora
sensationen i budgetdebatten.
Ltl Anders Eriksson, replik

Den första repliken förefaller det som ltl Valve skrivit före han hörde
mitt anförande. När det gäller att prioritera t.ex. det svenska språket, vet
jag att ledamoten Valve och jag har väldigt olika syn, det var viktigt för
oss. När det gäller PAF, det är riktigt vi föreslår att man skall sänka samfundsskatten för vi ser att de ekonomiska möjligheterna skapar PAF. Vi
vill hjälpa företagen, vi vill få hjulen att rulla vi vill inte att man ytterligare ska stärka offentlig sektor med PAF på det sätt som Moderaterna
står bakom.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Man blir bedrövad när man hör ltl Erikssons beskrivning av
den ekonomiska situationen. Jag är den första att medge att vi har stora
utmaningar framför oss och jag tycker att ltl Eriksson duckar när han uttalar sig om vad han och hans parti prioriterar. Jag vill sätta vår ekonomi i en större helhet. Finland det land som vi hör till har en skuld på
hundra miljarder, man lånar tio miljarder och i det är en högerledd regering som gör det. Varför gör man det? Man gör det för att det finns
vissa grundläggande behov som regeringen och ansvariga för ett samhälle måste uppfylla gentemot sina medborgare. Det är precis det vi gör
med budgeten vi ser till att vi fyller och tillmötesgår ålänningarnas behov av service, både barn och äldre. Det som ltl Ericsson kallar ”jål” det
är de svagaste människorna i samhället, jag ska återkomma till det i min
andra replik.
Ltl Anders Eriksson, replik

Finansminister Nordlund säger att han blir bedrövad av anförandet, jag
blir också bedrövad över den politik som förs. De facto är att offentlig
sektor sitter i orubbat bo. På listan med tjänster som försvunnit är de
flesta vakanta tjänster. Tjänsterna på polisen som försvunnit, för att ta
ett exempel, så har inte ens varit tillsatta. Detta är mera snack än verklighet, värderade finansminister Nordlund. Konsekvenserna av att man
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inte sparar på landskapets förvaltning är att kommunerna blir tvungna,
när man rullar över som mycket kostnader på kommunerna, att höja
skatterna. Detta är traditionell vänsterpolitik men jag kan inte förstå
varför alla, lantrådet ler det förstår jag det har hon all anledning att
göra, borgerliga partierna står bakom det.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Det fanns två huvudorsaker till att jag blev centerpartist.
Det ena var svenska språket, det partiet som stod upp för det allra bäst.
Det andra var det starka sociala engagemang som fanns ute bland alla
kommunalpolitiker, mest gubbar på den tiden men nu är det mer jämställt också i vårt parti. Det gjorde intryck på mig. Det tycker jag att ltl
Eriksson genom sitt anförande duckar för, det är lätt att säga att vi ska
fortsätta som förut. Den här regeringen försöker initiera både stora och
små reformer så att vi ska kunna tillmötesgå ålänningarnas rättmätiga
krav på service framförallt de äldre också om tio, 15 och 20 år den framtiden är inte långt borta. Om tio år kommer kostnaderna att vara dubbelt större då kan vi inte fortsätta som förut ltl Eriksson. Vi måste försöka hjälpas åt och vara konstruktiva och inte kalla saker för ”jål”.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det sistnämnda att vi ska vara konstruktiva är vi helt eniga om finansminister Nordlund. När han anger orsaken till att bli center så säger jag,
välkommen över till ÅF. Vi jobbar verkligen för det svenska språket på
allvar och tar upp det i alla sammanhang. Vi har också vårt sociala ansvar därför la vi de förslag vi har lagt bl.a. när det gäller barnfattigdomen, som är fattigdom i ordets dubbla bemärkelse. De förslag vi lägger,
allt är finansierat. Och igen vi vill inte att allt ska vara som det är, vi lägger förslag för hur man kan stimulera köpkraften i det åländska samhället och för företagen. Vi har inga förslag hur vi ska stimulera offentlig
sektor för de sköts alltför väl av den regering vi har nu.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl John Hilander, replik

Tack talman! Jag bli fundersam när jag lyssnar på ltl Eriksson. Menar
ÅF att man trycker på pausknappen i självständighetsarbetet när ekonomin knakar på Åland och i riket, eller uppfattade jag det fel? Jag saknar självständighetsdebatten i lagtinget ska den stanna upp nu, framförallt arbetet med svenska språket som ledamoten påstår gång på gång påtalas, den debatten saknas.
Ltl Anders Eriksson, replik

Gällande det sistnämnda, svenska språket gick det lättare att få en debatt tidigare för då fick vi stöd av obunden samling men i och med att de
har pyst ihop under mandatperioden har vi varit ensam att lyfta upp
frågan. Jag lovar i och med att ltl Helander efterlyser att vi måste prata
mera självständighet ska jag så fort jag går ner begära ordet att komma
upp en gång till och ta den frågan helt skilt den kan jag inte förklara i en
replik på två minuter. Det är roligt att ltl Helander saknar det här med
självständighet det är viktig.
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Ltl John Hilander, replik

Tack talman! Det jag försöker föra fram är att det finns en stor möjlighet
att jämföra ekonomin på Åland om vi skulle vara självständiga den debatten hade varit intressant.
Ltl Anders Eriksson, replik

Den debatten hade varit intressant och är intressant. Vi har inte mäktat
med men vi ska skärpa till oss från ÅF:s sida. Jag är glad att man från
obunden samling tydligen är beredda att hjälpa till för då kommer vi att
få mera fart. Mycket glad är jag över ltl Helanders replik.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack fru talman! ÅF:s näringspolitik tycks begränsa sig till bidragspolitik, mera bidrag. Ltl Eriksson läste kritiskt upp förändringarna i stödpolitiken nivåerna på överföringsutgifterna och då främst bidragsvolymerna. Tror ltl Eriksson faktiskt att Ålands framgångsrika företag, de som
genererar stora vinster, stor sysselsättning och samfundsskatter är uppbyggda och beroende av bidrag från oss skattebetalare? Är det enkla
måttet på framgångsrik näringspolitik hur mycket bidrag man delar ut?
Ltl Anders Eriksson, replik

Nej absolut inte vtm Roger Jansson. Det har många gånger varit en viktig byggsten för att kunna ha företag som Optinova. Exempelvis det högteknologiska företaget i Norrböle som vi besökte, jag letar febrilt men
hittar inte namnet på det, blev enbart för att vi kunde använda dessa
förhatliga bidrag och matcha deras investeringar så finns det här på
Åland annars skulle det har funnits i Sverige i stället. Notera det är inte
bara bidrag vi har en motion där vi tar upp byråkratin. Tar vi exemplet
med Smakbyn och de expansionsplaner som finns där är helt orimligt
hur den här regeringen hanterar duktiga entreprenörer som är beredda
att satsa, också där har vi uttalat vårt stöd. Undersökningar bland företagen visar att det inte är lägre skatter, inte mera bidrag utan byråkratin
man vill få ner. Där har den här landskapsregeringen missat av det gruvligaste.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Det är alltså orimligt att landskapsregeringen stöder Smakbyns olika satsningar med 20 procent i bidrag. Det som ltl Eriksson menar är att Smakbyn ännu inte har fått en planering av den mark man avser att exploatera. Där finns inte egentligen några problem eftersom
kommunen är fullt villig att ge den byggnadsrätt som önskas. Landskapsregeringen är beredd att ge det stöd som är normala för andra företag. Min fråga är om inte 17,4 miljoner i budgeten för 2014 i direkta
överföringar till olika företag är väldigt mycket skattepengar, det är över
fem procent av vår budget som i överföringsutgifter delas ut till i näringslivet. Ltl Eriksson vill spara på det mesta men bidragen ska öka.
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Ltl Anders Eriksson, replik

När det gäller Smakbyn har jag inte pratat om några bidrag. Men vtm
Roger Jansson i likhet med många andra använder ordet bidrag som ett
skällsord. Det har hjälpt till att bygga upp företagsamhet på Åland. När
det gäller Smakbyn, planering och byråkrati i det oändliga. Det behövs
inte överhuvudtaget det är på andra sidan vägen, det enda som behövs
är politisk handlingskraft men den saknas i landskapsregeringen när det
gäller detta. Sedan de ekonomiska siffrorna för näringsavdelningen. När
jag var näringsminister hade vi exakt lika stor budget på näringsavdelningen som på trafikavdelningen uppbackad av dåvarande lantrådet Roger Jansson. Nu har trafikavdelningen nästan hälften högre budget. Är
det då bättre satsade pengar på skärgårdstrafiken det måste tydligen
vara så än på näringslivsutveckling, nej jag tycker inte det.
Minister Carina Aaltonen, replik

Ltl Anders Eriksson föreslår en enkel lösning för att lösa problemet med
att inkomstskillnaderna har ökat hos oss. Han föreslår att ensamförsörjartillägget ska fördubblas. Det är inte så enkelt. Regeringen kommer
nästa år att göra en uppföljning av ÅSUB:s utredning över ekonomisk
utsatthet från 2007 för att kunna göra fler direkta riktade insatser till de
familjer som har de minsta inkomsterna. Vi ska även ta fram ett familjepolitiskt program. Regeringen har redan gjort insatser vi har förhöjt utkomststödet och barnbidraget, vi har inte höjt avgifterna för ÅHS för
nästa år o.s.v. Att bara rikta in sig på ensamförsörjartillägget är en för
enkel lösning, det är ett mångbottnat problem som ska ses ur ett bredare
perspektiv.
Ltl Anders Eriksson, replik

Minister Aaltonen säger att hjälpa ensamförsörjarna är för enkel lösning. Varför måste alltid landskapsregeringen ha så komplicerade lösningar. Det ska vara uppföljningar och utredningar o.s.v. Bästa ministern det leder till att ingenting händer även på detta område. All statistik som finns är inte fullödig, det håller jag med om, jag har sökt efter
bakgrundsfakta som finns. Men otvivelaktigt är det ensamförsörjarna
som har det tuffast. Vi vill vara konkreta och göra något medan landskapsregeringen också här vill utreda. Det är skillnaden på vår politik.
Minister Carina Aaltonen, replik

Landskapsregeringen har höjt ensamförsörjartillägget och vi ska även se
på ensamförsörjartillägget med fler barn än tre. En grupp som jag skulle
vara intresserad av att följa upp är ensamförsörjare och lyfter underhållsstöd. Det handlar om 266 personer där den andra parten inte betalar ut underhåll utan får det via FPA. Jag menar att det ekonomiska våldet och maktutövningen kan vara stigmatiserande och effektiva maktverktyg att använda sig av när en relation har kraschat. Här kan vi gå in
med riktade åtgärder från landskapsregeringen. Detta måste vi titta
närmare på.
Ltl Anders Eriksson, replik

Allt det som minister Aaltonen säger låter ju bra. Problemet för oss vi
har inte skattebehörigheten fullt ut, vi har en begränsad behörighet när
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det gäller sociala stödformerna. När minister Aaltonen säger att det är
en enkel lösning vi har föreslagit, den är inte så enkel vi har gått igenom
och det är ganska få saker vi konkret kan göra något åt, tyvärr. Vi kan
fördubbla ensamförsörjartillägget det är en kostnad på 393 000 men vi
har visat finansiering för det, vi tycker att rika Åland har råd med det.
Om socialdemokraterna vill utreda så utred på, vi föreslår åtgärder som
skulle göra skillnad.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Lantrådet Camilla Gunell

Bästa lagting det har varit intressant att ta del av de olika gruppanförandena
och till det sista får jag inte ÅF:s politik att fungera. Fem procent ska man
skära genomgående i hela den offentliga förvaltningen. Den stora breda osthyveln ska också löpa över lagberedningen om jag förstår det rätt. Det går
inte ihop med kravet på egen lagstiftning på flera områden. Det är viktigt att
se att i den här budgeten stärker vid det som i de facto är självstyrelsens
kärna, lagberedningen. Det är viktigt att den fungerar har kompetens och resurser. Framförallt stärker vi den för att vi ska ha en ny självstyrelselag inom
kort som kräver resurser. Den fråga som Wille Valve ställde nyligen var ska vi
ta det, är mycket relevant. Jag hoppas detta är frågor man ger svar på under
debattens gång. Är det sjuksköterskor, lärare, poliser vilka kategorier är det
ÅF vill skära i. Jag tror att det borgerliga alternativet verkar vara ett alternativ som de flesta partier tar avstånd ifrån.
Att kalla reformen inom samhällsservicen för ”jål” tycker jag är under all
värdighet. Det visar att man inte överhuvudtaget är beredd att se de utmaningar Åland står inför. Landskapsregeringen lyfter till salen frågor av den
karaktären som kräver mycket ansträngningar av oss för att tillsammans
kunna hantera situationen på ett förnuftigt sätt. Andra mindre frågor det ser
ni inte skymten av dem löser vi ändå.
De frågor som är stora och viktiga för framtiden måste vi ta hit och diskutera. Och att påstå att landskapsregeringen inte tar tag i offentliga utgifterna
utan vältrar över kostnaderna på andra, det är verkligen intressant. Däremot
har vi ett ekonomiskt läge där vi från början har sagt, allt ifrån omställningsbudgeten, att alla är tvungna att vara med och bidra i någon mån. Vi har varit
tvungna att se över både avdrag och kommunernas kostnader. Man ska
komma ihåg att 700 000 euro i index justeringen är 700 000 av 36 milj. som
ges ut till kommunerna i landskapsandelar. Vid sidan av det ger vi till kommunerna arbetet med den digitala agendan kommer att gynna kommunerna
på ett positivt sätt. Vi ger extra stöd för integration, dessutom har vi beredskap för vi vet att vi har kommuner som befinner sig i bråddjup av ekonomisk
förtvivlan att landskapet enligt prövningen måste ha möjlighet att ge en akut
slant.
Samhällsservicereformen är verkligen ett projekt för att tillgodose och
stärka kommunerna på lång sikt. Varför pratar vi överhuvudtaget om en
samhällsservicereform, kanske vi skulle ådra oss det varför vi överhuvudtaget
diskutera en sådan sak? Vore det så att kommunerna kunde presentera för
landskapsregeringen en plan och en bärkraftig och stabil ekonomi de kommande 10-15 åren varför skulle vi då behöva en samhällsservicereform? Na-
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turligtvis inte, det är för att vi ser att kostnaderna ökar i den grad att vi är
tvungna att agera tillsammans och idag, för att kunna möta de utmaningar
som väntar. Att diskutera den här frågan idag kräver öppenhet, kräver, kreativitet, nya tankar och förslag från lagtinget och kommunerna.
Att sätta käppar i hjulet så mycket man kan tror jag inte är framgångsrikt
varken för kommande regeringar, lagting eller för kommunernas framtid.
Varför gör vi det här? Därför att vi ser att det fortfarande är otroligt orättvist
hur olika medborgare blir behandlade i kommunerna. Om man tänker områdena missbrukarvård, handikappservice, barnskydd, specialomsorg har väl
kommunerna och landskapet i åratal varit eniga om att det är områden som
man behöver ökad kompetens inom. Man behöver lösa problemen mer rättsäkert, ge mera likvärdig service till alla ålänningar. Det handlar om pengar
naturligtvis men det handlar om mycket mer än så.
För mig är det helt omöjligt att säga att det är bra som det är idag, det är
naturligtvis inte det. Så länge det finns barn som far illa och som har rätt till
skydd och hjälp oberoende var du bor och på lika villkor så är det inte bra
som det är idag. Vi behöver ha ett professionellt omhändertagande i alla
kommuner. Så länge kvinnor och barn utsätts för våld i hemmet ska de ha
samma rätt till skyddsboende oberoende om de bor i Finström eller Mariehamn. När handikappservicen är sådana att du får vissa förmåner i Saltvik
men inte i Sund är det också orättvist. Klart att vi ska behandla människor
med funktionshinder på samma sätt. Dessutom är våra sociala system inom
dessa områden så sårbara att en hel kommun kan vara tvungen att höja skatten för ett enda missbrukarfall. Jag skulle inte vilja vara den personen, att det
är mitt problem som höjer skattebördan för alla i min kommun. Inte skulle
jag heller vilja vara en person som var tvungen att gå med mina bekymmer
till en socialnämnd där jag visste att grannarna kanske sitter och några andra
i kommunen för att avslöja mina privata bekymmer.
Vi måste vara överens om att sårbarheten i de system vi har idag inte är
bra för någon. Nakenheten för individen är naturligtvis inte bra. Inte heller
den ojämlikhet det betyder när man får en service på den ena kommungränsen men något helt annat och den andra.
Landskapsregeringen tillsatte därför en arbetsgrupp, Susannegruppen som
tittade på den här frågan under fjolåret och presenterade en rapport i maj. I
rapporten finns alla dessa siffror som i dag slås upp som stora nyheter om
hur det skall slå mot olika kommuner. Redan Susannegruppen i sin presentation sa öppet betydligt och klart att för man in ett nytt system för att finansiera ett solidariskt finansieringssystem för myndigheten betyder det initialt
att vissa kommuner är vinnare och vissa kommuner blir förlorare. Är vi nöjda
med det i landskapsregeringen, naturligtvis inte. Vi måste diskutera hur det
ska se ut. Susannegruppen skriver uttryckligen i sin sammanfattning att det
är viktigt att man har ett utjämningssystem som gruppen föreslår under en
övergång på tre till fem år för att det nya systemet ska få komma in. Att man
utarbetar landskapsandelssystemet som tar den nya solidariska finansieringsmodellen i beaktande. Mycket klokt.
Nu går vi vidare. Vi har en lagstiftningsgrupp under ledning av nya socialoch miljöchefen Karolina Sandell. Hon jobbar med modellen, hur den ska se
ut, fungera och hur en lagproposition kunde fungera. Vi har också ett annat
utredningsarbete som vi tittar på hur en solidarisk finansieringsmodell kunde
se ut. Siffrorna från 2011 säger hur läget är i dag, vilka kommuner som bär ett
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stort socialt ansvar och som har stora kostnader inom sektorerna. Det visar
på att det finns andra kommuner som har lägre kostnader.
Beror det på det jag har sagt att man i väldigt små sammanhang inte som
medborgare kräver sin rätt, vill inte vara till besvär och ligga kommunen till
last. Vi måste diskutera är det ett sådant samhälle vi vill ha? Jag vill inte ha
det, den här regeringen vill inte ha det. Vi vill ha ett samhälle som är rättvist
där alla med integriteten i behåll, med objektivitet från myndighet till individ
fungerar. För den modellen, det gemensamma åtagande vi ska hitta en
finansieringsmodell som känns rättvis för alla initialt men också i det långa
loppet. Jag ber nu lagtinget att fundera över frågan i ett längre perspektiv än
vad som först slår en i ögonen när man öppnar tidningarna. Det som beskrivits som en försäkringsmodell är mycket klokt, d.v.s. alla är med och bidrar.
Efter behov, de fall man får upp en kommun det kan vara så att ingen vet på
förhand hur situationen ser ut om tio år. I vilken kommun det finns personer
som har behov av barnskydd, missbrukarvård, handikappservice o.s.v.
Det här är ”jålet” vi hanterar i regeringen. Det får man gärna tycka om man
vill det, men för oss är det viktigt. Tack.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag blir upprörd när lantrådet står i lagtingets talarstol och säger att ”vi ger till kommunerna”. Ungefär som att landskapsregeringen
är så snäll och ger pengar till kommunerna men så är det inte. Vi har ett
system där kommunerna är satt att sköta människonära service i enlighet med lagstiftningen som vi bestämt i den här salen. För det krävs det
rätt mycket pengar för att kunna upprätthålla den kvalitet vi har. Det offentliga Åland är en helhet man måste komma bort från vi och dem.
Lantrådet bygger motsättningar mellan landskapet och kommunerna
med sådana uttalanden. Sen igen, påpeka lantrådet att indexjusteringen
som nu tas bort är bara 25 procent av det som kommunerna måste höja
sina skatteören. I verkligheten har landskapsregeringen pytsat ut på
kommunerna genom Gullåsenavgifterna som varje år ligger där och undergräver kommunernas ekonomi.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Naturligtvis har vi ett system och lagstiftning för att det skall fungera
med landskapsandelarna. Vi är mitt i en process där vi ska se över systemet, förändra saker och ting för medborgarnas bästa hur det skall
fungera för framtiden. Det här arbetet sker och skall ske i dialog med
kommunerna. Socialtjänsten kommer att ges på remiss till kommunerna för diskussion när vi har ett färdigt system. Där ber jag att man inte
gå in och slår fötterna under arbetet som är under beredning, utan har
tålamod att vänta och se hur modellen de facto ser ut och vad landskapet kommer att föreslå. Vi har ett stort åtagande kommunerna och landskapet tillsammans för att klara den ekonomiska utvecklingen. På
kommunerna kommer stegringen och framförallt inom äldreomsorgen.
Jag vädjar än en gång till alla som har maktpositioner i vårt samhälle att
se det som en möjlighet och bidra med konstruktiva inlägg för att få processen att gå framåt det gynnar våra medborgare och det är väl därför vi
är här.
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Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag efterlyser nog mer ödmjuk hållning från lantrådets sida när
det gäller förhållningssättet gentemot kommunerna. Vill man ha en dialog måste det vara en dialog som går båda vägar att man också lyssnar
på kommunerna. Det har man inte gjort. Tar man de så kallade förhandlingarna med kommunförbundet, hur gick det till? Fakta presenterades
för kommunförbundet, kommunerna hade bara att tacka och ta emot.
Vad är det för dialog, lantrådet? Det är ingen dialog det är mera diktat.
Så kan vi inte bygga det gemensamma offentliga Åland för framtiden.
Jag håller med om att vi behöver reformer. Vi ska göra det tillsammans
och i dialog, verklig dialog med varandra.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

På något sätt är det som ett eko tillbaka tre fyra år i tiden där vi stod i
helt motsatta roller dåvarande lantrådet Viveka Eriksson och jag. Det
var precis så här det gick till under förra regeringen, eller mycket värre
kan man säga. Jag upplever att den här regeringen haft en bra dialog
och för en diskussion med kommunerna. Vi började vår period med att
åka på kommunrunda och både träffa medborgare och kommunledningar för att diskutera. Kommunförbundet har en samrådsdelegation
och likaså Mariehamn stad och med den för vi nu regelbundna diskussioner, samråd har vi inte haft i lagens överenskommelses egentliga mening. Jag tycker att det är rimligt att se att utöver 700 000 euro finns det
mycket som landskapsregeringen i dag tar på sig ledning och kostnaderna för att utveckla både landskapet och kommunerna, den gemensamma
offentliga sektorn. Man kan notera att det kräver tid, pengar, resurser
och mycket kraft av oss att jobba gemensamt med.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Lantrådet sa i sitt anförande att hon inte fick ÅF:s gruppanförande att gå
ihop när man pratar om att ta bort fem procent av konsumtionsutgifterna och samtidigt behovet av en kompetent lagstiftning. Jag rekommenderar lantrådet att läsa våra förslag vi har inte tagit bort en cent på lagberedningen. Det är bättre att läsa förlagen och recensera dem efteråt.
Jag noterade att lantrådet sa att de flesta tar avstånd ifrån ÅF:s borgerliga politik. Så sägs det öppet och det är sant jag såg att lantrådet log i
mjugg när jag höll mitt anförande. Det är något vi ska försöka göra något åt. När det gäller det här med ”jål” jag håller med fru lantrådet det
var ett tillspetsat uttryck. Jag har många gånger efterlyst och också fått
löften av lantrådet att vi ska ta fram ett vettigt ekonomiskt underlag så vi
får reda på vad vinner, vad förlorar vi på detta. Siffran som presenterades i media kom som en kalldusch för de flesta.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Ltl Eriksson anklagar oss för att inte ha läst motionerna så noga då får
jag säga detsamma. Det är viktigt att man läser de rapporter, det material och frågorna som kommer från regeringen. Om ltl Eriksson hade läst
Susannegruppens rapport så skulle siffrorna inte har kommit som nå-
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gon kalldusch. Det framgick redan i maj i det material som fanns i gruppens arbete.
Ltl Anders Eriksson, replik

Lantrådet blev känslosam i sin replik och det tyckte jag var bra det ska
vara lite känsla i debatterna när hon sa att ”allt inte är bra idag”. Det är
jag den första att hålla med om. t.ex. missbrukarfallet som lantrådet
själv tog upp. När vi for på kommunrundor också i från vårt parti lyftes
den här frågan. Vi var de första parti som sa att det är fullständigt orimligt att man har ett missbrukarfall som slår sönder hela den sociala budgeten i en liten kommun. Vi har hela tiden förfekta att man ska flytta
upp frågan på landskapsnivå istället för att bygga upp någon bastard till
kommunförbund som är helt omöjligt att få någon bra styrning på. Vi
håller med om att det inte är bra, men ska försöka lösa det på ett bra sätt
i stället. Igen siffrorna fru lantrådet, det sades i går från centerns
gruppledare att siffrorna inte ska tas så mycket på allvar utan man ska
laborera och ändra, men det är det enda vi har att ta fasta på det finns
inget mer konkret.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Därför är det mycket viktigt att inte dra för långtgående slutsatser i ett
beredningsskede. Man måste vänta tills man har förslagen klara för sig
innan man går vidare. Det är viktigt att inte föra ut den typen av uttrycket som ltl Eriksson gav uttryck för ”bastard” vad är det för något?
Är det ”jål” och ”bastard” det vi ska diskutera när vi talar om ålänningarnas framtid, tjugo år framöver. Jag tycker att vi hamnar på fel nivå.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! 700 000 drar man bort av de 36 milj. som kommunerna får
för att genomföra det vi via lagstiftning har ålagt dem att göra, ungefär
två procent. Det ska försöka minimaliseras det är ingenting säger
lantrådet. I jämförelsebudgetförslaget 2013 jämfört med 2014 stiger
konsumtionskostnaderna för den egna verksamheten med samma procentsats bara det att det är ett plustecken framför. Är det så lätt för
kommunerna att klara av en minskning på två procent som det framställs här, varför är det så svårt för landskapet att göra ens något som
motsvarar det?
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Tidigare finansminister Perämaa vet mycket väl att det inte är lätt för
någon det är alltid svårt när siffrorna minskar både i kommuner och i
landskapet. Är det inte rimligt att vi hanterar vår ekonomiska situation
dels enligt den principen att alla är med och bidrar och hjälper till för att
på bästa sätt hantera det. Sedan kritiken över att vi använder PAF medel
för en satsning framåt är också intressant. När vi står inför en situation
hur mycket ska vi dra i bromsen och hur progressiv ska landskapsregeringen vara i en situation när också andra bromsar in för att ha en helhetsbild av ekonomin. Vi har gått till vår koncernstyrka och tittat vad vi
har för resurser totalt sett i landskapet och använt oss av den koncern142

styrkan. På samma sätt som ltl Perämaa använde de resurser som stod
till buds när han satt ansvarig för Ålands ekonomi.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag behöver inte upprepa innehållet i frågan men jag upprepar min begäran, jag ber att lantrådet svarar på frågan jag ställde i
första repliken. I samhällsreformsfrågan sätter lagtinget käppar i hjulet,
säger lantrådet. Jag läser ur regeringsprogrammet så här skrev lantrådet
för två år sedan ” eftersom reformen kräver en stor samsyn och förståelse i samhället är det viktigt att alla deltar i reformarbetet partierna
också. Landskapsregeringen föreslår därför att en parlamentarisk
kommitté tillsätts”. Det är inte gjort, vi har lagt fram vårt förslag hur vi
vill samordna dessa sociala områden och nu sägs det att vi vill sätta
käppar i hjulet efter att vi har förvägrats den här kommittén för fram
våra åsikter. Om lantrådet vill skåda den i ögonen som har satt käppar i
hjulet är jag beredd att komma upp med en spegel till talarstolen.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Vi har hittat en metod att jobba med frågan som har varit ytterst demokratisk, öppen och transparent. Vi kom till lagtinget med ett meddelande i juni för att få hela lagtingets diskussion och synpunkter på det
som förelåg. Vi uppfattade att lagtinget i stort sett var positiv till det reformarbete som landskapsregeringen gjorde. Där hade alla partier möjlighet att ge sina synpunkter. Man kan inte veta i början precis hur en
arbetsprocess av den här kalibern ser ut och hur man ska hantera den,
det är möjligt att vi skall komma till det skedet när ett parlamentariskt
arbetssätt vore lämpligt att gå vidare med.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack fru talman! Samhällsservicereformen där kan vi vara eniga om att
det behöver göras olika åtgärder. Det jag saknar är att hjälpa till att
skapa förutsättningar för att genomföra något, t.ex. ligger trafiken i en
långbänk där kommer vi inte vidare trots flera omröstningar i salen om
att vi ska börja göra något konkret. Landskapsregeringen borde skapa
förutsättningarna åtminstone när man bor i skärgården ser det från den
horisonten. Se till att vår trafik fungerar så att vi kan få ihop verksamheterna ute i skärgården. Det saknar jag.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Ltl Sundblom ska få diskutera mycket mera trafik och kortruttsutveckling under debattens gång. Landskapsregeringen har gjort vad vi kan under de ekonomiska omständigheter som råder för att ändå upprätthålla
en väl fungerande trafik. Det finns naturligtvis brister och framförallt för
att vi har så förfärligt gamla färjor 30, 40 år gamla. Det är investeringar
som borde ha gjorts långt tidigare. Skulle det finnas resurser att ösa ur
skulle vi kunna beställa nya omgående men det är kostsamma saker och
ska finansieras.
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Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack fru talman! Även i denna fråga skulle tillsättas en parlamentarisk
kommitté. Två år av regeringstiden har gått och ingenting har hänt på
den fronten, handling bör efterlysas.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Väldigt mycket har hänt vad gäller att ta fram det underlag som krävs
och skall presenteras för lagtinget inom någon månad.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack fru talman! Jag vill ta fasta på den diskussion som förts om Susannegruppens förslag och det remissdokument som skickats ut. Varför väljer man att skicka ut ett remissdokument som uppenbarligen inte är ett
förslag från landskapsregeringens sida, som gruppledaren i det största
regeringspartiet stod i talarstolen och anförde att förslaget inte gäller,
det ska ännu justeras. Varför väljer man att skicka ut det på remiss när
13 kommuner är stora förlorare och framförallt en kommun Mariehamn
blir den stora vinnaren, vad förväntar man sig att få för svar?
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Saker och ting måste hållas i ordning. Landskapsregeringen för nu en
diskussion med samrådsdelegationen för kommunförbundet och Mariehamn stad där vi ber dem att diskutera i organisationerna, få ner diskussionen i era kommuner. Hur ser kommunerna på sin framtid, sin
ekonomiska bärkraftighet, hur kan man samordna olika verksamheter
för att göra det kostnadseffektivare tillsammans och bättre för invånarna. Vi måste börja diskutera, alla som sitter folkvalda i kommunerna har
ansvar för sina kommunmedborgares framtid. Vi vill med remissen som
går till kommunerna på sex punkter, varav kommunernas socialtjänst är
en punkt, och med det material som idag föreligger diskutera en helhet.
Vi vill att kommunerna tar den diskussionen nu, hur agerar vi framåt för
att slå vakt om våra medborgares intressen idag och på lång sikt.
Ltl Axel Jonsson, replik

Är det inte lite sent kommet när man skriver i budgeten att man strax
ska inleda lagberedningsarbetet för den nya myndigheten? Nu ska man
gå ut med remissrunda för att höra hur kommunerna ser på sin ekonomiska bärkraftighet. Samtidigt skickar man ut ett finansieringsförslag
som uppenbarligen inte ens har stöd i regeringen. Tror man att det
kommer att leda till något konstruktivt från kommunerna när 13 kommuner förlorar, vad förväntar man sig att få för svar? Den frågan är fortfarande obesvarad.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Från Mariehamn stad har vi redan fått ett bra svar, man har förstått vad
vi önskar och vad vi vill diskutera, jag pratar inte om kommunernas socialtjänst utan om helheten, man har förstått vilket läge vi befinner oss i
att det är en helhet. Från kommunförbundet finns många konstruktiva
politiker ute i kommunerna som precis ser vad det handlar om. Lagbe-
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redningen är i gång där tar man fram det konkreta förslaget. När det
konkreta förslaget angående organisationen och finansieringsmodellen
är klar då går man ut på en regelrätt remiss och begär in den frågans
synpunkter från kommunförbundet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Roger Slotte, replik

Tack fru talman! Jag vill uppehålla mig vid kommunernas socialtjänst.
Det som lantrådet säger om socialtjänsten är alldeles riktigt och bra, jag
tror att vi behöver ha en social försäkring men det verkar som försäkringspremien har blivit för dyr för kommunerna. Man blir att fundera på
upplägget med hälften skattekraft och hälften befolkning. Hur är det då,
den som har bra skattekraft har också största förmågan att betala, att
göra rätt för sig. Den som har mycket befolkning och dålig skattekraft,
var ska den ta pengarna ifrån? Man borde titta på finansieringsmodellen
och kanske skippa befolkningen och hålla sig till skattekraften.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Tack för den synpunkten och den han ltl Slotte redan tidigare delgett
mig. Det är en bra infallsvinkel ingen av oss vet i dag hur hög försäkringspremien blir. Det är ett förslag med 50/50 enligt skattekraft och
befolkningstal. Men den parametern ska naturligtvis diskuteras, och
man ska ta fram det bästa tänkbara förslaget. Vi har ett arbete som pågår där man jobbat med på finansavdelningen och ÅSUB, hur modellen
och helheten ska se ut och att den faller bra ut för ålänningarna på lång
sikt.
Ltl Roger Slotte, replik

Tack fru talman! Det pratas om att man ska diskutera landskapsandelarna också till socialtjänsten och på den vägen ska man mildra till
kommunerna, det kan säkert vara bra. Om det ska vara ett kommunalförbund har vi också andra kommunalförbund som får sin landskapsandel direkt från kommunerna. Det är kommunerna som får landskapsandelar inte kommunalförbundet. För att det ska vara transparent så bör
landskapsandelarna gå till kommunerna och sedan ska de i sin tur pytsa
ut till det kommunalförbund man är medlem i. Det blir mera transparent, en del har större landskapsandelar och andra mindre men det
jämnar ut sig.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Det är frågor som fortfarande går att diskutera. Frågan är om landskapsandelar för de sociala områden som myndigheten har ansvar för,
ska det gå via kommunernas budgetar eller direkt till myndigheten? Den
diskussionen finns fortfarande, vi har inte gått in för det ena eller andra.
Dessa saker skall klargöras när vi tar fram en finansieringsmodell, en
lagstiftning och en modell för hur organisationen ska fungera.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Tony Asumaa, replik

Lantrådet nämnde helt riktigt att 730 000 är 712 712 euro av slopade index justeringen är cirka två procent av landskapsandelarna som går till
kommunerna för lagstadgad service. Vi kan också nämna att 712 712
euro är två promille av landskapets totala budget, den är tio gånger
mindre i det sammanhanget. Det försvaras med att man ska slopa att
man satsar på några reformer bl.a. digitala agendan. Min fråga är på vilket sätt kommer den digitala agendan att hjälpa våra kommuner. I
kommunerna är det mycket oklart hur den digitala agendan kommer att
hjälpa till att göra kommunerna effektivare, kostnadseffektivare där
borde en precisering vara på plats.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Det arbete som landskapsregeringen gör nu görs också för landskapsförvaltningens del, för ÅHS och våra myndigheter tillsammans med
kommunförbundet och Mariehamn stad. Det betyder att vi tillsammans
utvecklar den gemensamma offentliga serviceproduktion som vi kan erbjuda medborgarna över nätet, att man oberoende var man bor ska
kunna hantera sina kommunala eller landskapliga ärenden via datorn.
Den typen av tjänst vill vi utveckla tillsammans, jag tror att ltl Asumaa
måste ha ett långsiktigt perspektiv. Detta är inget som blir klart i morgon eller nästa år Vi har startat ett viktigt arbete att uppdatera, modernisera våra egna servicetjänster och vi önskar att kommunerna ser vilka
möjligheter det kan ge. Vad kan den möjligheten ge oss i Lemland, i
Sund, i Brändö och ta det till vara så att det blir av verklig väsentlig
framtidsnytta för kommunerna.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack fru talman! Att kommunförbundet skulle vara med och få nytt av
detta har jag svårt att förstå, jag sitter själv i förbundsstyrelsen som ordförande. Vi har fortfarande inte sett någon nytta hur det skulle gynna
våra kommuner som hör till kommunförbundet, men vi har en plats i en
grupp och får säga vår åsikt. Tittar vi i budgeten har hela den digitala
agendan kretsat kring axeln landskapsregeringen, ÅHS och Mariehamn
stad det är där pengarna sätts in. Och som lantrådet helt riktigt säger
landskapsregeringsservice som utvecklas tillsammans med ÅHS och
Mariehamn stad några andra kommuner finns inte med i projektet. I
Lemland utvecklar vi våra egna e-tjänster helt med egna pengar.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Senast vi diskuterade frågan ltl Asumaa och jag var det inom ramen för
samrådsdelegationens överläggningar. När ltl Asumaa kom med invändningar då var mitt svar till ledamoten att försöka se möjligheterna.
Det är klart att vi går först, landskapet han själv stort behov av att uppdatera sin digitala agenda, att reformera vår hemsida och många av våra
tjänster. Vi börjar för att vi vill och är övertygade om att det behövs. Mariehamns stad och ÅHS är med för de vill och ser att det behövs. Kommunförbundet och kommunerna på Åland kommer att se nyttan av det.
Vårt mål är att så bra skall projektet blir att alla ser nyttan av att medverka och därför är dörren öppen för alla kommuner på Åland, den som
vill och ser möjligheterna är välkommen med.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack fru talman! Lantrådet tar upp den nya sociala myndigheten som
ska skapas och lyfter fram den som en framtidsmyndighet. Man blir
rädd när man tänker på de reformer som har gjorts tidigare. Gymnasiereformen som inte blev vad man hade förväntat sig den blev dyrare än
vad skolorna tillsammans kostade och man har inte kommit på rätt
ännu. Tidigare har sagts att reformen skall spara pengar men man har
övergått till att det inte kommer att spara pengar det blir bättre för klienten eller för den som är i behov att utnyttja myndigheten. Var är det
som är så dåligt med det som finns idag, om man inte kan spara pengar i
den här reformen för det är väl det som är utgångsläget?
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Jag har en bild med mig som jag inte tror att lagtinget ser som vi har
jobbat ganska mycket med kring de offentliga konsumtionsutgifterna
som stiger ganska brant upp till 2030. Den kostnadsökningen försöker
vi dämpa genom att arbeta tillsammans. Jag har förstått ÅF:s åsikt man
tycker inte att det behövs det är bara jål. Men vi gör det i alla fall och jag
tror att det är viktigt att komma ihåg att om ÅF fått bestämma hade fortfarande sju skolor varit sju. Majoriteten anser att det finns vinster att
göra om man gör saker tillsammans. Man måste komma ihåg att jämföra hur skulle kostnadsökningen sett ut om sju skolor har fortsatt vara
sju skolor och hur ser den ut i dag? Den jämförelsen måste man använda
sig av. Jag tycker inte att man generellt kan säga att alla sammanslagningar och allt vi i dag har förändrat på Åland genom tiderna, från ÅHS
till gymnasieskolor och annat skulle vara något bevis på att saker blir
dyrare. Titta på vad det skulle ha blivit annars om vi inget hade gjort.
Därför säger landskapsregeringen att vi måste göra idag, ta tag i situationen nu. Våra medborgare tittar inte tillbaka på oss om tio år, och tycker att vi var jätteduktiga om vi inget gjorde.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Det är svårt att göra beräkningar på något som har
försvunnit framåt. Från socialdemokratiskt håll säger man, titta inte
bakåt utan se framåt och nu ska det göras jämförelser med skolor som
har försvunnit och slagits ihop vad kostnadsutvecklingen skulle bli där.
Jag får be lantrådet att göra den beräkningen själv och komma med den
till mig om hon klarar av det. Det är en omöjlig uppgift. Vi är inte emot
reformer absolut inte, men det blir kostnadsdrivande och det är något
fel. Att man ska spara på konsumtionsutgifterna som kommer att stiga i
framtiden vad är det som säger att inte den nya myndigheten följer med
kostnadstrappan. Det finns inte beräkningar i dag som säger att det blir
billigare. Man driver igenom något där man inte har gjort förstudier för
att se vad framtiden blir.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Man måste ha förtroende för andra människor och andra politiker.
Ingenting blir billigare per automatik, naturligtvis inte. Det kräver hårt
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arbete och att man ser på strukturerna. Har man dyra strukturer eller
går det att göra dem effektivare. Det greppet har vi med oss från första
stund och man måste komma ihåg att det är kommunernas socialtjänst,
den blir så dyr som kommunerna är med och beslutar. Det är också lagtinget som beslutar om hur lagarna ska se ut. Man måste komma ihåg
att det finns andra parametrar vid sidan av pengarna. Reformen syftar
till att skapa ett bättre samhälle det skulle jag gärna vilja höra mer av
från ÅF, inte bara hur vi ska dra ner på allt utan vad är det för samhälle
vi ska ha, vad är det för framtid vi ska skapa? Vi är samhällsbyggare som
sitter, här inte revisorer.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Inledningsvis vill jag poängtera att hela moderata lagtingsgruppen står bakom Susannegruppens förslag och ser med tillförsikt fram emot vad det kommer att resultera i. Anledningen till att jag
begärde replik var diskussionen ute i kommunerna hur det fungerar i
dag, det är en paradox som jag vill utveckla lite närmare. Det var olika
service i olika kommuner, att den ena är bättre på det ena och den andra
bättre på det andra och det var ett problem. Det är anledningen till att vi
har kommuner vi har ett självbestämmande vi ska kunna ha närdemokratin att påverka. Jag är inte den som står bakom att vi ska ha kommunerna kvar att jag ifrågasätter deras varande eller icke varande. Ska
kommunerna vara kvar måste det vara för specialservicen att vissa satsar på badhus och andra satsar på åldringar o.s.v.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Naturligtvis, därför arbetar vi med en samhällsservicereform som utgår
ifrån en kommunstruktur men där vi jobbar med servismodellerna, hur
saker och ting kan göras effektivare. Klart att det finns regionala avvikelser, lika blir vi aldrig. Den kommunala självbestämmanderätten är sådan att man kan färga sin kommun åt olika håll. Det är otroligt viktigt
att alla ålänningar, medborgare i vårt samhälle har och får den service
som de enligt lag har rätt till. Där ska man vara kompromisslös om att
det ska vara rättvist, likvärdigt och hantera människorna, ofta i en
mycket sårbar situation, med respekt och med den objektivitet mellan
myndighet och individ som vi kan kräva av ett rättssamhälle.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Ordet ges till vicelantrådet Roger Nordlund för att presentera lagförslaget om landskapsandelar 2014 som i enlighet med lagtingets beslut skall
debatteras tillsammans med budgeten.
Vicelantrådet Roger Nordlund

Tack, fru talman! Det här är ett ämne som redan delvis har diskuterats nästan
en dag. Detta är lagförslag nr 1/2013-2014 och det är en lag som ger landskapsandelarna för 2014 och som fastställer i lag att vi inte göra någon indexjustering för basbeloppen nästkommande år. Det görs av två orsaker dels för
att vi har ett ansträngt ekonomiskt läge i landskapet som helhet. Under sommaren kom det många negativa ekonomiska besked gällande landskapets
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ekonomi, föll totalt 33 milj. i förhållande till de prognoser som har funnits.
De satt i belysning av den övergripande målsättningen att budgeten ska vara i
balans till 2015, vilket ett enigt lagting har varit inne för. Detta gjorde att vi
måste vidta åtgärder och gå ett varv till genom våra egna verksamheter och se
vilka övriga kostnadsposter vi har i vår budget. Vi valde att invänta den utvärdering av landskapsandelarna som ska göras under nästa år och istället
frysa beloppet som det är 2013, alltså inte göra någon indexjustering.
Den andra orsaken är att vi står inför ett stort utvecklingsbehov, som debatten har visat, när det gäller hela offentliga sektorn på Åland, landskapet
och kommunerna måste göra stora reformer. Vi måste tillsammans göra
många saker för att kunna möta den utmaning om tio år när vi har dubbelt
större kostnader inom kommunala sektorn för äldreomsorgen och för de omsorger som ligger inom kommunernas ansvarsområde. Om 15 år har kostnaderna tredubblats, det handlar om att vi måste ha resurser till utveckling och
förändring. Det har vi tagit upp i budgetförslaget 2014 och jag tycker att det
balanserar relativt väl med den inbesparing som vi gör genom att inte göra
indexjusteringen utan satsar motsvarande pengar på utveckling tillsammans
med och för den kommunala sektorn.
Fru talman, jag vill nämna två saker till, dels en bekännelse att i budgetförslaget borde det ha funnits med en kompensation för förändringar av
grundavdraget motsvarande ungefär 140 000 euro. Det kom försent till min
kännedom för att hinna reagera när vi jobbade med budgeten. I och med att
grundavdraget förändras i riket förändras det också här, det höjs med cirka
50 euro. Vi kommer att diskutera saken tillsammans med Ålands kommunförbund och Mariehamns stad inom ramen för det samråd och den överenskommelse som vi har. Min grundinställning är att det skall kompenseras för
det står klart och tydligt i det avtal vi har mellan landskapet, kommunerna
och Mariehamn stad. Det kommer att föras till lagtinget inom cirka två till tre
veckor när vi samtidigt har fått samfundsskattefördelningsprinciperna och
den lagstiftningen klar som är på gång i riket. Då kommer ett nytt paket, men
i det fallet fru talman, kommer vi att stå för kompensation gällande grundavdraget. Det är landskapsregeringens förslag i våra kommande diskussioner
med kommunerna respektive Mariehamn stad.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Tack för presentationen. Det framgår i den allmänna
motiveringen att detta lagförslag ska behandlas som en budgetlag, självstyrelselagen 20 § mom 3. När reformer i offentlig förvaltning ska ske
med lag, all makt utgår från folket och den ska utövas under lagarna.
Ska detta förstås att det är den enda reform som landskapsregeringen
vill föreslå och genomdriva under budgetåret 2014?
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Det är en lagframställning som gör den legala grunden för
att inte göra indexjusteringar för 2014. Det är absolut inget ställningstagande till de övriga reformerna som förbereds inom landskapsregeringen, tillsammans med kommunerna och andra organisationer. Vi har ett
jättearbete framför oss när det gäller utveckling som vi kan bereda oss
för framtida utmaningar som vi har här på Åland genom den förändrade
demografiska situation som närmar sig mycket snabbt.
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Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Reformer genomförs med lag och det här är den första
budgetlagen det kommer kanske en till som kompensation för förhöjt
grundavdrag i kommunalbeskattningen, men uppenbarligen inte flera.
Eller kommer det flera budgetlagar? Har vi några reformen att se fram
emot under nästa budgetår eller inte, det är fortfarande oklart för mig?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Några flera budgetlagar kommer det inte för det borde redan vara på bordet för att kunna behandlas i det här sammanhanget. I
den takt som de olika reformerna framskrider och vi har kommit till
konsensus i landskapsregeringen och har en överensstämmelse med
kommunerna på Åland kommer vi naturligtvis att lägga fram olika förslag till lagtinget.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Vi utgå ifrån att man reglera de övriga frågeställningarna
som nämndes av vicelantrådet, möjliga avdragsförändringar och kompensationer till kommuner ska komma i lag och vi emotser en behandling av de förslagen. Ursprunget till min replik var att nu kan vi konstatera att en stor majoritet av kommunerna tvingas inför skattehöjningar
både på inkomstskattesidan och fastighetsskattesidan och man höjer avgifter, åtminstone delvis ett resultat av det som vicelantrådet och finansministern förespråkar. Fanns det med som en del av bedömningarna hos landskapsregeringen då man kom fram till förslaget att åtgärden
sannolikt överförs direkt på medborgarna?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Hur åtgärden hanteras i de 16 olika kommunerna kan landskapsregeringen inte har någon åsikt om, den kommunala självstyrelsen
beslutar om det. Naturligtvis måste man inse att en förändring kan påverkar kommunernas ekonomi. Den påverkar också olika, i vissa kommuner har det större betydelse och för andra marginell, om man ser den
krassa verkligheten. Möjligheten att ha åsikter fanns men ligger inte
inom landskapsregeringens område utan kommunerna bestämmer
själva om sina åtgärder.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det kommunala självbestämmandet ska vi givetvis värna
om. Det är ett intressant uttalande av finansministern att inte beskattningssituationen och skattetrycket i det åländska samhället ska kunna
vara föremål för åsikter hos landskapsregeringen. Vi menar att beskattningsfrågor och var nivåerna ligger är av stort intresse får det åländska
samhället, och vi kommer att ha åsikter om de frågorna framöver.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Det är helt riktigt att skattetrycket är av stort intresse. Vi ska komma
ihåg att på Åland är skattetrycket ca 1,5 - 1,6 procent lägre än vad skattetrycket är i landet som helhet, vi har ändå en relativt god situation. Vi
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hade ett landskapsandelssystem som totalt sett utjämnar skillnaderna
relativt väl mellan de olika regionerna och kommunerna beroende på
vilken skattekraft man har. Jag tror, fru talman, orsaken till varför åtgärderna görs är en signal både till lagtinget och till kommunsektorn att
den nivå vi har på landskapsandelarna är den som är möjlig med vår offentliga ekonomi på Åland idag. Under de kommande åren kan man inte
räkna med att landskapsandelar ska stiga. Vi måste se till att vi organiserar, arrangerar oss att de befintliga resurserna ska räcka till.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Att kompensationen kom upp i anförandet gjorde att
mitt anförande minskade med 1/3. Det är glädjande nu behöver man
inte lyssna på det en gång till, nu är det klargjort en gång för alla. Förhöjningen av avdrag påverkar direkt skattebasen för kommunen, den
minskar enligt de finansieringsprinciper vi har så det behöver kompenseras. Jag och många andra är glada att kommunförbundet påpekade för
finansministern att detta kanske inte var rätt och riktigt. Man har lyssnat på kommunerna och kommunförbundet och rättat till misstaget. Det
ska finansministern ha kredit för.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! Tillvägagångssättet har hela tiden varit avsikten ifrån
landskapets sida och vi har meddelat det till kommunförbundet och Mariehamn stad att vi kommer att begå på det sättet, som även gjordes
2010 man tog upp det i budgeten sedan kom man med en lagframställning till lagtinget som reglerar den legala grunden för arbetet.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, herr talman! Vi hörde att lagstiftningen kommer i ett senare skede
den hinner inte med här i budgeten då är det klargjort. De mest trevliga
vi har här är en budgetmotion elva som behandlar ärendet, vi utgår ifrån
att den blir antagen och godkänd då har vi en hemma av femtio.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! Jag förstår att det är många som önskar och det skulle
vara bra om man kunde göra så, men då har vi inte insett allvaret i den
ekonomiska situationen vi gemensamt sitter i, landskapet och kommunerna. Vi måste försöka vara återhållsamma och de resurser vi har skapat satsar vi på utveckling för de utmaningar vi har framför oss. Det
känns jobbigt att stå prata om det som händer om tio femton år, det
finns ingen riktig klangbotten i det man tittar på hur det ser ut nu och
nästa år. Tio år ligger inte långt bort, kära ledamöter, då kommer kostnaderna inom kommunala sektorn för omsorgen att vara dubbelt större
än idag. Fundera då vilket skatteöre det ska vara i kommunerna hur
man ska möta det? Hur ska vi klara äldreomsorgen när kostnaderna har
blivit tre gånger större om 15 år? Det är vad landskapsregeringen jobbar
med och vi önskar att vi kunde få en konstruktiv debatt kring det, för det
är ålänningarna värda.
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Talmannen
Replikskiftena är avslutade. I den fortsatta debatten är anförandetiden rekommenderad
till maximalt fem minuter.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Budgetförslaget presenterades igår som det skulle vara frälsningen
och blev till vissa delar tjockt att svälja. Jag har i flera sammanhang sagt att
det finns mycket bra i landskapsregeringens handlingsprogram men man
måste sluta darra på manschetten och göra det man har sagt att man ska
göra. Åland behöver utveckling, moderna instrument och modern lagstiftning. I vissa fall verkar landskapsregeringen sitta i sitt elfenbenstorn och vara
lyckligt omedveten om vad som pågår. Ibland verkar det som landskapsregeringen och majoritetspartierna sitter i sju elfenbenstorn. Det kommer ut motstridiga uppgifter om allt från det nya EU-programmet till en portionsregel.
Det verkar som vi har en backlash när det gäller den s.k. fixarpolitiken. Budgethålen stoppas med PAF-medel och för varje stoppat budgethål kan man se
en tydlig partibokstav. Det som beskrivs som en grandiositet och reformrekord är till stora delar fortgående processer som varit igång under flera mandatperioder.
Vill man uppnå något som medborgare, näringsidkare, förening gäller det
att ha de rätta kontakterna i landskapsborgen. Låt mig ta ett aktuellt exempel.
Är det någon som minns hur snabbt och lätt det var att ordna lagstiftningen
om segway? Inget fel i det, tvärtom man knallade in till landskapsregeringen
och så var det ordnat. Nu står vi i bered att revidera körkortslagen. Trafikskolorna har bett om att få vara med i processen med sin kompetens, kunskap
men det är fullständigt kalla handen från landskapsregeringen. Man får inte
ens svar på sina brev som man sänder till landskapsregeringen som man
dessutom har laglig rätt till enligt förvaltningslagen. ÅHS visar svarta siffror
och man fick besked från landskapsregeringen att man kunde behålla de
pengarna. Men knappt hade bläcket torkat på ÅHS budgetförslag innan det
kom nya bud för landskapsborgen, 500 euro skulle sparas fast man gjort ett
budgetförslag redan. Från den liberala oppositionsbänken är vi fascinerande
över hur landskapsregeringen i budget efter budget skjuter fram verkställighet från handlingsprogram, via omställningsbudgeten och nu budget 2014.
Nu är debatten i gång och vi ser fram emot att få svar på våra och ålänningarnas frågor.
Liberalernas affärsidé är ekonomiskt och socialt ansvar. De flesta av nutidens stora frågor kräver ett ekonomiskt perspektiv vare sig man gillar det eller inte. Det handlar om allt från hur en kortrutt ska utvecklas, hur ett politiskt löfte om en tandvårdsreform ska förverkligas eller hur man ska driva
igenom en ny struktur för socialvården.
Politiska diskussioner förs i hela Norden om finansieringen av välfärden i
framtiden och vad som är grundnivån för alla. Samtidigt får inte systemet urholkas, vad händer om skattetrycket fortfarande är högt och medborgarna
upplever att man får allt mindre för sina skattepengar? Vad kommer det att
offentligt hållbart kunna garantera, och vad behöver vi ansvara för själva?
Vilka lösningar krävs för att alla ska kunna ha en sådan möjlighet? Långsiktigt behövs nya resurser till välfärden från andra källor än skatterna, kanske
delar av svaret finns i att tänka annorlunda.
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I går tog lantrådet upp barnomsorgslagen och handikappservicelagen som
något negativt och som var kostnadskrävande. Jag vill tvärtom påstå att det
var något helt nytt tänk när vi la fram både barnomsorgs- och handikappservicelag. I den nya barnomsorgslagen införde vi nya viktiga rättigheter för
grupper som har det tufft. Vi lagstiftade om att alla barn med speciella behov
har rätt till specialbarnträdgårdslärare, gruppfamiljedaghem som underlättar
för kommunerna och att alla barn skall ha rätt till specialfritidshem så länge
man har läroplikt om man har någon funktionsstörning. Barn som går i träningsundervisningen har läroplikt i elva år. Men vi tog bort en lagstadgad rättighet för vårdlediga familjer att ha sina barn under tre år på dagis. Kostnaderna för reformerna låg på 200 000 euro medan rättigheten som vi tog bort
sparade drygt 700 000 euro för kommunerna. Det gjorde att vi kunde frigöra
resurser till att förverkliga handikappservicelagstiftningen. Det var ett helt
nytt sätt att tänka och det går att prioritera bara man vågar tänka lite kreativt
och nytt.
Frågor vi behöver ställa oss är hur de befintliga resurserna används idag,
ur både ett demokratiskt som ett kvalitetsmässigt perspektiv. Är det viktigt
att skatterna för välfärden används så effektivt som möjligt? Hur prioriteras
det mellan de olika utgiftsområdena i dag? 700 milj. ska vi sätta på broar och
vägar samtidigt som landskapsregeringen säger att vi ska fara till Helsingfors
och begära extra anslag för Vårdöbron. Nej, gör om landskapsregeringen och
gör rätt, 7 milj. på vägar och broar.
De politiska modellerna visar sig när de kommer från höger och vänster att
de inte är hållbara och inte heller funktionsdugliga. Både samhället och den
fria företagsamheten behövs, och svaret bästa lagting finns i mitten.
Från liberalernas sida har vi skrivit budgetmotioner som visar på alternativ, andra lösningar och nytänkande. För det första effektivera, spara och göra
saker på annorlunda sätt, minska konsumtionsutgifter, få ett regelverk och likabehandling när det gäller PAF-medel. Jag tycker landskapsregeringen ska
ta hjälp av de politiker som var involverade i budgetprocessen i stan, hårda
effektiverings- och sparbandage men tydliga prioriteringar av vård, skola och
omsorg. Landskapsregeringen, fråga Sara Kemetter, Petri Carlsson och Kalle
Fogelström.
Med användning av PAF-medel riskerar landskapet stadens dyrköpta läxa.
Vi har byggt upp verksamhet med samfundskatt och vi har lånat till investeringar, nu gör landskapsregeringen exakt samma med PAF-medel och det
kan ta en ende med förskräckelse. För det andra vill liberalerna förändra
strukturer, göra saker annorlunda och har andra förslag. Vi vill ha ett ekonomiskt råd, en tillväxt- och hållbarhetsfond för näringsliv och ett hållbart
Åland, minska oljeberoendet och en annan lösning för socialvården. I budgetmotionerna har vi förslag på liberala reformer som driver utvecklingen
framåt men nödvändigtvis inte så kostnadsdrivande. Vi vill ha avdrag för studielån, hållbarhetskriterier för alla stöd och bidrag och en liberal utbildningspolitik med hemspråksundervisning och en modern religionsundervisning.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! Jag begärde replik angående diskussionen om PAFmedel, som det skulle vara något smutsigt. Jag vill återigen återknyta
det som flera i regeringskoalitionen har sagt att man använde tidigare
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alkoholskatten är det så illa nu när det är skarpt läge, man håller på att
omprioriterar, mycket reformer på gång att man under tiden lappar och
lagar med PAF-medel för att komma framåt. Att man inte sparkade omkull, lägger ned verksamheter som visade sig vara bra att ha längre fram.
Ska man i stället använda pengarna till företagandet, till fabriker som
köper en ny maskin, robot att man kan sparka fem sex personer i stället?
Vad ska man använda pengarna till? Är det så fult, illa, och äckligt att
använda PAF-medel för att hålla ihop?
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag är mycket glad att ltl Åke Mattsson ställer den frågan för
det har gått helt snett. Att vi skulle moralisera över PAF-medel, det sa
vicelantrådet också, det har vi inte gjort det är en balansgång på slak
lina. Vi har processer i samhället där vi vet att CKP är involverat, att det
är företagare som har blivit drabbade. Vi har sagt hela tiden att vi kan
använda intjänade PAF-medel, inte bygga upp drift där vi kräver att
PAF-medel ska rulla in som man gör när man sätter Husö biologiska
station, Bildningsförbundet, Medis där ändrade man sig det förde man
in i budgeten igen efter vår kritik antar jag, Visit Åland, Producentförbundet det är en 180 graders vinkling på hela politiken. Vi kan inte
räkna med att Paf är en kassako i all oändlighet.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! Det har vi inte räknat med heller, finns inte med i
planerna. Är det så att Paf-medlen försvinner fullständigt inför nästa
budget får man ta ställning till det då. Man får lägga ner Husö biologiska
station att göra flera radikala åtgärder. Men just nu kan AB Åland segla
fram och vidare och vi har tjänstemännen kvar på sina platser. När man
sparkar tjänstemän är det personer bakom, det är konsumerande och
betalar skatt och upprätthåller konsumtionen och driver samhället
framåt. Ett bra sätt att använda PAF-medel är att lappa och laga inledningsvis sen kommer allt mer att fonderas för att ha en buffert för framtiden, vilket finns väldigt tydligt med i planerna. Att fördöma bara för att
det är PAF-medel tycker jag känns onödigt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det har vi inte gjort. Det jag säger och varnar för så ska vara
helt klart att det tydligen inte finns någon plan B det säger ltl Mattsson
också. Då drar man in Husö, Bildningsförbundet, stryper pengarna till
Visit Åland. Det kommer signaler från kultur- och sociala fältet och från
tredje sektorn att det är svårare att få PAF-medel när man stoppar i
landskapsregeringens hål, då är vi ute på gungfly. Jag har hört flera exempel utan att fiska efter något svar men man upplever att det är svårt
att få PAF-medel till vissa områden i så fall ska man ha kontakter.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, herr talman! Jag vill tacka ltl Katrin Sjögren för det beröm hon gav
Mariehamns stad och hon vet nog själv att hon var delaktig i den kompromissen. Ltl nämnde hållbarhetstanken, vilket jag stöder och vårt
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parti driver ganska kraftigt och även en modern religionsundervisning.
Där har jag ganska mycket att diskutera och kommer att ha ett anförande och hoppas vi kan ha en bra debatt när vi kommer till den punkten. Däremot påbörjade ledamoten sitt anförande med att ifrågasätta
kontakterna i landskapsborgen. Tyder ledamoten nu på att det skulle
finnas någon form av korruption, jag känner inte igen det här och tar
kraftigt avstånd till det.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag tog ett aktuellt exempel att det är lättare att få igenom sina
åsikter om man har kontakter, liberalerna har alltid jobbat för att det
ska vara likabehandling. När det gäller religionsundervisning och hållbarhet återkommer vi till och diskuterar det under utbildningsavdelningen. Man behöver inte vänta med att göra miljömässiga satsningar
och få ett mera hållbart Åland vi tycker man ska ha hållbarhetskonsekvenser och hållbarhetskriterier för alla stöd och bidrag som finns i
landskapets budget. Vi vill att man tittar på reseavdraget för att få det
förenklat och i en hållbarare riktning.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, herr talman! Socialdemokraterna är av den åsikten att det ska vara
likabehandling inom landskapsborgen jag upplever inte att det är frågan
om kontakter. Det är fördelar med ett litet samhälle där lobbningsprocessen är effektivare än i stora samhällen. Ledamoten nämnde att vissa
föreningar inom tredje sektorn får lättare PAF-medel än andra. Jag är
själv styrelsemedlem i en förening i tredje sektorn som får ganska mycket bidrag och har stora kontakter med tredje sektorn men känner inte
igen detta.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Nej precis ltl Sara Kemetter, sitter vid köttgrytorna. Det här är
sådant jag har hört av andra som upplever att det är svårt att få genomslag för sina önskningar, det kan hända att det inte är helt och hållet
korrekt. Jag råder majoritetspartierna och landskapsregeringen att
lägga detta bakom örat och fundera och vara självkritisk.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, herr talman! Ltl Sjögren sa i sitt anförande att det är svårare för
vissa att få PAF-medel. Jag jobbar själv inom idrotten och har varit med
och sökt PAF-medel och det skedde redan under förra regeringen, då var
det slut på att lägga in tjänster och liknande. Den försvåringen gjordes i
så fall tidigare än det jag upplevt nu, summan är lika men det är kanske
fler som söker. Jag har inte hört det som ltl Sjögren säger, summan där
har inte minskat som jag ser det. Sedan nämner ltl Sjögren nytt tänk till
välbefinnande. Det har vi försökt göra genom att med utvecklingspengar
och främjande av sysselsättning lägga in PAF-medel för att kunna satsa
även om det är svåra tider.
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Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Visst är det en 180 gradig omläggning när det gäller PAFmedel. Redan så sent som under förra mandatperioden såg vi att PAFmedlen minskade. Det var inte en stigande kurva, det minskade. Då
fanns det en försiktighetsprincip att bygga upp verksamheter, tjänster
inom tredje sektorn där folk blir beroende av PAF-medel. Det var helt
klart på det sättet att man inte vågade satsa hur mycket tjänster som
helst på så osäkra grunder. Vad är plan B ltl Göte Winé om botten går ur
PAF-medlen?
Ltl Göte Winé, replik

Tack, herr talman! Fick svårt att hänga med i omsvängningen av repliken. Först nämnde man om PAF-medel till föreningar sen drog man in
20 15 på slutet om plan B. Plan B för PAF-medel till föreningar kommer
fortsättningsvis att finnas och vara en hög prioritet. Tredje sektorn är
hos regeringen i stor prioritet och även sysselsättning och utveckling. Vi
kan inte bara stå i ett mörkt rum och titta och säga vart ska vi gå, vi
måste försöka se vad vi kan göra för att bidra till satsning framåt. Där
har vi tagit PAF-medel och det gör vi lika mycket som andra använder
spelpengar i andra länder där de ser framåt med forskning. Vi har tagit
del av vad andra gör, tittat där och går framåt. Inte bara står och stångar
i ett mörkt rum.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det tar jag som ett löfte från ltl Winé. Vi har en budgetmotion
där vi skriver att vi vill ha en fungerande ungdomsgaranti, där kan vi
snacka om att gå till handling. Det är inte nämnt överhuvudtaget i årets
budget, där kommer liberalerna att ligga på var så säker på det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Carina Aaltonen, replik

Herr talman! Ltl Sjögren låter både arg och ilsk och vill inte alls kännas
vid att hon tagit fram kostnadsdrivande lagar under sin tid som minister. Nog måste väl ltl Sjögren tillstå att hon har varit med och tagit
fram den nya handikappservicelagen som bidragit till att kommunerna
har fått ökade nettodriftskostnader. 2009 låg kostnaderna på 2,8 milj.
och 2011 på 3,6 milj. under den tiden handikappservicelagen trädde i
kraft ökade kostnaderna med 800 000 euro. Inget fel i det men visst har
det varit kostnadsdrivande man kan inte säga något annat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Visst är det så när det gäller handikappservicelagen, vad skulle
ha varit alternativet, att ålänningarna inte skulle haft en handikappservicelag? Det vi försökte göra var att sy ihop ett paket där vi finansierade
också handikappservicelagen. Jag tror att minister Aaltonen har större
problem än de om man tänker på de löften socialdemokraterna gjort
med tandvårdsreformen t.ex.
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Minister Carina Aaltonen, replik

Nej, inte det heller tycker jag att helt stämmer. Sen mandatperiodens
början har 2300 fler människor fått rätt att gå till ÅHS-tandvård. Det
handlar om åldersgruppen 26 och 27 åringar över 500 personer, skärgårdsborna kommer nu att få komma in som är runt 1500 personer. Alla
på de tre institutionerna som finns har nu fått ÅHS-tandvård, garantipensioner, vårdbidrag för pensionstagare, nästa år kommer det som bor
på serviceboenden o.s.v. Vi jobbar framåt med tandvårdsfrågan men
måste ta det i den takt som den ekonomiska situationen tillåter. Sedan
måste ÅHS spara sa ltl Sjögren, 500 euro, det var betydligt mer som föll
på ÅHS sparbeting, 500 000 men där ser prognoserna ut att gå på ett
överskott på 2 milj. det fanns ett utrymme att dra ned på ramarna där.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Fast ÅHS slukar en stor del av landskapets budget så visar det
sig att det kastar väldigt mycket. En stor del för att det har gått bra för
ÅHS att vi har betydligt mindre vård utom Åland det är en post på 8-9
milj. i ÅHS budget. Man ska vara lite försiktig hur man klappar sig för
bröstet. Vi kan läsa om Gullåsen. I fjol stod det att det finns arkitektritningar, skissritningar, en arbetsgrupp och att bygget ska sättas igång
och det har blivit skjutet på framtiden. Gällande tandvården vill liberalerna se ett meddelande till lagtinget hur tandvården skall utvecklas. Delar av det som ministern klappar sig på bröstet för var det nya hälso- och
sjukvårdslagen, man frigjorde resurser för att kunna ta in nya patientgrupper.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Det var ett kraftfullt anförande från ltl Katrin Sjögren. Jag blir
bestört när ledamoten insinuerar att landskapsregeringen trixar, fixar
och mixar med politiken. Vi har ett lagstiftningsprogram och som vi följer. Jag vill därför vara tydlig med att säga att jag känner mig i princip
personligt förolämpad av de insinuationer som ledamoten nu plockar
fram. Gällande körkortslagstiftningen har jag varit i kontakt med min
tjänsteman som har svarat mig så här ”jag har vid upprepade tillfällen
haft muntlig kontakt med trafikskolorna som i stor del berörs av körkortslagstiftningen däremot har jag inte skickat ett skriftligt svar jag
beklagar det”.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Ministern behöver absolut inte ta något personligt utan bara
svara på frågor, vi vill ha svar på våra frågor. Hur kommer det sig att en
stor grupp näringsidkare som är direkt beroende inte överhuvudtaget
får vara med när man utformar ny lagstiftning? Det kan vi återkomma
till när lagstiftningen ligger på bordet. Det är väl också lite si och så att
man ska ha kontakter, stämmer det?
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, talman! Ltl har alldeles fel. Självklart är det så att intresseorganisationer hörs i samband med att man tar fram en lagstiftning. Just nu
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har vi ett pågående remissförfarande där även trafikskolorna har möjlighet att komma med sina påpekanden som vi naturligtvis kommer att
beakta. Det är först i ett senare skede när vi går in direkt på utbildningsplaner som deras kunskaper till större del kommer landskapet tillgodo.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det är som minister säger det ska bli mycket intressant att se
hur mycket landskapsregeringen tar i beaktande av de remissvar som
kommer. Det har vittgående konsekvenser om man inte hör de som är
verksamma inom branschen. Sen vet vi alla att man driver sina egna intressen sen är det upp till politikerna att få en balansgång. Det förekommer uppgifter om att förslaget till körkortslag kräver nya tjänster
inom landskapsförvaltningen. Man gör en förskjutning mot privata näringslivet och bygger upp offentlig sektor, vi kan säkert återkomma till
det. Jag hör till oppositionen jag har inte alla detaljer, men det vi hör är
mycket oroande.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! Ltl Sjögren är ordförande för liberalerna på Åland och det
är mycket allvarligt när man som ordförande för ett av de större partierna står och sprider insinuationer om att den här regeringen skulle behandla grupper i samhället på olika sätt beroende på vem man råkar
vara, det anstår inte en partiledare för ett så stort parti. Jag tycker det är
konstigt att ltl Sjögren inte förstår att hon kackar i eget bo. Det finns säkert ingen speciellt positiv bild av oss politiker på Åland och minsann
blir den inte bättre om man lyssna på Katrin Sjögren och de insinuationer som hon sprider i syfte att vinna populistiska poäng i det åländska
samhället. Ltl Sjögren sågar av den gren som hon själv och det här parlamentet sitter på.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det där kallas för härskartekniker. Det jag har sagt är, och skjut
inte budbäraren. När vi diskuterade samhällsservicereform, det landskapsregeringen kallar de största demokratiprojekt som någonsin har
genomförts, så får vi helt andra signaler. Vi får andra signaler om PAFmedel, hur man tar fram lagstiftning. Strunta i mig, strunta i vad jag säger, att jag kackar i eget bo eller hur vicelantrådet uttryckte det. Svara i
stället på frågorna utplåna de misstänksamheter som finns, för det finns
ute i samhället.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Talman! Ltl Sjögren ska i så fall lägga fram de konkreta frågorna där det
förekommit oegentligheter så ska vi svara på dem, det är en allvarlig anklagelse i ett parlament. Jag vill återkomma till PAF-medlen och dess
användning. Plan B, det organisationer och föreningar som är beroende
av PAF-medel är aldrig tryggare än vad det är idag. Orsaken är att vi i
budgetförslaget för 2014 gör en reservering på 10 milj. euro för att de
ska kunna känna trygghet för de kommande åren. Vi har inte tagit mera
pengar från PAF än tidigare. Vi har tagit 21 milj. för nästa år, 20 milj. för
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föregående år och 19 milj. året före, en jämn utveckling. Vi använder
bara pengar som redan är intjänade absolut inte några förväntade inkomster. Kom inte med några jämförelser med Mariehamn stad och
samfundsskatterna och den kostnadsnivån. Vi har bara sådana projekt
som kan avslutas omedelbart eller som är finansierade för de kommande två åren när vi har pengar.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Vi pratade om Husö biologiska, Visit Åland och Producentförbundet
vicelantrådet säger att det finns garanterad finansiering för två år fram
åt. Jag vill säga att det inte är speciellt hållbart. Vi vet det dilemma som
tredje sektorn har och där man är beroende av PAF-medel där har man
försökt och haft diskussioner att man borde plockat in saker i den ordinarie budgeten när det var goda tider t.ex. hela kulturfältet. I första tillläggsbudgeten för 2013 skriver vicelantrådet att det ska komma lagstiftning när det gäller PAF-medel och fonden så att alla ser, att det finns
möjligheter att bevisa att jag har helt fel, om man tar fram lagstiftning
och ger förutsättningar för alla medborgare att bli lika behandlade. Att
man får en lagstiftning som diskuteras i lagtinget.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Karl-Johan Fogelström

Herr talman! Jag kommer att beröra följande områden kort hoppas jag, PAFmedel, 2014 års budget som ett led i ett omfattande reformarbete och ekonomin på väg mot en budget i balans. Under de senaste tio åren, inklusive
2014 budgeten som vi behandlar. har landskapet använt PAF-medel för 180
milj. euro. 64 milj. av dem användes under åren 2008-2011 så anslagen i
årets budget är ingenting nytt överhuvudtaget när det gäller landskapets ekonomi. Jag som många andra vänder mig mot retoriken kring PAF-medlen där
man talar om spelberoende och att PAF-medlen på något sätt skulle besudla
alla budgetmedel då PAF-medel och ”riktiga” pengar blandas ihop. Det påminner mig om personen som gick till banken och sa, jag vill ta ut alla pengar
som jag har på kontona, vilket han gjorde och när han fick dem och tittade på
dem sköt han pengarna tillbaka och sa att han hade hört att banken lånar ut
pengar men han ville kolla att hans pengar var kvar. Det är den diskussionen
som jag ser i detta. Överskotten av PAF:s verksamhet precis som avkastningen av penninglotteri, tippning, vadhållningsspel i Finland, överskottet från
svenska spels verksamhet i Sverige detta är fullständigt legala och rena inkomster. Det är de nationella parlamenten, riksdagarna i Sverige och Finland
och lagtinget på Åland som bestämmer hur överskotten ska fördelas, och det
varierar från land till land. I Sverige 2009 gick 30 procent till ideella och välgörande ändamål och 70 procent till statskassan.
I Finland regleras fördelningen i lag. Lotteriskatten inbringade 2012 nästan 100 milj. till statskassan. Åland har sitt eget regelverk som nu håller på att
förnyas. Hur det kommer att se ut är i huvudsak en politisk fråga. Den här regeringen kommer fortsatt att hantera PAF-medlen på ett ansvarsfullt sätt enligt det regelverk som i sista hand lagtinget fastställer. Vi ska vara glada att
landskapet råder över spelverksamheten på Åland inte minst under en period
då det är verkligt kärvt ekonomiskt läge.
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Regeringen har satt igång ett omfattande reformarbete, vicelantrådet Roger Jansson sa att detta kanske är det största reformpaket som kommit sedan
självständigheten. Själv gick tankarna till Axel Oxenstierna när han genomförde de stora reformerna i Sverige på 1600-talet. Det är hög tid nu att fokusera på en grundläggande reformering av hela det åländska samhället inkluderande landskapets förvaltning. Under många år hade rått i den närmaste
stagnation och det är bra att medel anslås för förändringsarbete. Och det är
klokt att använda PAF-medel för förändringsarbete. Samhällsservicereformen kommer att förändra och effektivisera den kommunala och landskapets
serviceproduktion till landskapets invånare. Den s.k. Ålands digitala agenda
har alla förutsättningar att effektivisera och öka tillgängligheten till förvaltningen för vanliga människor. Beslutet och de första åtgärderna att driftsprivatisera skärgårdstrafiken kommer att sätta stopp för, eller i alla fall dämpa
de stora kostnadsökningarna som annars skulle komma för skärgårdstrafiken. Förvaltningen genomgår också stora förändringar bl.a. får vi nytt ekonomi- och budgetsystem, ett fastighetsverk, ett servicecenter för offentligt
sektor bildas, offentlig upphandling samordnas, satsning på vindkraft. Samtidigt med detta mycket omfattande reformarbete minskar antalet anställda
från 1807 i slutet av år 2011 till 1752 vid utgången av år 2013. Prognosen för
år 2014 är 1731 tjänster man rationaliserar inom förvaltningen.
Beträffande en ekonomi i balans kan sägas att vi är på väg uppåt mot balans i ekonomin. Plockar jag ut bokslutssiffrorna från resultaträkningarna
hade vi före utnyttjandet av utjämningsfonden ett underskott 2010 - 30,6
milj., 2011 - 16,8 milj., 2012 - 8,8 milj. Budgeten för 2013 pekar på ett underskott på 4,0 milj. och i budgeten 2014 ett överskott på 4,4 milj. Är det här ÅF
och liberalerna, vägen käpprakt åt just det, eller har det blivit bättre?
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Det talas om den centraliserade löneuträkningen o.s.v.
som ges som ett exempel på samordningsprojekt man har på gång måste
jag konstatera att vi hade en motion centralisering och entreprenad av
ekonomi och löneräkningsfunktionen, vi hade det 2010 jag får inte ned
det exakta datumen. Där sägs det i klämmen ” för att öka kostnadseffektiviteten sammanslås samtliga ekonomi- och löneräkningsfunktioner
inom landskapets verksamheter till att utföras centralt av redovisningsbyrån och att tillämpliga delar av redovisningsbyrån bjuds ut på
privat entreprenad”. Det sistnämnda kanske inte tilltalar socialdemokraterna. Huvudidén hade vi redan 2010 och det åkte raka vägen i papperskorgen. Vad tycker ltl Fogelström, som är en trevlig karl, om att
man levererar idéer och de åker i papperskorgen och efter ett eller två år
kommer det upp per retur, det känns lite speciellt ibland.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Socialdemokraterna är rätt praktiska, pragmatiska människor. Bra förslag som spar pengar är alltid välkomna, ni var tydligen framsynta på
den tiden. Det här kommer att innebära en rationalisering och om det
ska skötas av landskapet eller privat det får man räkna på.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag ville bara nämna det som ett exempel, jag kunde stå halva dagen och
läsa upp framsynta förslag som vi har levererat. Jag ville nämna det med
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tanke på att det har sagts från socialdemokratiskt håll att vi gnäller ifrån
ÅF och vi kommer inte med några nya förslag. Vi kommer med massor
av förslag men problemet är att det inte kan omfattas när vi kommer
med det, utan det kommer senare upplyfta av praktiska politiker som
det sades.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Jag det är väl så att ibland är det svårt för oppositionen att få sina förslag accepterade, det hör till det här spelets regler.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Herr talman! Ltl Fogelström avslutade sitt anförande med att ställa den
retoriska frågan om den sifferuppräkning som ltl Fogelström gjorde leder käpprätt åt helsike. Som svar på den frågan så leder det käpprätt till
ett spelberoende. Det motiverar jag med att ltl Fogelström valde att presentera siffrorna som vi skulle befinna oss i ett skede av balans i den offentliga ekonomin, landskapets budget. Verkligheten är att de siffrorna
med plus på slutet endast och bara beror på att vi har en inkomstpost på
36 milj. PAF- pengar som satts i budgeten. När man börjar använda sig
av pengarna på det sättet att man försöker måla upp en bild att nu har vi
balanserat ekonomin då befinner man sig, befarar jag, i ett spelberoende.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Det ltl Perämaa säger är precis vad jag kritiserar liberalerna för, PAFpengar är inte riktiga pengar. Vi menar att det är riktiga pengar, det är
ett fullkomligt irrelevant resonemang som ltl Perämaa för.
Ltl Mats Perämaa, replik

Herr talman! Jag menar att det inte är det därför har vi reglerat användningen av PAF-medel, spelvinster på ett ganska nogsamt sett i den
lagstiftning och de förordningar vi har med tanke på att det vinsterna
har uppkommit via en verksamhet som kräver ett speciellt ansvarstagande. Det är fråga om människors pengar som används i en offentligt
driven verksamhet där människor också kan riskera att förlora sina
pengar. Vi måste vara speciellt aktsamma om hur man hanterar dessa
pengar, det är inte bara vi som tycker det utan även lagstiftarna. Socialdemokraterna öppnar upp för något helt annat genom det anförande
som ltl Fogelström för fram. Tycker ni så tycker ni så, vi tycker uppenbarligen annorlunda och jag är stolt för att vi resonerar annorlunda i
den frågan.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Jag vidhåller att inkomsterna, överskottet från PAF:s verksamhet som
används i landskapsbudget är fullkomligt legala och riktiga pengar.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
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Ltl Axel Jonsson

ÅFgick liksom övriga partier till val på en samhällsekonomi i balans. Personligen gick jag till val på att ”Axelerera” Åland. Vi får nog tyvärr vara så ödmjuka och inse att vi alla hittills har misslyckats ganska fatalt.
Det ekonomiska läget i världen är synnerligen instabilt även om det ännu
inte har märkts i så stor utsträckning på Åland. Men jag vågar påstå att trenden på Åland är betydligt allvarligare än i våra grannländer, med ett näringsliv som fortsätter krympa betydligt, med färre arbetsplatser, lägre skatteintäkter och samtidigt en stadigt växande offentlig sektor. I halvårsredogörelsen formulerades landskapsekonomins utmaning kärnfullt, spara eller öka intäkterna med 20 miljoner 2015, annars väntar banken. Det är precis i det
vägvalet som de ideologiska skillnaderna blottar sig bakom budgetens fina
ord som utveckling och sysselsättning, tillväxt och framtidstro. Spara i den
egna verksamheten, eller spara i någon annans verksamhet? Vill man spara i
den offentliga sektorn, eller föredrar man ett höjt skattetryck? Vill man injicera extra PAF-medel att skapa sysselsättning, tillväxt och framtidstro bland
våra företagare och entreprenörer, eller ska det göras av landskapet?
Med budgetförslaget blir det övertydligt att den sittande regeringen prioriterar sina egna offentliga projekt framom bättre förutsättningar för näringslivet att resa sig ur krisen. När de tre borgerliga partierna i regeringsblocket
valde en socialdemokrat till regeringschef, visar det sig nu klarare än någonsin att man också valde att ta en stort steg vänsterut i den ekonomiska politiken. Stöd för det finner man kanske inte i landskapsregeringens retorik, men
ack så väl i de siffror som presenteras. Lyssnar man till siffrorna, ser man att
landskapets konsumtionsutgifter stiger med nästan 5 miljoner. Mot den bakgrunden känns det lite märkligt att höra lantrådet stå i talarstolen och prata
om att ingenting blir billigare per automatik, att det krävs hårt arbete. I verkligheten ökar man de egna verksamhetskostnaderna år för år. Man minskar
investeringsutgifterna med 5 miljoner jämfört med årets plan den som presenterades i den röda budgeten för innevarande år. Minskar landskapsandelarna till kommunerna med 700 000 euro, utöver de 4 milj. som togs bort i
årets budget. Ökar skattetrycket på Åland 2014 med över en halv procentenhet, utöver fjolårets minskade avdrag.
I Sverige och Finland, där man har borgerligt ledda regeringar, märk väl
borgerligt ledda, sänker man skattetrycket för att få fart på näringslivet, här
gör vi precis tvärtom för att kunna bygga ut den offentliga sektorn med satsningar på allt mellan himmel och jord. Det känns som att landskapsregeringen försöker gasa med det som i omvärlden betraktas som en bromspedal.
Ålands ekonomi måste ses som en helhet, brukar finansministern säga. 2/3
av de åländska arbetsplatserna finns i privat sektor då borde 2/3 av åtgärderna i konsekvens också riktas till privata sektorn. Så gör man nu på andra håll
runtom oss för att motverka arbetslöshet, recession och minskad skattebas.
Grundorsaken till att det offentliga Ålands intäkter har minskat, är inte utvecklingen i Finland. Klumpsumman växer även i år och har de facto växt
nästan 40 miljoner på fem år. Orsaken är att Åland befunnit sig och befinner
sig i en recession det har man gjort de tre senaste åren. Att det åländska näringslivets produktion ännu i år väntas minska, som också gör att kommunernas samfundsskatteintäkter och att flitpengen nästan har gått i upplösning. Vad ska vi då göra åt detta? Svaret är kort och gott, vi måste prioritera.
Prioritera en måttlig minskning av de egna verksamhetskostnaderna med 5 %
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istället för att som landskapsregeringen föreslår öka dem med 2 %. Prioritera
den digitala agendan, men fokusera på att lyfta landskapets tjänster till
kommunernas nivå. Prioritera PAF-medlen till stimulans av näringslivet
framom stimulans av landskapsregeringen. Prioritera en miljon till världens
antagligen effektivaste näringslivsstöd, sänkt samfundsskatt. Under en övergångsperiod om två år föreslår vi Nordens lägsta samfundsskatt för att öka
företagens disponibla medel till nödvändiga lönsamhetsinvesteringar. Prioritera ett allmänt avdrag i kommunalbeskattningen på 2 % för stärkt köpkraft.
Prioritera landskapsandelarna så att kommunerna slipper höja sina skatter.
Menar då Ltl Jonsson att Åland ska göras om till ett marknadsliberalt samhälle tänker kanske vissa, svaret är givetvis nej. En av de viktigare prioriteringarna handlar om att prioritera kärnverksamheten när man sparar. Därför
föreslår vi att endast en minskning med 1 % av ÅHS verksamhetsutgifter i
årets budget.
ÅF vill vidare att lagtinget tar ett större socialt ansvar och hjälper dem som
är i störst behov av hjälp. Därför väljer vi bland våra 20 budgetmotioner att
föreslå extra satsningar på dem som drabbats av sjukdom, och barn som lever
i fattiga familjer. Vi prioriterar ett fullt sjukkostnadsavdrag i kommunalbeskattningen. Alla på Åland ska ha råd att bli sjuka. Vi prioriterar en fördubbling av barnbidragets ensamförsörjartillägg. Samhället är på många sätt uppbyggt efter att hushållen har två inkomster, där de fasta kostnaderna delas på
två. Det är därför inte heller märkligt att ÅSUB:s rapport, ekonomisk utsatthet och social trygghet på Åland från 2007, visar att 45 % av alla ensamförsörjare låg under den relativa fattigdomsgränsen före skattefria transfereringar och det är en åtgärd som föreslås i det programmet som ett sätt att
tackla barnfattigdomen. Alla ska ha råd att bli sjuka, alla ska ha råd att vara
barn. Sammanfattningsvis, glöm inte att ge extra stöd åt dem som är sjuka
och lider av barnfattigdomen, men prioritera näringslivssatsningar framom
egna allehanda projekt. Flytta foten från bromspedalen till gaspedalen, så
kommer Åland sakta men säkert att börja ”Axelerera”.
Minister Johan Ehn, replik

Herr talman! När vi har gått in i budgetarbetet har vi jobbat utgående
från tesen att långsiktighet ger de stora vinsterna. Att gå in och göra
kortsiktiga inbesparingar som man får äta upp på andra ställen för att
man gjort dåliga analyser är inget det åländska samhället är förtjänt av.
Därför har den här regeringen startat ett trettiotal olika förändringsstrategier och utvecklingsprojekt som kommer att leda till att konsumtionsutgifterna sjunker. När ltl Axel Jonsson enkelt säger att vi från ÅF:s sida
vill spara fem procent rakt av på konsumtionsutgifterna utan att ytterligare analysera konsekvenserna, och säger att de inte får betydande konsekvenser. Då är man farligt ute. Som politiker måste man vara beredd
att visa på det som Axel Jonsson var inne på, på vilket sätt leder prioriteringarna till att det drabbar eller ger bättre för samhällets medborgare.
Det har inte gjorts hittills.
Ltl Axel Jonsson, replik

Självklart, att vi tar konsekvenserna som följer av våra förslag inget
snack om saken. Men vi väljer att prioritera att se till att sysselsättningen, det åländska näringslivet mår bra och lägger våra satsningar där. 2/3
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av alla jobb finns där vi behöver spara tjänster i landskapsförvaltningen
vilket man inte gör totalt sett i dag när konsumtionsutgifterna stiger
med två procent. Vi väljer att lägga vårt krut till det åländska näringslivet för att också bygga en framtida konkurrenskraftig skattebas att vi
har råd att uppehålla den välfärd som Johan Ehn föreslår i budgetförslaget. Det handlar om ett borgerligt alternativ till skillnad från den socialdemokratiskt ledda regering som Johan Ehn så varmt applåderar.
Minister Johan Ehn, replik

Herr talman! Det skulle vara klädsamt om ltl Axel Jonsson läste budgeten och använde den texten och de fakta som finns där, vi minskar med
tjugo tjänster netto. För inte en debatt som svartmålar andra, berätta
istället vad ni vill göra. Min frågeställning till ÅF, minus fem procent
bra, vilka blir konsekvenserna? Nu används en bred pensel som säger att
konsekvenserna inte blir stora. Slut på penseldraget beskriv dem ltl Axel
Jonsson, vad får det för effekt att göra femprocentiga inbesparingar.
Den långsiktiga lösningen för regeringen som inte är socialdemokratisk
de finns också andra partier med där, är att skapa långsiktighet i de
strukturerna. Hur ska de strukturerna se ut ltl Axel Jonsson? Att säga
att det inte finns satsningar mot näringslivet i budgeten är att inte läsa
budgeten. Vill man som ltl Axel Jonsson och ÅF sätta allt krut på att
stöda jordbruket på Åland med helt oförändrade bidrag.
Ltl Axel Jonsson, replik

Vi stöder givetvis lantbruket och fått löften från regeringen att man
kommer att bibehålla konkurrenskraftig stödnivå även dit. Våra förslag i
budgeten tar fasta på att ge det åländska näringslivet som helhet med
lägre samfundsskatter, ett lägre skattetryck och stark köpkraft möjlighet
att komma stärkta ur krisen. Vi har ett näringsliv som befinner sig i recession. Vad ska vi göra Johan Ehn, ska vi bygga ut den offentliga sektorn ytterligare? Fortsätta öka konsumtionsutgifterna framöver, är det
den långsiktiga lösningen för att skapa en konkurrenskraftig skattebas.
Som borgerlig politiker föredrar jag inte en sådan väg. Vi har alternativ,
kritisera dem i stället för att komma med allmänna svepande formuleringar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, herr talman! Jag uppskattar flera av de saker som ÅF vill prioritera. Jag ser det som en socialdemokratisk politik bl.a. med många
andra att värna om barn och sjuka, det är viktigt. Regeringen väljer att
satsa på sysselsättningen med bl.a. PAF-medel för att kunna utveckla
och främja. Däremot blir jag fundersam när ltl Axel Jonsson säger att
den ständigt växande offentliga sektorn i samband med personaltjänsterna. Var finns den ständigt växande offentliga sektorn bland personal i
denna blåa budget? När vi debattera budgeten behöver vi hålla oss till
fakta.
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Ltl Axel Jonsson, replik

Det har framförts att man minskat tjänster, det är klart att man minskar
tjänster om man driftsprivatiserar skärgårdstrafiken. Men man flyttar
kostnaden till ett annat moment. Offentliga sektorn som helhet växer,
konsumtionsutgifterna stiger, där finns den växande offentliga sektorn.
Det är inte svårare än så.
Ltl Göte Winé, replik

Tack. Var det inte det som ltl Jonsson sa, stöd det privata näringslivet.
Vi driftsprivatiserar och ger näringslivet möjlighet att ta över det vi tidigare haft i offentlig drift. Så får vi kritik för det av ltl Jonsson, nu får vi
bestämma vad är det ni vill? Först kritiserar ni regeringen för socialdemokratisk politik, men det är det ni själva vill. Ni vill ha en offentlig sektor som är stor, ni kritiserar oss för att vi driftsprivatiserar skärgården.
Vi jobbar framåt med att sänka och få en budget i ram, men det tar tid
att vända ett skepp som är stort. Därigenom behöver vi ta obekväma beslut för att jobba med en budget i balans. Det gäller att våga för att ta
långsiktiga beslut och inte bara vad som står i tidningen i morgon.
Ltl Axel Jonsson, replik

Det var uppenbarligen ett missförstånd om ltl Winé uppfattade att jag
kritiserar landskapsregeringen för att driftsprivatisera skärgården. Det
är ett intressant upplägg men kom inte och säg att man minskar tjänster, tjänsterna finns kvar men i privat regi men kostnaden finns kvar, offentliga sektorn finns kvar skattetrycket höjs i kommunerna, ltl Winé.
Det om något säger väl vart den offentliga sektorn är på väg. Skillnaden
mellan socialdemokraternas och ÅF:s politik i det här fallet är att vi prioriterar ökade satsningar på sysselsättning inom det privata näringslivet. Det privata näringslivet varslade nyligen 70 personer för några dagar sedan, folk sägs upp det är där arbetslösheten stiger där måste sättas
in åtgärder för att vända recession till tillväxt. Vill vi ha full sysselsättning, som socialdemokraterna brukar prata om, kan man inte bara
skapa arbetsplatser inom den offentliga sektorn. Det behövs ett näringsliv som en livskraftig och satsningar från det här huset för att se till att
det finns förutsättningar på sikt för det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! Egentligen borde ltl Axel Jonsson vara den i lagtinget som
stöder regeringen och de lagda budgetförslaget allra mest, med tanke på
alla förändringsförslag vi lägger fram som syftar till att vi också om 10,
15 och 20 år ska kunna upprätthålla en bra vård, äldreomsorg och skola
på Åland. Fortsätter vi som förut, skär ner fem procent som ltl Axel
Jonsson och hans parti föreslår, då kommer det att vara en katastrof om
ca fem sex år i den offentliga ekonomin. Vi kommer inte att klara av att
upprätthålla servicen med den växande befolkning och den demografiska förändring som sker. Vill man blunda för verkligheten, Axel
Jonsson, då kan man argumentera på det sätt som ni gör. Sedan talet
om att den socialdemokratiskt ledda landskapsregeringen, själv brukar
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jag tänka på att det är märkligt att det var först när det kommer socialdemokrat som lantrådet som vi började en verklig konkurrensutsättning
och driftsprivatisering av skärgårdstrafiken. Där vi faktiskt har svängt
trenden när det gäller antalet anställda, förra året minskat med 50,
nästa år med 20 och det här kommer att fortsätta.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Axel Jonsson, replik

Men det syns inte i kostnaderna, de fortsätter att stiga. Inte minskar
landskapets verksamhet den snarare ökar. Jag är uppenbart orolig för
hur vi ska klara att finansiera den välfärd som landskapsregeringen och
ÅF fortsättningsvis vill upprätthålla om vi har ett näringsliv som de mår
idag. Har vi ingen skattebas kommer vi aldrig att ha råd med den nivå
på service som efterfrågas idag. Det krävs satsningar på näringslivet för
att säkra finansieringen framtidens välfärd likväl som det behövs reformer av den offentliga sektorn, absolut, men det måste sätta siktet på att
bli kostnadsparande. Det finns inte ett underlag som har presenterats
som visar att de reformer som landskapsregeringen gör kommer att leda
till minskade kostnader. Presentera det och jag lovar att ni också har
ÅF:s stöd.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! Jag är helt överens med ltl Axel Jonsson att vi ska satsa på
näringslivet och att det är grunden till att vi ska trygga välfärden. För
några dagar sedan hade jag förmånen att träffa tillväxtrådet och det viktiga budskapet jag fick med mig, ta bort de hinder som finns för företagandet. Det var inget prat om bidrag och stöd, utan ta bort de hinder
som finns så att vi kan utvecklas som företagare på bästa möjliga sätt.
Ltl Axel Jonsson, replik

Självklart är det ett viktigt arbete. Därför har vi lagt en budgetmotion
om det som vi förhoppningsvis kan få stöd från landskapsregeringspartierna om att göra Åland till Nordens mest företagsvänliga region. Jag
tror heller inte att det finns ett företag där ute som menar att en sänkt
samfundsskatt under två år, som vi föreslår, skulle vara till nackdel för
deras nödvändiga nysatsningar och investeringar som kan behövas för
att öka lönsamheten på sikt. Vi har ett konkret förslag på hur vi med
världens effektivaste och billigaste företagsstöd, kan man kalla det, en
något sänkt samfundsskatt som gör att företagen får mer disponibla
medel att göra nysatsningar och nödvändiga investeringar för att öka
den åländska skattebasen på sikt. Varför kan vi inte ta till enkla medel
före vi krånglar till det med PAF-medel till det ena och det andra utvecklingsprojekt inom landskapsförvaltningen, gör det enkelt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! Jag vänder mig mot nedvärderingen man gör av offentliga sektorn som det skulle vara något av ondo, något vi måste
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komma åt och slå ner och ta bort. Tjänstemännen ger oss väldigt stort
mervärde. Tack vare att vi har så bra offentlig sektor och bra service får
vi läkare som kommer till ÅHS och arbetar, de får en lägre lön men det
finns andra fördelar med att bo här o.s.v. Självstyrelsen ska utvecklas vi
vill ha vårt kulturarv förvaltat och framförallt vill vi ha det svenska språket bevarat. Det finns mycket som gör att vi behöver ha en offentlig sektor som förvaltar och tar hand om detta. Ska man kapa bort en del av
pengarna, slänga det på företagarna och säga att här får ni lite lägre
skatt, gör vad ni vill med pengarna. Är det något som säger att man inte
far på en Egyptenresa eller roar sig med något annat om man får en
lägre skatt? Är det säkert att man investerar tillbaka pengarna och bara
använder dem till det? Det verkar självklart att pengarna direkt kommer
samhället tillgodo, finns det några garantier för det?
Ltl Axel Jonsson, replik

Det som skiljer ett borgerligt synsätt mot ett socialistiskt är att vi föreslår att det är näringslivet, medborgarna som ska sätta prägeln på utvecklingen och få välja vilka beslut som fattas för att öka lönsamheten i
det åländska näringslivet och inte landskapsregeringen som ltl Mattsson
tycks föreslå. Det är viktigt att lyfta fram det i sammanhanget för landskapsregeringens nu interna projekt i många fall är jag ytterst tveksamt
till att köp av naturskyddsområden ex. kommer att leda till någon betydande tillväxt för Åland på sikt. Jämfört med att föra över de pengarna
till näringslivet genom en sänkt samfundskatt på en övergångsperiod av
två år när näringslivet har det som allra tuffast så att de har råd att göra
nödvändiga nysatsningar.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! Anledningen till att jag begärde replik var att jag ville
ta i försvar den offentliga sektorn och de personer som jobbar där. Det
ska inte känna sig som belastning i vårt samhälle och som vi föder bara
för att de ska ha ett jobb. De facto är de personer som tappar jobb, blir
arbetslösa och ställer sig i kön och ska ha nya jobb om vi sparkade iväg
dem. Det är inte så att vi sparka iväg en därifrån och ger ett jobb i den
privata sektorn att det är uteslutande bara gått. Naturligtvis ska företagarna stödas och hjälpas. Men det ska inte vara en skyddad verkstad där
heller, det tror jag inte de frågar efter. Vi måste ha kreativa, duktiga företagare och de har vi på Åland de klarar sig utan att vi skyddar dem på
detta sätt. Det kan vara bra att det finns en konkurrens för att vi ska få
en företagsskog som står när det blåser att det inte fäller allt när det
kommer lite problem. Hur lätt ska vi göra det för dem? Det finns en
gräns, att man inte pytsar ut hur mycket pengar som helst.
Ltl Axel Jonsson, replik

Självklart uppskattar vi i ÅF den offentliga sektorn och förstår givetvis
mervärdet av det. Det är trots allt inte stora förändringar det handlar om
utan nyansskillnader i den ekonomiska politiken. Vi vill använda PAFmedel som uttryckligen är tillsatta för att skapa utveckling och sysselsättning i det privata näringslivet. Landskapsregeringen vill använda
den för utveckling och sysselsättning inom den offentliga sektorn, vilket
givetvis är beundransvärd på många sätt. Vi tror att de pengarna behövs
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i dagsläget när näringslivet befinner sig i en recession i större utsträckning där än inom landskapsregeringens egna projekt. Det handlar om
att prioritera och vi får inse att vi prioriterar annorlunda ltl Mattsson
och jag men det är väl vad politik handlar om, eller hur?
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Wille Valve, replik

Tack. Ltl Axel Jonsson talade i sitt anförande om långsiktiga lösningar
och vi vet alla vid det här laget att ÅF:s vill använda PAF-medel till skattesänkningar enligt budgetmotionerna 24 och 27. Är detta vad ÅF kallar
borgerlig politik?
Ltl Axel Jonsson, replik

I dåliga ekonomiska tider när näringslivet mår som allra sämst, satsa på
näringslivet med direkt riktade åtgärder i form av t.ex. samfundsskattesänkningar. Det kallar ÅF för en borgerlig politik.
Ltl Wille Valve, replik

För egen del tycker jag varken det låter vänster eller höger men däremot
lite ett eko från fremskrittspartiets valkampanj där man gick till val på
att låta oljefonden sätta sprätt på den norska ekonomin trots att oljan är
en ändlig resurs. Vad är detta, borgerligheten eller socialism? Jag tycker
det låter som petroleumpopulism.
Ltl Axel Jonsson, replik

I så fall sitter vi i samma båt ltl Valve och jag. Ltl Valve stöder en regering som föreslår att hela Visit Åland på en milj. numera ska finansieras
med PAF-medel. Man ska vara försiktig med att rikta kritik, man kommer ganska snabbt tillbaka med samma mynt.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Lagtingets plenum avbryts nu för en halvtimmes paus och
förhandlingarna återupptas klockan 12:40.
Ltl Tony Asumaa

Tack, fru talman! Genom att lagförslag nummer ett debatteras i samband
med den allmänna motiveringen ber jag om ursäkt ifall tiden eventuellt
kommer att överskridas. Jag vill börja med den allmänna motiveringen och
tre motioner i budgetförslaget som berör den ekonomiska politiken i landskapet.
Det positiva i budgetförslaget för 2014 är att det beräknade avräkningsbeloppet på 212,4 miljoner euro är det högsta någonsin för Åland. Samma gäller
lotteriskatt 11,5 miljoner euro, för tio år sedan var det nära noll och det går
stadigt uppåt. Skattegottgörelsen är tyvärr nere på samma nivå som 2010, ca
4 miljoner från toppåret när det låg på 36 miljoner. Det är en tydlig och klarsignal för alla i lagtinget att de åländska bolagen inte går riktigt bra just nu.
Det gäller att stimulera för att få tillväxt. De åländska bolagen är motorn i
vårt samhälle.
Vi har lämnat en budgetmotion, budgetmotion nummer 8, vad gäller
skattegottgörelserna och att stimulera näringslivet. Under allmänna moti-
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veringen föreslår vi på sidan nio, budgetsituationen femte och sjätte stycket
enligt följande jag citerar; ”skattegottgörelsen är en inkomst av en sådan karaktär att det inte bör vara en fast del av landskapets löpande driftsutgifter
med beaktande av att samfundsskatten för närvarande är historiskt sätt
mycket låg och sämre på Åland än i riket ska inte samfundsskatterna utgör
ett tillskott för att täcka landskapets ökade driftsutgifter. I en landskapslag
bör intas ett regelverk för vad skattegottgörelsen får användas till och som
begränsar skattegottgörelsens användningsområde till främst återinvesteringar som genererar nya arbetsplatser och ökade inkomster för Åland”.
Gällande budgetsituationen i övrigt har landskapsregeringen svart på vitt
skrivit ner att man inte lyckas få en budget i balans fram till 2015 som har varit det stora målet, det kan vi läsa från sidan tio i budgetförslaget. Det är bra
att man ärligt säger att det är ett mål att sikta mot stjärnorna, man kanske
kommer att nå trädtopparna. Att vi slutar höra budget i balans och i stället
ägnar oss åt att minimera underskottet i landskapets budget. Vad som oroar
oss är kostnaderna som fortsättningsvis kommer att vara högre än inkomsterna flera år framåt, fast man ökar intaget av PAF-medel i systemet. Den tiden som regeringen suttit vid makten har underskottet i budgeten ökat från
17,5 miljoner euro från 2011 till beräknat 52,2 miljoner euro 2014 och fram
till 2015 beräknar landskapsregeringen att det ackumulerade underskottet
kommer att ligga på 59,9 miljoner euro. Regeringen kommer att lyckas öka
budgetunderskottet med 42 miljoner fram till 2015, förutsatt att regeringen
sitter kvar.
Fru talman! I sitt betänkande till budgeten för 2013 hyste finans- och näringsutskottet stor oro för de budgeterade inkomsterna, likaväl utgifterna och
utvecklingen av dem. Liberalernas uppfattning att de strukturförändringar
som landskapsregeringen föreslår bör leda till att det ackumulerade underskottet successivt minskar fram till 2016. Tanken med strukturförändringar
är att effektivisera och göra saker kostnadseffektiva vilket leder till besparingar. Liberalerna kommer att hjälpa landskapsregeringen att jobba för att
minimera budgetunderskottet, det är vårt gemensamma mål.
Den hjälpen har vi börjat arbeta med genom att skriva budgetmotion
nummer tio där vi föreslår att till den allmänna motiveringen under rubriken
budgetstationer fogas ett nytt elfte stycke på sidan elva, med följande text jag
citerar; ” nödvändiga strukturförändringar bör leda till att det ackumulerade underskottet minskar och tillåts inte överskrida 50 miljoner för perioden 2014 och 2016".
Vi har i salen många gånger pratat om att vi har ett underskott på 9,9 miljoner, vi gör vinst, vi har överskott och de målsättningarna är lite diffusa beroende på vem man pratar med. Att komma överens om ett gemensamt mål
för att minimera underskottet på 50 miljoner tycker jag vore en bra sak att
jobba med framöver.
Gällande grundavdraget fick vi tidigare bekräftat av vicelantrådet att en
miss har gjorts från landskapsregeringens sida att det inte skrivs i budgeten
att den kommer att kompenseras. Den upptäckten kom efter att kommunförbundet påpekade det för landskapsregeringen, vi är nöjda med att den justeras enligt de avtal som finns och bör följas. Skulle inte detta ha gjorts hade
det sänkt skattegrunden för våra kommuner vilket hade betytt skattehöjningar direkt för oss ålänningar gentemot det som bor i riket. Lyckligtvis har man
sett misstaget och vi har skrivit en budgetmotion om detta och det är gläd169

jande att budgetmotionen är klar före den ens har behandlats, att det kommer att kompenseras och vi utgår ifrån att den godkänns.
Talmannen
Den rekommenderade taltiden har överskridit sina två minuter.
Tack, fru talman! Vad gäller lagförslag nummer ett om slopande av landskapsregeringens indexjusteringar för 2014, skriver man att åtgärden är avsedd att vara en långsiktig inbesparing för landskapet när vi ser den är det en
ettårig. Långsiktig borde väl vara flerårig kanske någon kan förklara vad det
betyder i sammanhanget när den är tillfälligt ettårig. Man konstaterar vidare
att det kommer att ha ekonomiska konsekvenser både för landskapet och för
kommunerna, det stämmer mycket väl. Landskapet kommer att spara 712 712
euro det vet vi, det har nämnts två promille av budgeten. Ekonomiska konsekvenser för kommunerna är den att nio av 16 kommuner höjer inkomstskatten, Mariehamn inför skatt för fastboende, fyra höjer den allmänna fastighetsskatten.
Detta sker samtidigt som flera kommuner höjer sina avgifter, på sopor och
annat och gör strukturella inbesparingar. Trots detta har samtliga kommuner
ett underskott eller nära noll på sina preliminära budgeter för nästa år. För
att göra det ännu svårare för våra kommuner att klara av sina lagstadgade
uppgifter föreslår landskapsregeringen att vi i lagtinget ska anta en budgetlag
om att slopa indexjusteringar av landskapsandelar för 2014. Man gör det inte
precis lättare, men det kanske inte är så meningen.
Vi liberaler och i princip alla kommuner säger att landskapsregeringen
skjuter bollen högt över mål och inte ser Åland som en helhet utan ser mer till
sin egen plånbok, egen budget och försöker balansera den. Nu ligger bollen
hos oss i lagtinget. Ska vi verkligen tvinga våra redan svaga kommuner till ytterligare skattehöjningar för att finansiera de lagstadgade uppgifterna som vi
har ute i kommunerna. Det handlar om lagstadgade uppgifter som måste skötas om. Eller ska vi hålla oss till gällande lag, ge ersättning för den lagstadgade service som vi producerar i våra kommuner och för våra invånare, bollen är här hos oss och hos er.
Att föreslå en budgetlag om att slopa indexjusteringar för landskapsandelar handlar i landskapsbudget om två promille. För våra kommuner och oss
ålänningar motsvarar detta i medeltal 1/2 procentenhet till på skatten, i Mariehamn och Hammarland 0,75 och i Lumparland en procentenhet. I tider
när vi måste bibehålla köpkraften för att få hjulen att rulla, snurra i våra
kommuner gör man denna åtgärd. Detta är ekonomipolitik på högsta nivå av
landskapsregeringen. Den uteblivna indexjusteringen slår hårdast mot de redan svagaste kommunerna och förstärker den regionala obalansen som finns
vilket automatiskt leder till större skattehöjningar där såväl skatteintäkterna,
nivåerna som skuldbördan redan är hög. Vi ser exempel på Kökar där de har
Ålands högsta kommunalskatt på 19,75 procentenheter. Åtgärden att slopa
indexjusteringen sparar vi inte en euro på, utan ansvaret för finansieringen
av lagstadgad förskjuts ännu mer bort från beställaren i det här fallet bort
från landskapsregeringen till producenterna, de åländska kommunerna. Offentliga Åland sparar ingenting. Detta i tider när landskapsregeringen borde
lägga av sin kompetens och ekonomiskt kunnande på att se över sina egna
höga och ökade kostnader. Nu lägger man i stället tid och energi på att
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minska budgeten med två promille och göra det svårt och ta pengarna av
kommuner.
Det vi ser är att landskapsregeringen inte verkar ha råd att ersätta den
lagstadgade servicen som våra kommuner har ålagts att sköta så är vi liberaler öppna för förändringar, att diskutera ansvarsfördelningen mellan landskapet och kommunerna, lagstiftning och finansieringsprincipen. Men före
det kräver vi att landskapsregeringen grundligt förbereder ärendet och utreder effekterna. Tills dess är gjort ska det finansieringsprinciper och lagar som
fastställts följas inte kringgås med ettåriga budgetlagar som slopar indexjustering av landskapsandelar för våra kommuner, det här skriver vi i vår budgetmotion nummer nio. Tack, fru talman.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman! Tack ltl Asumaa det var ett intressant föredrag, föreläsning om Ålands ekonomi. Jag skulle gärna fråga ledamoten om de
motioner som lagts till lagtinget från den liberala lagtingsgruppen gällande försöken att begränsa lagtingets rätt att hantera de inkomster som
i framtiden skulle inflyta från skattegottgörelsen och från PAF-medel.
Man önskar i två motioner dels få regelverket för skatteuppgörelsen och
fördelar av PAF-medlen. Vill liberalerna att man ska reglera upp och
därmed låsa för kommande lagting denna del? Vi vet att inkomsterna
från skattegottgörelsen kan kasta oerhört beroende på vad som påverkar
ålänningarnas kapitalinkomster.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Som vi skriver i budgetmotionen, i det läge vi befinner
oss med samfundsskatten nära noll måste vi göra något för att stimulera
den och inte öka våra kostnader. Vi har inte pengar att pumpa in i åtgärder. Här finns pengarna färdigt och vi är beredda att låsa dem för att
stimulera tillväxt och skapa mer inkomster för Åland. Vi ser att det går
att justera lagarna år från år, vi har sett det med landskapsandelarna,
det går att justera med budgetlagar ifall det inte är hållbart framöver.
Just nu behövs åtgärder, och det här är vårt förslag till er. Ni får förstås
göra vad ni vill med vår budgetmotion, vi försöker åtminstone hjälpa till
med kreativa förslag.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack. Det är jättebra ltl Asumaa jag uppskattar kreativa tankegångar och
har ingenting emot önskemålet om att reglera finanspolitiken. Frågan är
ska vi faktiskt låsa upp lagtinget på det sättet inför framtiden. Det ger
kraftiga inskränkningar i förhållande till dagens relativt flexibla möjligheter att använda inkomstkällorna. Om vi betänker att vi har haft
skattegottgörelser under denna tjugoårsperiod som har varierat allt från
två milj. upp till 36 milj. Tänk att plötsligt ha 36 milj. i någon form av
fond eller liknande, vad det skulle resultera i. Att hela tiden känna att vi
inte kan använda pengarna.
Talmannen
Tiden är ute!
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Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Som ltl Jansson sa har det varit uppe i 36 milj. nu var
vi nere under 4 milj. Samma problem ser vi med PAF-pengar som inte
kan hanteras för att de är oreglerade. Vi har föreslagit att det ska regleras för att kunna hanteras på rätt sätt. Nu är det inga problem att hantera 4 milj. ska vi kunna strama åt våra utgifter och minska driftskostnaderna behöver vi reglera någonstans och inte ha en fullmakt in blanco
och göra i princip vad som helst med våra pengar. Vi kommer aldrig att
få styr på vår ekonomi med sådana principer. Därför behöver förslaget
stramas åt och styras upp att det inte går till vanlig drift utan försöker få
våra hjul att snurra, skapa nya företag, arbetsplatser, generera nya inkomster till landskapet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Två frågeställningar till kollegan och ekonomen
Asumaa som säger att avräkningsbeloppet ökar från 211,8 milj. till 212,3
milj. med 2,5 promille. Då torgför man att vi har ökade inkomster. Inflationen är samtidigt två procent. Ökningen vi har i avräkningsbeloppet
är en tiondel av den inflatoriska effekt vi har i vår samhällsekonomi.
Tycker ltl att det är korrekt att marknadsföra detta som en ökning av avräkningsbeloppet i reella tal? Andra frågeställningen gäller, ledamoten
är ordförande för Ålands kommunförbund med 15 kommuner, landskapet har på två år dragit ner sin personalstab med 70 stycken.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Stämmer helt med inflation. Och promilleökningen,
vtm Jansson kanske inte var observant vad jag sade, jag ska citera ”det
positiva i budgetförslaget för 2014 är att avräkningsbeloppet är de
högsta någonsin på Åland”. Högsta någonsin, vi pratar inte reella termer, det är på 212,4 milj. och så högt har det aldrig varit. 2008 är i den
näst högsta nivån på 206 milj.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Jag har som ekonom alltid varit väldigt noggrann när man
gör jämförelser mellan åren att man räknar i realvärde. Vad är pengarna
värda, man kan inte jämföra ett antal euro år 2 000 med antalet euro
2013 som ltl Asumaa väl känner till. Samma gäller mellan varje år, klart
att man måste göra inflationsjusteringar. I reala tal är inte avräkningsbeloppet det högsta någonsin. Men nog i absoluta tal men det är en annan sak som inte är så intressant att konstatera. Ltl är ordförande i
Ålands kommunförbund med sina 15 kommunala medlemskommuner.
Jag undrar om dessa kommuner har fullföljt motsvarande sparbeting
som landskapet redovisar i bilagan. Där man minskar sin personalstab
med 70 personer. Uppfattar ledamoten att de 15 medlemskommunerna
har gjort samma stora besparingsinsatser?
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Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Man brukar säga att skönheten finns i betraktarens
ögon, också i detta fall var det gäller tal. Vi har hört av vtm Jansson att
landskapet går på plus, när andra i regeringsställning säger att vi gör ett
underskott på 9,9 miljoner. Skönheten finns i betraktarens ögon i dessa
fall. Vad landskapet och vad kommunerna har gjort. Landskapet har
minskat 70 personer, då är frågan hur är det möjligt att personalkostnaderna bara ökar från år till år? I kommunerna går personalkostnaderna
inte upp lika mycket? Svar på vtm Janssons fråga, ja.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Ltl Tony Asumaa nämner säkert fem gånger i sitt anförande indexjusteringen som tas bort kring landskapsandelarna till
kommunerna. Det var 700 000 förstod jag, man nämnde två promille
och det är det enda man tycker är problemen med budgeten. Landskapsregeringen har lagt en bra budget om man från oppositionen inte kan
tänka på något annat att kritisera. Som jag ser det leder inte indexjusteringen till någon skattehöjning i kommunerna. Det är fråga om så små
summor, det är helt andra strukturella problem som leder till att vi får
skattehöjningar. Vi kan ta som exempel, både i Sverige och i Finland har
man sett att det är demografin och de fördyrande lagarna som liberalerna själva har kommit fram.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Det blev råddigt på slutet, jag hörde inte vad ltl
Kemetter ville påstå. Att det inte skulle ha någon påverkan på skattehöjningarna, vet inte vilken verklighet Kemetter lever i eller om hon överhuvudtaget läser tidningar och följer med vad som händer utanför Mariehamns gränser. Varenda kommundirektör i 15 kommuner som hör till
kommunförbundet har sagt att en av orsakerna till att skatterna höjs är
slopade indexjusteringar. Det har också nämnts uppe i statsbacken av
någon tjänsteman. Problemet med två promille var inte budgeten, utan
problem för kommunerna. Två promille i en budget kan inte vara problem för landskapet men slår hårt mot kommunerna som redan har en
svag skatteklass.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Jag ser Åland som en helhet och är vi inne för en helt
annan strukturförändring och en annan situation där demografin och
andra fördyrande omständigheter gör att vi ser en skattehöjning över
hela landskapet. När det gäller att solidariskt hjälpa till och se Åland
som en helhet upplever jag att regeringen har arbetat på det sättet. I
början av ledamotens anförande förde han ett resonemang kring ett underskott som inte skulle tillåtas att överskrida 50 milj. Det resonemanget förstod jag inte.
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Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Då får vi ta det en gång till. Det ackumulerade underskottet ökar för varje år för denna regering och före perioden är slut är
den nere i 60 milj. Vi anser att de strukturella förändringarna som görs
borde göra att kurvan borde peka någon annanstans än rakt ner. Som
vicelantrådet nämnde i ett uttryck, ”germunda” det är väl formen på
kurvan. Vi vill hjälpa till att få den kurvan flackare och svängd. Vi skulle
kunna sätta ett gemensamt tak för hur sort underskottet får bli, att den
inte får bli mer än 50 milj. för den här perioden, att vi får kurvan
svängd.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Tack! I mitt anförande visade jag siffror hur landskapets resultat har
blivit bättre, det går i en bra riktning. En fråga till ltl Asumaa, jag vill bli
upplyst om var dessa 50 milj. i ackumulerat underskott finns? Finns det
på aktiva eller passiva sidan i balansräkningen, och i vilket konto? Till
vem står landskapet i skuld med dessa 50 milj. euro?
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Frågan är fel riktad, borde riktas till vicelantrådet. De
skriver i budgeten på sidorna nio och tio att det ackumulerade underskottet är så högt. Tyvärr, adressen är fel jag kan inte säga balanskonto
för jag sitter inte som finanschef. Vi kan tillsammans redan ute det i finansutskottet, det blir inga problem för siffrorna finns i budgetförslaget.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Lagtingsmannen nämnde 50 milj. och då blev jag nyfiken till dem står vi
i skuld? Eller vad är egentligen ett ackumulerat underskott eller överskott?
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Jag får repetera mitt svar. Siffrorna finns i budgetboken och det kan vi reda ut, sätta in som en beställning i finansutskottet
var 50 milj. finns, jag har inte bokföringen framför mig. Det är en övermäktig uppgift att härifrån med ett budgetförslag förklara var 50 milj.
finns som ltl Fogelström efterlyser. Vi kan sitta i finansutskottet och
reda ut det, konto för konto jag har nog tid med det som gammal redovisningsekonom.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Ltl Asumaa är både duktig och flitig med siffror och statistik. En av mina huvudpunkter i budgetpresentationen var utmaningen som det åländska samhället har framför sig, och de diagram som
ÅSUB har tagit fram om hur kostnadsutvecklingen kommer att vara
inom landskapets ansvarsområde och kommunernas framtid 2030. Kan
vi vara överens om att det är ganska riktigt? Om vi är överens om det,
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kommer inom tio år kostnadsmassan som finns inom kommunala sektorn att ha stigit till det dubbla. Inom 15 år kommer den att vara tre
gånger större än idag. Då är min fråga till ltl Asumaa. Hur tänker Ålands
kommunförbund och ltl Asumaa, vilken plan har ni för att det åländska
kommunerna ska klara av att ge ålänningarna den lagstadgade service
det har rätt till?
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Kommunerna utför den service som är lagstadgad. Det
är vi här som behöver bestämma nivån för vad kommunerna ska klara
av och vad som kan ersättas. Frågan är fel svängd kommunerna gör sin
plikt och det som är lagstadgat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Det är en mycket allvarlig sak, som jag sa i mitt inledningsanförande i går, man kan inte som tidigare tro att vi kan lösa saker och
ting med det ökade landskapsandelar inom den närmaste fem- till tioårsperioden. Vi måste se på servicenivåerna och organisationsformerna.
Vilka planer har ltl Asumaa och den organisation han leder? Det känns
förmätet ibland vi får en förödande kritik, det är ingenting värt och det
är jål det som vi sysslar med. De facto försöker vi lösa en problematik
som ligger i de 16 åländska kommunernas ansvarsområde. Skulle jag,
lantrådet och andra säga att det finns en lösning man kommer att klara
åtagandet som växer fram under de närmaste åren, vad skulle vara
bättre men vi ser inte det, vi har inte sett en enda aktivitet. Vi ser kritik
mot oss som försöker komma med förslag, vi skapar med det här utrymmet utvecklingsmöjligheter för det behövs det resurser.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Vi är givetvis alla glada för att det skapas resurser för
att göra saker effektivare. Vi ska inte börja blanda äpplen och päron, jag
står inte här i egenskap av förbundsstyrelsens ordförande i kommunförbundet utan lagtingsledamot. Det är onödigt att ta den debatten här det
kan vi ta på våra gemensamma möten. Jag kan garantera att alla som
representerar kommunerna här i salen jobbar hemma på sin kammare
för att inte behöva höja skatterna för sina invånare. Det finns inget tvivel
att det inte försöks ute i kommunerna, ingen är så ansvarslös att de låter
skatterna rusa över 20 procentenheter.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Göte Winé

Tack, fru talman! Ltl Asumaa lade mycket av tiden på anförandet kring
justeringen av landskapsandelarna. Landskapet jobbar med att minska
kostymen få en bättre budget och se på vem som har vilka kostnader.
Som jag upplever det är att slopade indexjusteringen av landskapsandelarna den klarar kommunerna av. När man tittar i ÅSUB och kommunernas driftskostnader efter uppgiftsklassen och huvudsektor ser man
hur kommunernas sociala kostnader har stigit. Borde man inte se på
helheten här kommer det förslag på hur man hjälper vissa kommuner
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hur man går framåt. Se inte bara på skatten utan se på helheten ltl
Asumaa.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Vill upplysa ltl Göte Winé att det var två anföranden i
ett och samma genom att vi hade ett lagförslag på bordet som behöver
diskuteras, och ärendena skulle behandla gemensamt därav mycket
upprepningar i det skedet genom att det berörde bara den delen, som information. Vad gäller helheten, absolut vi har framfört det många
gånger här i salen vi vill se helheten och se över landskapsandelssystemet först. Att inte orättvisan skall finnas där före vi böjar plocka bort indexjusteringar till höger och vänster, det hjälper ingenting orättvisan
finns fortfarande kvar. Det hade varit mycket justare att se över landskapsandelarna och efter det har råd att plocka bort indexjusteringar.
Nu plockar man bort dem och grunden är densamma. Den fördelningen
kan kännas orättvist.
Ltl Göte Winé

Tack, fru talman! Ja ltl Asumaa jag känner till det, det jag sa var att
större delen av antalen gick till det här. Det var ingen kritik bara ett konstaterande. Jag tycker det är bra att man lägger fram och diskuterar men
däremot vill jag gärna se en bredare, det är inte bara indexjusteringen
som drabbar kommunerna, det har pratats en hel del om att ltl Asumaa
sitter kommunförbundet, utan man måste se på helheten vem har vilket
ansvar? Det är kommunerna som har skattekraften och här måste vi
titta och att det sen minskar köpkraften. Skattehöjningen är ändå rätt
marginell det finns värre förslag om avgiftshöjningar och annat som slår
hårdare. Här måste vi titta, vad gör vi, vem ska göra vad, och vem betalar vad framförallt.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack! Skattekraften finns i kommunerna. Lagtinget har den lagstadgade
rätten och makten att stadga lagar hurdan service som ska finnas i
kommunerna och sedan ersätta den enligt de finansieringsprinciper som
finns och vad man har råd till. Det är glädjande att ltl Göte Winé har råd
att betala skatt och tycker inte det är någon skillnad med skattehöjningar. Jag hoppas han för fram det budet hemma i Sund, men jag tror inte
alla tycker likadant där.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Tack, fru talman! Jag tycker det är befriande att lyssna på ltl Asumaa
som med klar och tydlig sifferargumentation visar samma sak som vi visat tidigare. Med den regeringspolitik som först nu leder det till ett
högre skattetryck. När vi framförde det avfärdades det som snack, men
när man visar samma sak med klar och tydlig sifferargumentation som
ltl Asumaa gjorde, det vill jag ge en eloge för, är det ingen som säger
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emot. Kanske vi tillsammans kan få någon eftertanke i regeringsbåset, vi
kan bara hoppas.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Tack ltl Eriksson för den komplimangen. Ingen kan
blunda för de fakta som finns i boken. Det är olyckligt att det upplevs
olika beroende vem som säger men siffrorna finns där. I budgeten i fjol
gjorde man ett försök att visa siffrorna i grafer och tabeller att alla skulle
förstå. Att man inte ska behöva sitta hemma kvällar och nätter och pula
ihop egna grafer det går att få ut dem på annat sätt här i samhället. Det
skulle vara bra om budgetboken var så informativ att man inte behövde
stå här och förklara siffrorna utan de kunde slås upp sidan x och alla
kunde förstå. Budgetförslaget görs för ålänningar, undrar hur många på
gatan som skulle fatta någonting av hur det går för Åland när man läser
budgetboken.
Ltl Anders Eriksson, replik

Nej, tyvärr är det sant. Tittar man t.ex. näringsavdelningen och alla olika
EU-anslag fram och tillbaka är det nästan omöjlighet för en garvad politiker, jag håller helt och hållet med om det. Ltl Asumaa säger att siffrorna talar sitt klara språk, det håller jag med om och det kan man inte
blunda för men problemet är att vi har 21 ledamöter som fortsätter att
blunda.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Det är ju lite så. Vad gäller budgeten är den extra
komplicerade i år. I bokföringen brukar man säga att man har ett avrundningskonto men här är ett samlingskonto på finansavdelningen på
7 milj. Man har samlat alla kostnader från alla avdelningar på finansavdelningen och nollat dem på de avdelningar det ska vara så ingen förstår
egentligen de riktiga kostnaderna. Det går att bena ut och det har jag
gjort. Landskapsregeringen 200 000, kansliavdelningen 650 000, social- och miljöavdelningen 640 000, utbildning- och kulturavdelningen
1,45 milj., näringsavdelningen 1,28 miljoner, trafikavdelningen 1,9 miljoner. Det borde finnas på avdelningarna men nu har hela 7 miljonerspotten samlats under finansavdelningen.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Årets budget har likheter med en kortisonbehandling när
man fått en inflammation i kroppen. Läkaren försöker lindra den akuta smärtan med att injicera kortison som lindrar kortsiktigt och när effekten av behandlingen börjar avta kommer smärtan tillbaka. Så upplever jag budgeten
för 2014.
Man löser den akuta bristen på pengar genom att ta in PAF-medel i både
drift och investeringar på kort sikt. Men problemet på lång sikt kvarstår och
åtgärderna som ska stoppa de ökade konsumtionsutgifterna uteblir. En ökning med ca 4,5 milj. i årets budget av konsumtiosnutgifterna är ohållbart i
längden och förutsätter långsiktiga beslut och åtgärder som förändrar den galopperande ökningen av konsumtionsutgifterna. Den stora tilltron till att de
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stora reformerna inom socialservice och infrastruktursektorn ska ge ekonomiska inbesparingar har inte framkommit i några beräkningar. Man använder uttryck som ”torde” och ”bör” ge inbesparingar. Vad gäller dessa två reformer borde man påbörja en förstudie och en ekonomisk konsekvensanalys
var det stora inbesparingarna finns i dessa reformpaket. Utgångsläget har varit att förbättra och garantera samhällsservicen till kommuninvånarna, en
likvärdig service oberoende boningsort. God tillgänglighet till servicen och
bästa tänkbara kompetens och kostnadseffektivitet.
Lagstiftningsarbetet ska inte påbörjas före dessa förstudier och ekonomiska analyser har utvärderats. Även alla enskilda kommuner bör ha möjlighet att ge utlåtande på dessa reformförslag, efter det kan man gå vidare beroende på var det kommunerna säger. Enligt nu gällande tågordning så kommer det att bli tvärs emot. Lagstiftningspaketet har påbörjats, kommunerna
kommer att presenteras ett färdigt lagförslag där formpaketet är mer eller
mindre klubbat. Det här anser jag är fel tillvägagångssätt.
Det finns delar i arbetsgruppernas förslag som bör klargöras vad gäller infrastrukturen, där det är meningen att en ny organisation ska bildas, Ålands
planläggningskontor, som ska styras av ett planeringsråd enligt alternativ ett
i arbetsgruppens förslag. Organisationen ska vara lagstadgad och för kommunerna skall medlemskapet vara obligatoriskt. Organisationen skall kvalitetsgranska detaljplanen som kommunerna framställt på egen hand, genom
upphandling eller via privata initiativ. Jag förstår ivern från moderater och
socialdemokrater att genomdriva dessa reformer där det är staden som är
den vinnande parten. Alla säger att det kommer att bli bra på lång sikt, det
kan hända, men det finns ingenting som styrker dessa uttalanden. Reformerna bygger på antaganden.
I kommunerna bli närservicen närdemokratin sämre, en centralisering
driver i förlängningen en sammanslagning av kommunerna, detta har också
sagts öppet av socialdemokraten Barbro Sundback. Vad säger centern som förespråkar decentralisering och hela Åland ska leva? För mig signalerar det
varningsklockor. En ny centralorganisation som ska få en viss status via lagstiftning kommer med all säkerhet att nagga det kommunala planeringsmonopolet i kanten. Vad är det som kommunerna har gjort så mycket fel i sin
planering eftersom detta behov blev så hastigt påkallat? Är det landskapets
kontrollbehov som måste tillfredsställas eller vad kan det vara? Hur kommer
det sig att kommunerna är så dåligt insatta i dessa reformer, fast landskapsregeringen påstår att information har gått ut? I Eckerö har man inte överhuvudtaget diskuterat dessa reformer, Hammarland likaså. Den enda information som har gått ut idag i samrådsgrupperna och där vet jag inte hur de närvarande har blivit utsedda eller om det har varit fritt att komma till samrådsmötena. En stor oro finns åtminstone i Eckerö kommun och man väntar
på att landskapsregeringen och den ansvariga ministern åtminstone försöker
presentera för varje kommun vad detta innebär innan frågorna drivs vidare.
ÅF har ingenting emot reformer men man skall veta effekten av reformen innan man driver igenom den.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Ltl Brage Eklund lyfter fram staden som en vinnande
part och initierar att det finnas många statspolitiker i regeringen och
därför skulle det ha drivits igenom. Det här måste jag kraftigt säga emot.
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Staden har stått för stora delar av den sociala biten under många år.
Bl.a. är de vi som stått för hela grundstrukturen vad gäller social service
för hela Åland vi har fasta kostnader för Tallbacken, missbrukarvården
och Fältarna. Någon rättvisa måste det bli, vi har blivit förfördelade gällande landskapsandelssystemet och fått mindre, jag måste säga ifrån i
det här läget det tyckte jag var populistiskt uttryckt.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Landskapsandelarna bygger på att man ska ha likvärdig service på hela Åland. Det bygger på att de som är bärkraftiga och
har stark skattekraft skall finansiera sina egna delar så mycket som möjligt, de svaga kommunerna ska få större delar av landskapsandelarna.
Jag lyssnade på fullmäktige i Mariehamn via TV och där påstås att man
borde få 7 milj. för landskapsandelarna till staden, då undrar jag vad
som händer med kommuner på landet som redan är svaga om Mariehamn fordrar 7 milj. av de landskapsandelar som nu finns att tillgå? Jag
vill gärna se den ekvationen och vision hur ltl Sara Kemetter har tänkt
sig att landsbygden skall leva?
Ltl Sara Kemetter, replik

Ltl Sara Kemetter har stort förtroende för regeringen och samhällsreformen och jag tror att vi genom den ser till Ålands bästa. Därför stöder
jag den personligen. Däremot kan jag inte gå in i debatt vad som har
sagts via TV i fullmäktige Mariehamn, det tycker jag är ifrågasättande
jag råkar veta att det var ett av de mindre partierna som uttryckte sig i
dessa banor men det kan vi inte argumentera här.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Det är relevant att ta del av vart stadens representanter önskar att landskapsandelarna ska gå. Det är intressant att veta vad
man tänkt sig inom socialdemokraterna hur övriga Åland och de svaga
landsbygdskommunerna ska leva om Mariehamn stad rycker 7 milj. ur
den summa som finns att tillgå idag. Det betyder definitivt en nedläggning av randkommunerna och en centralisering av hela Åland. Det är väl
vad formen har i bakgrunden har som mål att det ska centraliseras och
utarmning av landsbygdskommunerna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Carita Nylund

Tack, fru talman! I inledningen ondgör sig ledamoten över det faktum
att vi använder PAF-pengar, det var jag inne på ingår i mitt anförande.
Jag vill höra hur man resonerar kring varför det är det så hemskt att använda spelpengar i budgeten när vi redan använder pengar från spritförsäljningen, som jag också nämnde går. Det är ingen från ÅF eller något
annat parti som har ondgjort sig att vi lever på spritpengar men spel är
väldigt känslig. Hur resonerar man kring det?
Ltl Brage Eklund, replik

Fru talman! För det första att vi lever på spritpengar är den skattefria
fördelen som vi har och den är vedertagen på Åland och bland politiker,
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att vi levt på den i långa tider. Att vi börjar använda PAF-pengar till driften på landskapets budget är ingen bra målsättning. Man ska eftersträva
att uppgifterna i driften ska gå via ordinarie budget. Om man sedan använder PAF-pengar via drift eller speciellt riktade mål till svaga grupper
tycker jag inte är fel. Nu sprider man PAF-pengar i hur många moment
som helst, jag hade antalet klart för mig tidigare, det är det vi motsätter
oss vad händer den dagen de försvinner?
Ltl Carita Nylund, replik

Tack! Vad händer om folk slutar dricka sprit? Att något är vedertaget betyder inte att det är bra alla gånger. Pengarna har vi redan på konto, vad
vill man från ÅF sida göra med dessa PAF-pengar i stället?
Ltl Brage Eklund, replik

Jag ber ltl Nylund titta i vår motionsflora hur vi vill fördela PAFpengarna och hur vi anser att budgeten ska läggas upp. Läs gärna igenom motionerna som vi lagt så förstår du hur vi vill ha det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Jag kunde inte låta bli att småle när jag hörde replikskiftet med Brage Eklund. Det var helt okej att använda PAF-pengar till
vad de föreslår i motionerna men inte det som landskapsregeringen föreslår. Orsaken till att jag begärde replik är att det nämndes att hela
Åland ska leva. Tittar man på kostnaderna som har varit är det kommuner som Eckerö, Geta och Sund som finns med där och får hem lite, för
att man har höga sociala kostnader och är små kommuner. Det är inte
bara Mariehamns stad, man behöver titta på helheten och förklara det.
Visst kan man svartmåla och säga att det bara är stan, det är Mariehamn
som vinner på allting, men så är det inte, det är också randkommunerna
och de kommuner som har höga sociala kostnader. Är inte det viktigt för
ÅF?
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Det har sagts förut man ska inte förlita sig på siffrorna
från 2011 man ska hålla sig á jour och det var en olycka att siffrorna
skickades ut. Jag får be Göte Winé att inte titta så mycket på siffrorna
sanningen kan vara helt annorlunda en annan dag. Varför jag sa att Mariehamn är vinnare, titta på utredningarna var är placeringsorterna på
alla sammanslagna enheter? De flesta föreslås i Mariehamn och tidigare
placering av sjukhus, som hela Åland har varit med och finansierat, har
också blivit i Mariehamn. Där har man haft skatteeffekter man har fått
inflyttade, det blir det igen nu. Hela sociala sektorn ska flyttas till Mariehamn tror du att alla socialarbetare runt om på Åland blir kvar ute i
kommunerna, många flyttar med där arbetsplatsen är.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Ltl Brage Eklund nämnde i sitt anförande att vi inte
har fått ut något till Eckerö om att ge remissvar på utlåtanden om samhällsservicereformerna. Jag skulle ha varit i min hemkommun om 20
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minuter för att vi håller på att ge utlåtanden som bäst. Hur är kommunens intresse att vara med och vara aktiv i dessa frågor? Ni behöver ta
en diskussion i Eckerö, varför har inte vi gett svar, eller om ni inte tänker ge ett utlåtande svar? Nu har man möjlighet, som lantrådet nämnde
tidigare, har det gått ut sex olika punkter som man ska svara på. Vi jobbar som bäst med dem ute i vår kommun. Vilken arbetsmetod ni har det
kan inte jag svara på men nog är vi delaktiga och får möjligheten att vara
det. Där kan Eckerö kommun komma med synpunkter om placeringar
och annat, men var med och agera.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Brage Eklund, replik

Punkterna som skickats ut som lantrådet räknade upp, jag kommer inte
ihåg alla. Det skulle vara intressant att veta om det i punkterna finns någon förstudie på de ekonomiska konsekvenserna i kommunerna om hur
det kommer att slå? Hur kommer servicen och närdemokratin att fungera i framtiden? Är det punkter som är med i frågorna, jag har inte sett
dem måste vara något som skickats ut nu i dagarna. Jag anser att när
landskapet har drivit på reformerna skulle de ha tagit initiativ och farit
ut till kommunerna och informerat, haft en föreläsning för att i slutändan få förståelse i kommunerna. Nu blir det missförstånd som växer
som är helt onödigt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Jag vill vara tydlig, planeringsmonopolet kvarstår hos kommunerna. Landskapsregeringen har inte för avsikt att gå in och ändra planoch bygglagen och reglera förhållandena mellan landskapet och kommun på annat sätt än vad som finns skrivet i dag. Vad är det då som
landskapsregeringen vill göra? Man vill ha ett projekt under tre års tid
där man sammanför samhällsplanering, tillväxt och hållbarhet. För att
se om det finns effektiveringsvinster, miljövinster att göra för det samlade Åland. Landskapsregeringens avsikt är inte att kränka markägarnas
rättigheter eller på något sätt inverkar menligt på den monopolställning
som respektive kommun har i samband med planering.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, minister Thörnroos för den upplysningen. När man läser infrastruktursektorns utredning över planeringsdelen står det tydligt ”organisationen ska kvalitetsgranska detaljplaner som kommunerna framställt på egen hand genom upphandling eller via privata initiativ”. Det
är ett av förslagen. Vad är det man tänker gå in och trampa på planeringsmonopolet? Vilken status ska det s.k. planeringsrådet, eller myndigheten för det ska bli en myndighet, och en tjänsteman och ett par till
som ska tillsättas? Är det överplanering för kommunerna, något kommunerna ska rätta sig efter i framtiden när de gör sina detaljplaner eller
vad är det?
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Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Jag vill på intet sätt förringa den rapport som är framtagen och
ligger som grund för arbetet men vi måste komma ihåg att det är en
rapport som pekar på olika möjligheter, här kan man göra på ett eller
annat sätt. Det är inget som är skrivet i sten. Den rapporten har varit ett
delmoment i den fortsatta planeringen där man funderar kring samhällsplanering, tillväxt och hållbarhet på ett förnuftigt sätt. Vi ska
komma ihåg att vi redan idag i den gällande plan- och bygglagen har
landskapet enligt § 11 möjligheter när det gäller stora, jag upprepar
stora, infrastrukturella satsningar såsom hamnanläggningar, större vägprojekt o.s.v. Landskapsregeringens avsikter är inte att köra över kommunerna och inte heller att på något sätt inkränka på kommunernas
monopol, däremot manar vi till ett ökat samarbete.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Jag hoppas det är som minister Thörnroos säger men
jag är fundersam, det kommer inte tydligt fram att det är så. Man ska
göra en översiktsplan över Åland där man har tillväxtområden, industriområden. Då frågar man sig vilken status har den här planeringsmyndigheten när det gäller att kommunen går in i detaljplaneringen och
funderar var de ska ha sina? Ska man rätta sig efter den här myndighetens inritande eller vad är det? Det finns oklarheter här och jag vill framhäva att det inte är tydligt i framställningen eller i landskapsregeringen.
Pratar man med vissa ledamöter utanför salen säger de nej sådär blir det
aldrig, du behöver inte vara orolig. Vad ska oppositionen veta vad partierna i regeringen pratar och hur det kommer att bli.
Talmannen
Tiden är ute!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson

Tack, fru talman! Ltl Brage Eklund klumpar ihop Moderaterna och socialdemokraterna och menar att vi står för en linje och de andra för någon
annan linje. Det är de facto fyra partier som står bakom den blå boken
inte två. Vi står alla tillsammans bakom förslagen, samtidigt framställer
andra representanter från ÅF sig själva som det enda borgerliga alternativet. Jag skulle säga att ÅF är ett konservativt ytterhögerparti numera.
Man är konservativ vill inte förändra något samhällsservicereformen,
allt är fel. Man har inga egna förslag och idéer på hur det skall göras.
Och ytter för att man inte tar hänsyn till, inte svarar på hur man tänker
spara det finns inga svar. Reformen föreslår man att inte ska utredas
någonting man ta bort anslagen och säger att det ska göras inom ordinarie, men det finns inget svar på vad vi ska spara bort.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Varför jag nämnde socialdemokraterna och moderaterna var att före reformarbetet när man pratade om kommunsammanslagningar var inte moderaterna öppna med att säga att man trodde på
en eller flera kommuner, det är inget fel i det. Socialdemokraterna har
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sagt samma sak, och Barbro sa att reformerna kan i längden leda till
sammanslagningar av kommunerna. Det är inget att hymla om. Därför
riktade jag mig till Moderaterna och socialdemokraterna när det gäller
detta. När det gäller våra förslag tror jag att Petri behöver titta på våra
motioner och se på våra förslag, kanske han då finner en del av vad han
frågar efter.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag har läst motionerna och hittar fortfarande inga
svar hur man tänker spara alla de inbesparingsförslag de neddragningar
man föreslår, utan bara generella neddragningar utan svar. Bortser man
helt från ÅF att äldreomsorgens kostnader kommer att tredubblas inom
några år, hur ska vi klara den utmaningen? Vad har ÅF för svar på det
om man inte vill förändra något? Ska vi friställa personal med neddragningarna ännu mer än vad vi har lyckats hålla igen på personalkostnaderna. Det betyder att man hamnar på bidrag och det är vänsterpolitik.
Ltl Brage Eklund, replik

Ltl Petri Carlsson får det att svänga till vänsterpolitik de förslag vi har.
Svarar jag på besparingarna, och ni slår emot att vi generellt har gått in
och sagt att konsumtionsutgifterna ska ner till en viss procent. Det finns
inte en möjlighet, jag tycker det är ganska fritt för då finns det möjligheter inom hela landskapsregeringen att titta på var man har funktioner
som kan dras ner. Riktar vi oss specifikt till någon person, enhet eller
verksamhet då ska vi ha faktaunderlag. Det faktaunderlaget finns inte i
budgeten. Det finns inte underlag för oss att gå in i detalj och säger att vi
ska spara fem procent på de eller de, då måste man vara mera upplysande i budgetverksamheten. Bästa Petri Carlsson så här går det in i företagsvärden när man ska dra ned något.
Talmannen
Tiden är ute! Jag vill påminna om titulaturen.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Gunnar Jansson

Tack, fru talman! Det är inte alldeles lätt att veta om vi befinner oss i en remissdebatt över en årsbudget för 2014 eller i ett allmänt planeringsmöte för
det åländska samhället nu och framöver. I går betecknades budgetförslaget
som något av ett rekord i reformer. Vi fick exempel på det som beskrevs som
reformer. Jag frågade lantrådet om det var rätt uppfattat att man kan härleda
tre ur budgetförslaget, det kan man säkert men säkerligen många fler. Vtm
Jansson listade 10 och utlovade 30. Jag kommer att uppehålla mig vid frågan
planering kontra reformer, vad är det vi debattera här? Faktum är att föremål
för debatten är årsbudgeten för 2014 och fördelningen av pengarna enligt den
nya finansförvaltningslagen som styr eller borde styra den här processen.
Vi har talat ganska lite om hur pengarna ska fördelas, hur de medel som är
tillgängliga ska räcka till. Vi ska uppfylla de krav som gäller för offentlig budgetering d.v.s. redovisa alla kända inkomster och alla kända utgifter och förfara att det råder en rimlig balans mellan dessa två, de facto i en budget
måste det vara exakt balans. Därför att, det är min käpphäst, den offentliga
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makten utgår från folket och den ska utövas under lagar. Det är så i Ålands
lagting att reformer kan vi tala om när vi stiftat lagom vad de är, hur de utövas, och vad de innehåller. Eller på journalistiskt språk om man så vill, bra
en reform men när, var, hur, varför och hur påverkar den mig, då är det en
reform. Hittills förs debatten i termer av planering av allt det goda. I går diskuterades dessa storstilade, storartade reformer. Jag går till sidorna 15 till 18
i budgetförslaget och har vissa svårigheter att orientera där, därför att nu ska
jag använda elva termer som jag tror att regeringen avser vara reformer. Det
lyder i oordning så här, idka samråd och överläggningar, gå vidare med beredning, överväga, förbereda, ge riktlinjer, påbörja utvecklings- och samordningsarbete, planera initialt, avse, påbörja arbetet, utarbeta policy för övergripande målsättning, påbörja förberedande arbete, etc.
Detta är inga reformer det här är planering av åtgärder enligt juridiskt
språkbruk och även i svenska språket är det inte en reform man avser att
göra. När den offentliga makten skall utövas under lagarna ska det vara normer som styr verksamheten och pengar som förhoppningsvis räcker till för
att betala vad det kostar. Som jag fick svar på i replik till vicelantrådet har det
kommit ett budgetförslag för nästa år. Jag ser begränsade reformer i det förslaget, d.v.s. landskapsandelarna till kommunerna ska inte indexjusteras därefter blev det något oklart huruvida kompensation för rikslagstiftning för våra
kommuner ska medges, förhoppningsvis ja. Jag vill påstå att med den relativt
färska kommunalskattelag vi har att den åtgärden borde åtföljas av lagstiftning. Andra lagar har jag inte upptäckt eller sett utsikt att sådana ska komma
och hur det här ska gå ihop vet jag inte. Jag måste kosta på mig att citera såväl Urho Kekkonen som statsminister Olof Palme och ser en illavarslande
trendförändring i det politiska hantverket. Urho Kekkonen definierade politik
”politik är en fråga om att vilja”. Olof Palme var tydligare han sa ”politik är
att vilja”.
Jag har varit med så länge att jag har sett trenderna, tendenserna här. På
1980-talet i Finlands riksdag inträde en sådan modifiering att i politik är det
enbart resultat som räknas, till att så småningom övergå i att politik är det
som ser ut som resultat. Vad jag nu befarar är att vi nöjer oss alltför mycket
vid att politik är att synas. Kollegor, det räcker inte. Den dagen kommer när
väljarna förhoppningsvis med mediernas hjälp ställer frågan, varför syns ni,
vad är det konkreta svaren på utmaningarna, när övergår planering i reformer. De frågorna måste få besvaras. Jag avundas inte finansutskottet som på
basen av remissdebatten, så här långt kanske undergår förbättringar eller
förändringar, ska försöka sammanfatta möjligen det som har sagts här eller
om man går till sifferstaten och hantera den.
I ljuset av detta finns budgetmotion nummer ett där jag som förste undertecknare för den liberala gruppens räkning vill skapa större stabilitet under
finansförvaltningslagen i landskapets ekonomiska politik. Där vi föreslår igen
en återgång till de goda erfarenheter som vi inhämtade under tiden med lagstiftat ekonomiskt råd för landskapet, ett sekretariat som har övergått i ÅSUB
som besitter betydande kompetens och kunskap. Där jag med tanke på den
ekonomiska stabiliteten nu och framöver föreslår att lagstiftningsåtgärder
omgående inleds om att skapa ett ekonomiskt råd för Åland som skulle vara
ett samarbetsorgan för landskapsregeringen, näringslivet och intresseorganisationerna under lantrådets ordförandeskap och skulle sammanträda cirka
en gång per månad. Rådet skulle behandla frågor om de ekonomiska verk184

samhetsförutsättningarna och behov av förändringar, resursutnyttjande och
konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning samt den ekonomiska sektorns
roll i sammanhanget.
Talmannen
Rekommenderade taltiden om två minuter är nu överskriden.
Jo, tack jag slutar strax. Märk väl den ekonomiska sektorns är med men inte
som en framträdande aktör utan som en injektor i processen. Tack, fru talman!
Vtm Viveka Eriksson

Talman! Det har talats mycket om den s.k. samhällsservicestrukturreformen
som vi i vår grupp har döpt till SSSR. Det är en stor och viktig fråga så det är
helt naturligt att det blir debatt. Jag kommer att uppehålla mig vid SSSR. Den
sociala samverkan som landskapsregeringen är inne för tycker liberalerna är
precis på rätt väg. Samordnande smala sociala områdena som idag handhas
av kommunerna. Ibland kan det kännas frustrerande med politik får det tar
oändlig tid innan saker och ting faller på plats. Men det kan också kännas
väldigt bra till slut när allting går rätt väg, och så är det med den sociala reformen som föreslås. Redan lagtingsåret 1998-1999 gjorde liberalerna en
hemställningsmotion med mig som första undertecknare där vi föreslog att
de smala sociala områdena borde samordnas. Det ledde till att motionen antogs av lagtinget, det blev en utredning och den hamnade som en hyllvärmare
någonstans. Sedan tog frågan fart igen under förra perioden, det togs fram en
ny utredning och nu har det gått vidare. Det här är positivt och bra.
Varför vill liberalerna får tillstånd reformen? För att vi har som utgångspunkt de enskilda människornas behov. Utsatta grupper, människor med
särskilda behov i samhället måste vi värna om. Vi ska se till att vi tryggar servicen och kvalitén och framför allt människors integritet, därför måste vi ha
en organisation kring de smala sociala servicedelarna. Liberalerna vill ha en
organisation som faktiskt fungerar och är för hela Åland och sätter människan i centrum, därför förespråkar vi att det ska finnas en huvudman, en ansvarig för verksamheten.
Landskapsregeringen föreslår att det ska finnas 16 olika huvudmän, 16 ansvariga och det blir i form av kommunförbund som vi ännu inte exakt vet hur
ska se ut, men det blir någon form av kommunförbund som ska sköta detta.
Jag vill påminna lagtinget och landskapsregeringen om vunna erfarenheter
när det gäller kommunala samarbetsformer det har inte alltid visat sig så
lyckosamt. Tre exempel som borde avskräcka och borde göra att man skulle
tänka en gång till. Ålands kommunförbund var tänkt som en viktig samarbetsorganisation för hela Åland. Det blev en dragkamp särskilt mellan Mariehamn och övriga Åland. Problemet har varit att kommunerna inte har velat
ge ifrån sig makt till sitt kommunförbund. Förbundet håller på att falera, Mariehamn har gått ur och ett tag höll hela förbundet på att falla omkull. Mise
vittrade sönder inifrån från första dag för att kommuner ställde sig på sidan
om och tyckte att man gör det bättre och billigare själv. Mise hade inte heller
acceptans hos medborgarna.
Omsorgsförbundet en organisation som fungerar, har en bra verksamhet
och en fungerande service men mycket knorr i kommunerna när man antar
budget. Man uppfattar att det är svårt att påverka men man ska vara med och
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betala. Kommunförbund är inte en bra organisationsform, däremot har vi i
landskapet en bra erfarenhet av att göra kommunalt reformarbete genom att
föra över saker på landskapet. Därför har liberalerna återgått till vår gamla
käpphäst att man kan föra mera saker under landskapet som huvudman. Det
kan man göra antingen i form av eget Ålands sociala omsorger eller samordna det med ÅHS. En samordning med ÅHS ger dessutom den fördelen att
man kan samordna, vad det går fort med fem minuter, socialvård och sjukvård för det är väldigt ofta så att socialvård och sjukvård är kommunicerande
kärl och idag bollas människor mellan organisationerna. Det är en fördel om
samma huvudman ansvarar för både socialvård och sjukvård. Där kan man få
till stånd det som är vår huvudsakliga uppgift, människorna i centrum för att
ge en bra tryggad service. Min tid är över så jag ska återkomma med samhällsservicereform, tack.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! Jag vill först säga tack till vtm Eriksson för ett bra inlägg i
debatten. Det känns som vi har en samsyn när det gäller problemställningar, utmaningar vi har och behovet av att göra reformerna. Man kan
ha olika uppfattningar vilken organisationsform som är rätt. Det finns
fördelar med det ena och det finns fördelar med andra. Det som vtm Eriksson sa låter intressant så jag skrev ner det, ”kommunalt reformarbete
genom att föra över på landskapet”. Det blir inte kommunalt, man flyttar från den ena lådan till den andra och bort ifrån kommunal behörighet. Det tycker jag är tråkigt, jag var tidigare inne på samma linje som
vtm Eriksson, men samtidigt har jag en viss förståelse för att ska vi ha
en kommunal sektor behöver den ha ett substantiellt innehåll.
Talmannen
Tiden är ute!
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag hörde själv när jag sa kommunal reform att jag sade fel, jag
menar samhällsreform. Liberalerna ser det offentliga Åland som en helhet. Vi har ett gemensamt ansvar för att ge en bra service till människorna. Det människorna förvänta sig av oss är att den är kvalitativ, håller god standard och inte integritetskränkande det måste vi sträva till.
Det spelar inte så stor roll för människorna vem som gör det bara det
görs på ett bra sätt. I dag när det gäller den smala sociala delen är det
stora problem för kommunerna att upprätthålla det. Det vet vi och därför är vi eniga om att vi behöver gå vidare och göra något åt det. Men det
är fel att bygga in det i ett kommunförbund med alla konflikter, där man
är 16 kommuner som ska dra åt alla håll då glömmer man människan i
centrum då tänker man på den kommunala ekonomin.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! Det finns många goda argument för det som vtm Eriksson
säger. Om det överförs i landskapets regi är det på något som att kostnaderna försvinner in i landskasbudgeten och då finns det inte mera.
Finessen med att ha det kvar inom kommunal sektor, kommunal behörighet då finns det en direktkontakt mellan det som är betalare d.v.s. innevånarna i landskapet och organisationen som utför tjänsterna. Vad vi
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eftersträvar för hela Åland är att vi skulle få mera behörighet på skatteområdet. Nu flyttar vi bort där vi har skattebehörighet på den kommunala sektorn in i landskapets box men kostnaderna försvinner inte,
kostnaderna finns kvar i minst lika hög grad.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Igen, vi måste se det offentliga Åland som en helhet. Det offentliga Åland har vissa åtaganden som vi ska sköta på ett bra sätt. Jag noterar att finansministern gick in i den ekonomiska diskussionen hur viktigt det här var för ekonomin men liberalernas syn är att det är viktigt
för människorna. Det är huvudpunkten med en social reform att man
har människan i centrum och gör den bästa möjliga organisationen som
tar tillvara människornas intresse.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom

Herr talman! Vad kan hjälpa till att skapa framtidstro till skärgårdens innevånare och vad kan lagting och regering göra för att förbättra framtidsförutsättningarna för skärgården?
Jag skulle vilja påstå att arbetsplatser och kommunikationer är två av de
viktigaste områdena där insatser bör göras för skärgården. De senaste åren
har sparkraven med neddragningar av skärgårdstrafikens turlistor i budgettider varit på agendan och det är ett hot mot oss som bor i skärgården och de
arbetsplatser vi har. Nya arbetsplatser i skärgården kan skapas t.ex. inom
fisksektorn som är en av de näringar som skulle kunna utvecklas. Även kvalitetsturism kan skapa nya arbetsplatser i skärgården.
Fiskindustrin som i dagsläget har stor betydelse för Föglö och Brändö har
naturliga förutsättningar att utvecklas och framöver få ännu större betydelse
för flera skärgårdskommuner och tillsammans med en väl utbyggd kortrutt
skapa tillväxt i skärgården. En hämsko som måste åtgärdas är det faktum att
tillståndsprövningen inte fungerar. Fiskodlingstillstånd som söktes för över
tio år sedan är ännu inte färdigbehandlade av myndigheterna. Detta är helt
oacceptabelt! Att vänta över tio år på ett myndighetsbeslut stryper all företagsamhet och detta borde vi i denna sal inte acceptera.
För att råda bot på situationen borde lagstiftningen på området ses över
och moderniseras. Under den liberalt ledda regeringens mandattid 2007 2011 påbörjades ett arbete med sikte på en modernisering av lagstiftningen
som reglerar fiskodlingssektorn, men tydligen har det arbetet avstannat när
den nuvarande regeringen tillträdde. Är det månntro brist på intresse för frågan som bromsar? Att tillståndsärenden dras i långbänk är knappast rättssäkert. Betydande förbättringar har gjorts inom branschen t.ex. bättre foder, för
att minska miljöbelastningen i förhållande till producerad mängd fisk. Detta
borde ge utrymme för branschen. Tillsammans med näringslivet och dess arbetsplatser är kortrutten av stor betydelse för skärgårdens framtid. Enligt
budgetframställningen på sidan 35 under rubriken kortrutt framgår att förslag till lösningsmodeller kommer att presenteras i slutet av år 2013. Nu förstod jag med repliker från lantrådet att det dröjer ännu längre. Den parlamentariska kommittén som enligt regeringsprogrammet skulle tillsättas är
ännu inte tillsatt och några konkreta förslag om kortruttens förverkligande
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har ännu inte förelagts lagtinget. Kommer det att bli någon kommitté? Tillåt
mig tvivla. Jag anser att skärgården är värd att satsa på och för att ge skärgårdsborna framtidstro ska vi skapa goda förutsättningar för näringslivet i
skärgården där fiskindustrin är en naturlig del. Med anledning av detta har
jag skrivit en motion som föreslår att ”Arbetet med att bygga ett färjfäste på
östra Föglö inleds omedelbart för att leda Kökartrafiken den vägen och arbetet med sikte på förbättrad förbindelse från fasta Åland till Föglö intensifieras. Prioriteringsförslag för övriga kortruttsprojekt lämnas till lagtinget i
brådskande ordning”. Vinsten med åtgärd som motionen föreslår är en
bättre trafik med mindre antal fartyg vilket kommer att ses i bokslutet samt
goda möjligheter för företag och arbetskraft att verka över nuvarande
kommungränser.
Minister Carina Aaltonen, replik

Tack, herr talman! Ltl Torsten Sundblom oroar sig över landskapsregeringen som inte kommer vidare när det gäller att bevilja fiskodlarna
mera tillstånd. Under flera år har ett projekt som heter Aqua best som
handlar om ett hållbart vattenbruk pågått. Projektet avslutas i februari
efter det kommer regeringen att ta beslut hur vi ska gå vidare med vattenbruket. Från fiskodlingsnäringen har man gått in för att bli ett hållbart vattenbruk vilket innebär att man är inne för kretsloppsfoder. Vi tittar på möjligheterna att införa låg fosforfoder för att kunna möta de miljökrav, miljömål som ställs bl.a. i samarbetet inom Helcom.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, herr talman! Allt detta är vida välbekant redan. Det handlar om att
man inte kan vänta, lämna in en tillståndsansökan om flyttningar av odlingar och så väntar man i tio, tretton år och inga beslut kommer. Det är
detta som jag vill ta upp, tillståndsärenden måste löpa framåt och
komma med ett klart besked inom en rimlig tid.
Minister Carina Aaltonen, replik

Den synpunkten delar jag, det kan inte vara så att man lämnar in en anhållan om ett ärende för att få tillstånd och man får inget svar. Det är
klart att sådant måste löpa på. Ett problem har varit att lagstiftningen på
det här området har varit väldigt otydlig och inte helt fullständig. Det
kan inte bara den här landskapsregeringen lastas för, det har suttit
andra regeringar här emellan som haft möjlighet att åtgärda problematiken. När vi går vidare och öppnar vattenlagen ska vi först ha klara
papper på vad Aqua best projektet kommer att innebära. Det är ett stort
arbete att öppna vattenlagen och det gör man inte en handvändning.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, herr talman! I mitt anförande talade jag om att föregående regering med miljöminister Sjögren satte i gång arbetet, men tydligen finns
inte intresse för nuvarande miljöminister. Så känns det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Tack för ett intressant anförande. Det känns tryggt att veta att
ltl Torsten Sundblom alltid står på skärgårdsbornas sida, det är glädjande. Våren 2011 under dåvarande lantrådet Viveka Eriksson lämnade
sitt kortruttsmeddelande till lagtinget. Det var liberalerna och centern
som förde fram det meddelandet. Det meddelandet har legat till grund
för fortsatta undersökningar som har gjorts. Det har således inte fattats
nya politiska beslut utan det meddelandet och de konturer och de riktlinjer som drogs upp där som har varit föremål för en ytterst omfattande
process som har ägt rum. Inom de närmaste veckorna, enligt avdelningen, kommer man att presentera en rapport till landskapsregeringen och
den kommer naturligtvis att överföras till lagtinget för vidare process.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, herr talman! Det är två och ett halvt år. Det som behövs är det
konkreta beskedet att nu blir det, det är vad vi väntar på.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! För tio år sedan beslöt vi att vi skulle sätta spaden i marken vad
gäller en tunnel till Föglö. Utredningen vet vi i dag, kanske inte svarade
mot alla de krav som finns från privatpersoner och organisationer. Man
hade lite för bråttom, man hade inget faktaunderlaget. Det har vi fått äta
upp såtillvida att ingenting har hänt på så här många år. Till skillnad nu,
vi lär av våra misstag, vi har ett brett faktaunderlag, vi pekar på flera alternativa möjligheter och det går vi vidare med.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, herr talman! Återigen, beskedet om att vi börjar någonstans det
måste komma fram. Vår skärgård ser ut som den ser ut det finns naturliga förutsättningar att gå fram med bara vissa vägar, det finns inte så
mycket att välja på. Det kunde vara lätt att ta ett delbeslut så att planerarna kunde komma igång och i dessa lågkonjunkturstider skulle vi ha
arbetsplatser och uppdrag att ger till schaktningsbranschen och till de
som sysslar med betonggjuteri och sådant. Det skulle ha en stor sysselsättningspolitisk inverkan.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Mats Perämaa

Herr talman! Jag har fått nöjet att presentera några liberala budgetmotioner.
En kommer att beröra avdrag i kommunalbeskattningen för studielån. Om
utbildningsministern möjligen hör mig skulle det vara intressant att diskutera den frågan men jag inleder med en annan motion.
Budgetmotion nummer tolv, sänkning av konsumtionsutgifterna. Det kan
finnas skäl att vi motiverar oss varför vi tycker att vi kunde sänka konsumtionsutgifterna med 2 miljoner euro. I absoluta tal föreslås i jämförelse budgetförslag 2013 och budgetförslaget 2014 en höjning av konsumtionsutgifterna med fyra miljoner euro. Tar man med PAF-pengar som finns på vissa konsumtionsutgiftsmoment är höjningen något högre. Vi vet att lönerörelsen på
finskt håll sannolikt blir ytterst anspråkslös inför nästa år. Det är inte lätt för
en oppositionsledamot att exakt veta vilken procentsats det kommer att slå i
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löneökningen för de landskapsanställda. Men en lätt bedömning säger att det
kunde ligga i halvprocentsklassen plus minus någon tiondel. Eftersom löneökningarna, om det blir desamma här, slår olika i olika lönegrupper beroende
på hur höga inkomster man har. Tjänstemän har ibland lite högre inkomster
än de som jobbar på fältet, på golvet t.ex. inom vården. 1/2 procent på lönerna som är dryga hundra miljoner euro skulle ge en ökning på 1/2 miljon.
Landskapsregeringen föreslår en höjning av detta men en miljon euro. Därutöver finns tre miljoner i höjningsförslag för konsumtionsutgifter. Pensionerna är lätta att se de är inte föremål för inflationsjustering eftersom det föreslås en siffra på 1,7 miljoner euro i det förslag som getts av landskapsregeringen.
Bränslekostnaderna, när man budgeterar ner det bedömda medelpriset för
nästa år från 93 cent i budgetförslaget 2013 till 81 cent i budgetförslaget 2014,
en sänkning med en halv till en miljon euro vilket undanröjer kostnadsökningen för lönerna plus lite därtill. Då menar vi att det finns en höjning förutom det inflatoriska trycket, om vi kallar det så, i förslaget som vicelantrådet
via landskapsregeringen har presenterat för lagtinget som är svårt att motivera i den här situationen. Det rör sig mellan en till två miljoner, upp emot
två miljoner i höjning totalt förutom de vi vet och det som är fakta.
Det är svårt att motivera en sådan höjning när vi samtidigt vet att landskapsregeringen pratar om en minskning av personalstyrkan med 21 personer. Med detta som grund menar vi att det finns en viss överbudgetering eller
kanske dessvärre att landskapsregeringen avser att under nästa år med stöd
av den nya tjänstemannalagen anställa mer personal som inte vi kan se i
detta budgetförslag. Vi ber att finans- och näringsutskottet noggrant tittar på
detta och att det kan finnas fog för att minska konsumtionsutgiftsanslagen
med det som vi föreslår. Exakt hur det ska fördelas det kan inte vi säga.
Jag tackar för att utbildningsministern är närvarande och vill diskutera
förhoppningsvis det som jag föreslår i budgetmotion nummer två, avdrag för
studielån. Som en person som minns saker och ting vilket jag utgår ifrån att
utbildningsministern gör kan vi konstatera att motionen är en repris av det vi
föreslog förra året. Liberalerna i likhet med ÅF är intresserade av skattefrågor
inom behörigheten, tyvärr har inte landskapsregeringens partier kommit med
några motsvarande förslag inom detta område. Förslaget är lagt med den
målsättningen att vi skulle bli ännu flera personer som lever och verkar och
producera varor och tjänster är på Åland. Vi vill ha ett verktyg för att locka
tillbaka åländska ungdomar som studerar på annat håll när det ska välja var
de ska bo och leva. Vi menar att ett sådant förslag, exakta volymerna finns
inte föreslagna såsom vi har lagt det utan det måste noggrant utredas. Ett ordentligt avdrag i kommunalbeskattningen för att skriva av kapitalet av studielånet kunde vara en morot för ungdomarna att flytta tillbaka.
Vi vet med de kurvor och diagram som har presenterats av ÅSUB under
senare år har vi en demografisk utveckling där vi får ökat kostnadstryck på
varje producerande individ i vårt samhälle som måste lösas på ett eller annat
sätt. Det mest bekymmersfria sättet att lösa det är att öka tillväxten genom att
vi blir flera personer på Åland. Vi vet att vi inte löser diagramproblematikens
alla problem genom bara inflyttning, det torde var klart för det krävs tusen
personer som ska flytta till Åland per år. För varje person som flyttar tillbaka
gör att problemet till dess övriga delar blir något mindre.
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Under förra årets budgetbehandling sade utbildningsansvarige minister
Johan Ehn att den här aspekten av en målsättning kunde ingår i ett arbete
som det gavs löfte om att skulle utföras. Jag ställer frågan gällande den här
budgetmotionen till minister Johan Ehn vad som har hänt i frågan, och om
ministern har några synpunkter i det här skedet av behandlingen. De övriga
motionerna får jag presentera senare.
Minister Johan Ehn, replik

Herr talman! Detta var en fråga som var aktuell framförallt under senaste budgetdebatten men också under den debatt vi hade kring studiestödet och indexjusteringarna. Vi har inskrivet både i regeringsprogrammet och omställningsbudgeten och det är ett arbete som ska ske
och sagt att en total översyn av studiestödssystemet ska göras till 2015.
Utöver den biten vad gäller avdragen och möjligheten att titta på vad vi
kan göra för att få folk flyttar tillbaka. Vi har vuxenstudiestödet som
hänger efter ordentligt. Vi vet dessutom att på finska sidan pågår nu en
hel rad reformer gällande studiestödet, det gör det också på andra ställen i Norden. Det vi har gjort är att vi har försöker samla intrycken av
vad som händer runt omkring oss för att ha ett underlag för att under
det här året gå igenom vad vi ska göra för att kunna presentera förslag
till åtgärder till 2015. Det är den tidtabell som jag tror att jag gav besked
om.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Mats Perämaa, replik

Tack, herr talman! Det kan hända att en tidsram gavs då, mitt minne
klarar inte av att hålla den detaljen på plats. Frågan om att öka inflyttningen är så stor att vi får hoppas att det kommer besked av landskapsregeringen under den här mandatperioden så att vi hinner komma till
konkreta lagförslag, åtgärdsförslag för att komma till skott. Möjligen
kunde den här frågan vara så stor att den debatteras skilt i form av ett
meddelande men det får landskapsregeringen överväga, skatteåtgärder
det finns alltid många aspekter i det. Några ord om det som pratas om i
Finland, där man gått på den linjen att snabba studier skulle leda till
återbetalning av studielånet. Nackdelen med det systemet är att det delvis skulle vara i form av ett rent bidrag men det här förslaget kräver att
man är verksam i arbetslivet för att få något tillbaka.
Minister Johan Ehn, replik

Herr talman! Studiestödssystemet är ganska komplext, systemet idag
bygger på bidrag. Vi har byggt upp det så att de flesta av våra studerande
väljer i huvudsak bidrag och till en liten del lån. Man måste fundera på
är hur man sätter åtgärderna så att de uppnår effekterna som finns i
motionen. Jag ställer mig inte negativ till det som finns här det gjorde
jag inte heller förra gången. Däremot måste det föregås av genomlysningen att man tittar på vilka typer av åtgärder kan man göra och vad
får för effekter. Studiestödet som det är utformat idag har lockat väldigt
många människor till studier om man jämför med tidigare. Men för att
reformera systemet behöver man ha belyst det från de olika bitarna. Jag
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delar de synpunkter som ltl Perämaa har kring system på finska sidan,
jag är inte överlycklig över det upplägget om jag säger rakt ut.
Ltl Mats Perämaa, replik

Herr talman! Glädjande nog har vi egen behörighet på området och bör
enligt min uppfattning kunna diskutera skatteåtgärder som är fördelaktiga för oss alltmera i denna sal. Bidragstanken är väldigt fjärran från förslaget eftersom en förmånstagare av ett avdrag måste generera skatteintäkter i någon åländsk kommun såsom förslaget ligger för att kunna
andra det mot kapitalet i det tidigare lyfta studielånet. Det finns en stark
drivkraft i att man ska utföra ett arbete och producera.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Wille Valve, replik

Tack, ltl Perämaa jag har en fråga angående den budgetmotion ledamoten nämnde i sitt anförande, den om sänkning av konsumtionsutgifterna
på två miljoner. Vilka konsumtionsutgifter vill liberalerna rikta in sig på,
vad ska bort?
Ltl Mats Perämaa, replik

Herr talman! Dessvärre tycks det som ltl Valve inte hörde mitt anförande jag ska upprepa de väsentliga delarna. Kostnadstrycket via löneförhöjningarna beräknas av oss att ligga i halvprocentsklassen, cirka 1/2
miljon på de dryga hundra miljoner vad lönerna var året tidigare. Vi vet
att pensionskostnaderna enligt förslaget ska stiga med 1,7 miljoner och
då ligger vi på drygt två miljoner euro i tryck att höja konsumtionskostnaderna. Bränslepriset budgeteras i förslaget till att ligga 700 000 - 900
000 lägre än året tidigare då är vi tillbaka på drygt en miljon. Om det
sedan finns en inflatorisk verkan på varor och tjänster som köps in förutom pensioner och löner, cirka 50 miljoner, då hamnar vi på två miljoner i en inflatorisk kostnadsökning och nu föreslår landskapsregeringen
en ökning på fyra miljoner.
Ltl Wille Valve, replik

Tack! Jag hörde ledamotens anförande men tyckte att min fråga var irrelevant om man beaktar hur tabellen är uppställd på sidan tio i budgeten där konsumtionsutgifter staplas upp som pensionsutgifter varav övriga utgifter. Min fråga var vad riktar det här sig till? Då tolkar jag ledamotens svar att det är sänkta lönekostnader och minskade pensionskostnader som är målet.
Ltl Mats Perämaa, replik

Herr talman! Tolkningen är fri men den är felaktig.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Sara Kemetter

Tack, herr talman! Jag kommer kort att hålla en allmän debatt inspirerad av
mitt besök till evenemanget Nordens plats i Europa i Helsingfors. Debatten vi
hör låter som att Åland verkligen är på väg i en nedåtspiral, men så är inte lä-
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get. Jämfört med våra grannar Finland och Sverige som har stora lån och
måste göra stora reformer så har vi på Åland hela tiden varit steget före och
det ser vi också i budgetarbetet. Regeringen värnar verkligen om vår välfärd
genom reformerna och vi är steget för att bevara den nordiska välfärdsmodellen.
På evenemanget i Helsingfors fick jag möjligheterna att höra bl.a. President Sauli Niinistö, kommissionär Olli Rehn och tidigare finansminister från
Sverige Pär Nuder. Vi hade debatt och diskuterade precis samma saker vi har
här, hur ska vi kunna bevara välfärden åt våra medborgare? De diskuterade i
ett nordiskt ekonomiskt perspektiv men det går lätt att plocka ner det till den
åländska dimensionen. Och glädjande nog i den allmänna texten ser vi stora
delar av det redan nerskrivet.
Lite historiskt perspektiv. Vi har under det senaste decenniet upplevt tre
revolutioner, tre globala revolutioner där Åland har fått en definierat plats.
Den första revolutionen är den demokratiska revolutionen. Här var Finland och Åland först med att få rösträtt, en man, en kvinna, en röst. Det har
gett stora friheter åt människorna och de länder som man haft en tidig demokrati har på ett annat sätt kunnat utveckla sin välfärd.
Den andra revolutionen är den digitala revolutionen, internet o.s.v. Vi ser i
budgeten att landskapsregeringen med ÅDA- projektet startar och kan utnyttja den digitala revolutionen som har skett i andra länder och sätta oss
steget före. Vi kan hoppa över de skeden som har varit kostnadsdrivande och
inte alltid varit de rätta besluten. Nu kan vi se över helheten och vad gäller
ÅDA hoppa in direkt i ett kostnadseffektivt arbete.
Den tredje globala revolutionen är den marknadsekonomiska revolutionen.
Den stora händelsen var när Kina öppnade sina gränser och förde in Kina i
marknaden. Här har Åland och Norden kunnat vara på framkant inom den
marknadsekonomiska delen. Vi är verkligen framme i vår tid. Med revolutionerna har vi kunnat förbättra vår värld. Vi har tredubblat vår världshandel,
många har lyfts upp ur fattigdom och vi har skapat tillväxt.
Åland har under efterdyningarna av den senaste finanskrisen sett vad
sparkraven kan ställa till med och vi har nu suttit och debatterat i snart två
dagar behovet av omställning. En kort ny insikt som jag fick höra i går från
både Erkki Liikanen och Pär Nuder som var ögonöppnare som jag gärna
skulle vilja tillge lagtinget. En alldeles ny infallsvinkel som jag inte hade hört
förut. Vem är ansvarig för den senaste finanskrisen? Då tänker vi alla, det var
säkert bankerna och USA för det har vi just hört i media. Nu lyfter de fram en
helt annan dimension dessa kunniga herrar, Deng Chao Ping från Kina det
var han som var ansvarig. Då kan ni undra varför, då måste man lyssna. Den
marknadsliberala revolutionen som jag just nämnde öppnade gränserna till
Kina, det skapade kinesiska konsumenter men också kinesiska producenter.
Men i Kina har de inget skyddssystem för individen. Vad ledde detta till?
Konsumenterna börjar tjäna pengar, när du inte har ett skyddssystem, pension, sjukförsäkring inget välfärdssystem då samlar man i ladorna, i bankerna.
Vad gjorde kinesiska staten med dessa pengar, jo satsade i marknaden i USA.
Sådant nytt resonemang har det förts. Har ni möjlighet läs in er mera på
detta, för mig var det en ögonöppnare jag hade jag inte känt till det förut. Vi
vet alla hur den bollen har slutat rulla och här sitter vi idag.
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Åland men också Norden är frihandelsvänner. Vi är för små på Åland för
att klara oss själva, vi har alltid behövt sett utåt historiskt har det varit sjöfarten som fortfarande i dag är jätteviktig. Vi har kunnat dra nytta av de globala
revolutionerna. Förutom strukturomvandlingar som vi har debatterat, vad
kan vi ytterligare göra om vi tänker framåt för att garantera den nordiska välfärdsmodellen, den åländska välfärdsmodellen. Ja, sex punkter. 1) Vi måste
skapa konkurrenskraft, mera kunskap det ser vi i budgeten vi satsar på sjöfartsutbildning. Vi behöver satsa mera i de privata på att marknadsföra oss.
Vi måste börja satsa på oss själva hela vägen, från förskolan till den slutliga
spjutspetskompetensen som vi kan ha möjlighet för här på Åland. Det har vi
sett i den senaste förskole läroplanen givits ut.
2) Jämställdhetsarbetet måste vi fortsätta arbeta med. Åland ligger före, vi
har lyckats mobilisera hela vår arbetskraft. Kvinnorna på Åland jobbar mer
än männen. Vi är bra på Åland men vi får inte sluta tänka i de banorna för det
skapar tillväxt.
3) Den gröna dimensionen som vi hittar i budgeten. Här kan Åland vara en
föregångare, vi har vindkraften som energikälla som vi skulle kunna utnyttja
mycket mera.
4) Sociala broar som kommer fram tydligt i under den sociala sidan i budgeten. Vad är en social bro? Ja, för att unga ska våga satsa på företagande för
att våga kasta sig ut i livet så behöver vi, som samhället skapa, sociala och
stabila broar som unga människor vågar kliva på och som hjälper den unga,
den medelsålders och den äldre att inte hamna emellan. Det har vi idag, vi
här arbetslöshetsersättning andra stödformer livslångt lärande. Men att utveckla de sociala broarna är något vi kan bli mycket bättre på.
5) Efter liberalernas diskussion i lagtinget vill jag säga ännu tydligare att
jag upplever att vi inte har någon korruption på Åland och inte i Norden heller. Vi är långt befriade från korruption. Det är ett av de sista hållbarhetsmomenten där makten inte ska vara korrumperad. Det tycker jag vi ska vara
stolta över.
6) Om vi har pengar över i landskapsbudgeten eller i våra kommunala
budgeter så ska vi satsa på barnen och investera i de unga. Barnen är vår
framtid och det är då vi får ett riktigt tack.
Ltl Petri Carlsson

Herr talman! Under allmänna motiveringen och under finansavdelningen
finns landskapsregeringens tankar om ÅDA, Ålands digitala agenda. Här sägs
bl.a. ”för att långsiktigt säkerställa en relevant kunskapsuppbyggnad kommer ÅDA aktivt att arbeta för en nära och långsiktig dialog med den lokala
IT-branschen”, jättebra. Vi har mycket kunnigt folk i IT-branschen på Åland
och jag har själv många års erfarenhet inom branschen både utanför och på
Åland.
Därför vet jag att vi har många experter inom flera områden som står sig
väl i den internationella konkurrensen. Det är en mycket kunskapsintensiv,
högteknisk bransch. Vi måste ta tillvara den kompetens vi har och se till att vi
säkrar den långsiktigt. Landskapsregeringens skrivning i budgetförslaget visar på rätt inställning och att man är på rätt väg.
Tänkte gå in på en konkret sak som finns med där, det förslag om att påbörja en sammanslagning av IT-driften vid ÅHS, Mariehamns stad och landskapsregeringen med beräknad driftstart redan 2015. Målsättningen är att
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göra infrastrukturen tillgänglig för hela det offentliga Åland. Det är ett mycket intressant och djärvt grepp från landskapsregeringen. Bra att man vågar
lyfta upp en så stor reform så konkret. Det kommer att bli en sak som staden
direkt får ta ställning till inom kort. Går man in på en delfråga såsom serverhallar som en del av infrastrukturen lyfts den frågan delvis i en motion där
man vill ha en arbetsgrupp för att utreda miljövänliga servicehallar.
Det är bra med miljövänliga servicehallar, men jag vill dra det ytterligare
ett steg och ännu längre och ta med flera aspekter än bara miljö. Varför inte
ha ett par gemensamma stora serverhallar för hela Åland, där både de offentliga Åland och näringslivet på Åland kunde ha sin serverdrift. Vi är för små på
Åland för att varenda aktör på Åland ska ha sin egen serverhall och dessutom
skapar redundans i en till serverhall.
Frågan om serverhallar är stordriftsfördelar väsentliga. Jag hoppas att vi
kan lyfta blicken och se helheten ännu mer då kommer miljöeffekterna att bli
bättre.
Budgetskrivningen är ett steg i rätt riktning och jag hoppas att man tar
med dessa tankegångar i det fortsatta arbetet.
Herr talman. Det finns mycket bra i budgeten. En sak är att lagen om servicesedlar ska tas fram och föreläggas för lagtinget, äntligen. Som jag har väntat, nu verkar det som att väntans tider är förbi. Tack för det.
En annan sak är att man nu avser att ta fram ett familjepolitiskt program
med ett tydligt barnperspektiv som ska syfta till ökad valfrihet samtidigt som
man ser över nivåerna i hemvårdsstödet. Jättebra. Nu kommer vi som brinner för dessa frågor att få vara med och påverka i ett viktigt politikområde
som berör familjerna, äntligen.
Slutligen vill jag beröra entreprenörskap och företagande. I entreprenörsskapsforskningen menar man att ett klimat som främjar entreprenörskapsanda kan beskrivas som att det finns individer som är konkurrenskraftiga och
vill tjäna sitt uppehälle. Gränsen mellan arbete och fritid är otydlig och det
finns en känsla av stolthet för sin hemvist. Företagen är ofta specialiserade
och det finns ofta ett samarbete mellan företagen. Entreprenörskultur i sig
resulterar ofta i områden med företag som har många olika riktningar. Områden med entreprenöriell atmosfär kännetecknas ofta av att det finns en lokal regering som i stort sett sköter sig själv oberoende av nationell styrning.
Här finns en delförklaring till att vi har entreprenörsanda på Åland. Att vi
har alla förutsättningar att ytterligare utnyttja vårt kommunala självbestämmande och var självstyrelse ännu mer för att främja entreprenörskap.
Landskapsregeringen har med många skrivningar om hur vi kan förbättra
förutsättningarna för företagare, t.ex. jobbar man systematiskt med ett regelråd och tillväxtråd. Man ska organisera om för att ge bättre service genom att
ha en dörr in till det offentliga Åland. Man har enklare regler .ax för att företagare och andra enkelt kan lämna in förslag förenklingar och avbyråkratisering. Vi har en energisk och duktig näringsminister som har tydligt fokus på
tillväxt och utveckling, riktigt bra. Tack.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag tyckte att det var trevligt att ltl Petri Carlsson har bekantat sig med
vår motion om miljövänliga datorhallar. Däremot har vi lite olika fokus,
vi tog avstamp i de stora satsningar som har gjorts upp i Luleå för Fa-
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cebook och den typen. Den omfattning hallar stupar helt säkert på Åland
p.g.a. energiförsörjning m.m.
Det är tre kärnkompetenser som krävs, förmånlig el, kyla och dataförbindelser. Vi har goda förutsättningar när det gäller de tre, speciellt när
den nya elkabeln kommer, vi har stor IT-kompetens. Vår tanke var att
det skulle vara en näringslivssatsning men jag noterar att ltl Carlsson
blir att prata om att det kanske är något man ska göra för landskapets
framtida datasatsningar. Jag säger inte att det ena behöver utesluta det
andra det kanske finns ett frö som man kan utnyttja. Vår förhoppning är
att det ska bli en näringslivssatsning. Jag återkommer.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag tror att ltl Anders Eriksson missförstår mig när jag
nämnde att man har en skrivning med i budgetförslaget som säger att
man ska slå ihop landskapsregeringens, ÅHS och Mariehamn stads ITorganisationer där driften är en del och servicehallar följer med förstås,
det ser jag som en positiv sak att man får ihop det. Men i förlängningen
vill jag att man får med näringslivet. Många små företag som vi har på
Åland har inte förutsättning att ha bra servicehallar med redundans.
Framöver skulle man kunna göra något gemensam större för att få två
gemensamma serverhallar på Åland, vi är för små för att ha många olika
serverhallar, serverrum.
Ltl Anders Eriksson, replik

När det gäller den delen är vi helt eniga och som jag sa det kan finnas ett
frö och man kan ha någon joint venture av projektet i förlängningen om
det går bra. D.v.s. det offentliga Åland kan ha nytta av det och också näringslivet. Vi föreslår i motionen att man tillsätter en projektgrupp med
erforderlig kompetens för att i första skedet göra en förstudie försöka
skapa för infrastruktur, göra utredningar, se vad det finns för förutsättningar. Men igen ltl Petri Carlsson de här båda sakerna, samhälls- och
näringslivsinsatserna kanske kan sammanföras. Men viktigt är att man
har fokus på näringslivsutvecklingen.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Motionen att tillsätta en projektgrupp som tittar bara
på miljöfrågorna är jag fundersam kring. Det är något finans- och näringsutskottet kan titta vidare på, jag vet inte om det är rätt att börja
med det nu utan bättre att se på att man får ihop det, därigenom vinner
man mycket miljöfördelar. Det är sympatiskt att titta på de miljöförbättrande möjligheterna i sammanhanget.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Göte Winé

Fru talman! I en tävling finns det både vinnare och förlorare. I politiken tycker jag det är fel att prata om både vinnare och förlorare. Vissa får ge lite ifrån
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sig men lyckas man med något kan man säkert kompromissa på vägen och
därigenom kanske inte fått allt man vill.
Hittills i den här debatten finns det förlorare och det är många medborgare
som hoppas fortast möjligt se en socialservicereform. Att man skall ge ålänningarna en likvärdig social service. Nu fru talman, ser vissa möjligheten att
få den mest behövliga reformen i sank, man letar efter var vi kan sänka ett
projekt politiskt. Framförallt de som är i behov av barnskydd, samt de som
jobbar med barnskydd som känner en oro om att samordningen av social service skall gå om intet.
Fru talman, förra året i budgetens remissdebatt nämnde jag om medias
makt och hur de styr debatten, så märker man även i år. Det är nog ingen
slump att en av våra lokala tidningar började skriva om den sociala reformen
samma dag budgetdebatten startar. För konsekvenserna av den s.k. fifty, fifty
modellen har nog åtminstone de lagtingsledamöter som sitter här vetat om.
Rapporten om den s.k. Susannegruppen blev klar redan i maj och jag är lite
förvånad på ledamöter som nu är upprörda i denna sal. Till de ledamöter som
sitter i regeringspartiet ställer jag frågan, om man vill ha en annan betalningsform vad är då detta och varför först nu? Ltl Asumaa säger i en artikel
idag ” jag kan inte tycka det är rättvist att 13 av kommunerna är förlorare”.
Här parat vi inte om solidaritet, vi pratar inte om att hela Åland skall leva.
Här pratar man om min kommun här och nu.
Kan det här bero på att vissa kommuner har högre kostnader i t.ex. specialomsorg, handikappservice och barnskydd? Vill man då ge en likvärdig socialservice? De som kritiserar socialreformen borde ta kontakt med de som
jobbar med barnskyddet idag och fråga, hur ser det som jobbar med barnskyddet att vi ska kunna erbjuda en likvärdig service? De känner en frustration över de olika bemötande och agerandet det görs från olika kommuner.
Det känns som de som kritiserar den solidariska finansieringsmodellen inte
läst rapporten. Där står det ”det finns möjlighet att jämna ut kostnader mellan kommunerna med hjälp av landskapsandelarna”.
Fru talman, jag sitter själv som ordförande i en socialnämnd som har höga
sociala kostnader, ser man per person ligger vi säkert högst p.g.a. av lagstadgade verksamheter. Det är inte på prioriteringar eller annat, utan vad vi
åläggs av lagen att göra. Det finns många som vill generalisera och säga, att
de har så få på sitt serviceboende och därför är kostnaderna dyra. Det är inte
sanningen. Sanningen är att det är barnskydd och handikappservice som
tynger vår kommun. Enskilda få personer, det är fel att hänga ut dem, jag anser också att det är fel av mig att stå här och nämna det för det känns jobbigt
men samtidigt måste sanningen komma fram. Vi kan inte hålla på att hymla
om detta.
Till sist fru talman, ltl Axel Jonsson pratar om ett förslag med en vinnare
och 13 förlorare. Det är ett förlag för en likvärdig social service för de
åländska medborgarna och att de skall bli vinnare. Som jag inledde är det
svårt att se vinnare och förlorare inom politiken. Inom politiken bör vi ta beslut som kan vara obekväma, jobbiga men däremot långsiktigt bra. Ltl Jonsson skulle väl kalla det förlorare, jag kallar det ansvarstagande. Vi pratar nu
om likvärdig social service, inte något jål som ÅF vill kalla det. Tack fru talman.
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Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, fru talman! Ltl Winé pratar om solidaritet och det är ett fint ord
och relevant i sammanhanget vad gäller den sociala myndigheten. Men
är det verkligen så att ltl Winé vill att det är Sottunga, Kumlinge och
andra små kommuner som ska vara solidariska med Mariehamn och deras kostnader för socialvården. För det är underlaget till det utlåtande,
dokument som har gått ut bygger på. Varför har man inte från landskapsregeringen föreslagit den kompensationen i form av landskapsandelar, varför finns det inga ritningar, skisser för hur det ska se ut när
man begär in i kommunernas synpunkter. Från ÅF:s sida har reformen
ända från början handlat om att det är de små kommunerna vi ska vara
solidariska med i de större kommunerna och inte tvärtom som nu presenteras i förslaget. Till den delen att det skulle ha framkommit i Susannerapporten från en sammanställning över hur kommunerna enskilt
drabbas, det finns inte när jag gjorde en snabbkoll i det dokumentet.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Äntligen pratar ltl Jonsson och jag samma sak. Vi vill
att kommunerna solidariskt ska stödja varandra. Jag vill att kommuner
med bättre ekonomi som t.ex. Jomala, Lemland, Hammarland solidariskt är med och stöder kommuner som Sund, Geta och Eckerö som idag
har otroligt stora kostnader, det är dem vi pratar om. Jag pratar även
om att det ska få en likvärdig service oberoende var man bor. Det ska
inte vara någon skillnad på till vilket socialkansli du går, nu går till ett
gemensamt. Sedan har jag inte nämnt något om vilka konsekvenser det
får, jag nämnde att det står att det kan kompenseras med landskapsandelar. Det nämnde jag i mitt anförande och som nämndes i Susannerapporten.
Ltl Axel Jonsson, replik

Vi har fortfarande inget svar på om man vill göra det från landskapsregeringens sida. Ändå skickar man ut det på remiss till kommunförbundet o.s.v. Nej, det håller inte. Vi från ÅF:s sida har ett klart och tydligt alternativ som bygger på det som ltl Winé efterfrågar. Att vi solidariskt finansierar de här kostnaderna och det betyder att vi löser det som vi brukar lösa de uppgifter som solidariskt finansieras för hela Åland, vi för
över det till landskapsnivå. Där har vi färdiga system för hur det här
sköts, ÅHS är ett exempel gymnasieskolorna ett annat. Varför kan vi inte
göra det enkelt, varför måste vi alltid krångla till det med nya mastodonta kommunalförbund när vi har enkla alternativ som dessutom kan
leda till ett ökat ekonomiskt ansvarstagande i förlängningen och förhoppningsvis kan spara pengar. Varför ska vi krångla till det ltl Winé?
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Vi krånglar inte till det, vi gör det enklare, vi sätter individen i fokus. Individen ska ha nära och individen ska få en tvär sektoriell service. Det betyder att lämnar vi kvar det under kommunens vingar är det närmare att samarbeta med skolan och barnomsorg som är det
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viktigaste. Man pratar om att i god tid förebygga. Vad gör vi här, försöker plocka bort den sociala verksamheten från kommunen och sätta in
det under landskapet. Det skulle vara intressant att veta om ltl Jonsson
att det fungerar smärtfritt idag i mellan ÅHS och kommunerna, jag
tycker inte att det fungerar. Det har blivit ett otroligt stort avstånd däremellan, det riskerar vi om vi sätter in socialservicen i landskapet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag vill avhjälpa om det är möjligt en del av kollegan
ltl Winés nedstämdhet. Utmärkande för civiliserade samhällen är att vi
gemensamt hjälper och stöder dem som behöver det. Det framgick av
vicetalman Viveka Erikssons inlägg, därför replikerar jag nu hur liberalerna ser på den frågan. Detta är en person, individcentrerad fråga inte
en ekonomisk fråga att hjälpa de som är svaga är en fråga om respekt för
den mänskliga digniteten. Utifrån det handlar liberalerna, resten vilket
inte är oviktigt är mycket av administrativ art. Vad gäller grunden för liberalernas sätt att värna och hjälpa de som behöver, där grunden är respekten för den mänskliga digniteten som det heter.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Om jag hörde rätt nämnde ltl Gunnar Jansson om någon snedsteghet eller vad det var. Däremot var det fråga till mitt anförande, jag nämnde inte liberalerna i mitt anförande medan repliken var,
liberalerna vill. Men visst kan jag replikera på det. Jag hörde vicetalman
Erikssons anförande och jag säger, jag håller inte med. Om man sätter in
verksamheten i landskapet ser jag inte hur man sätter individen i fokus.
Ska individen vara i fokus bör den vara nära kommunen. Det ska vara
lätt att kunna få hjälp även inom skola och barnomsorg från det sociala.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Det är naturligtvis en filosofisk fråga och en fråga hur
man utövar samhällsservice. ÅHS har i 20 år skött den offentliga hälsooch sjukvården på Åland för de som är här, inte bara ålänningar. Jag har
uppfattat att hälso-och sjukvården är en synnerligen individcentrerad
verksamhet som vad jag förstår i allt väsentligt har med människor att
göra. Om inte hälso-och sjukvården klarar av en individcentrerad verksamhet då har vi ett problem som ska avhjälpas. Jag ser ingen större
skillnad i respekten för mänsklig dignitet, är det fråga om omsorg eller
vård.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Det var första gången jag fick höra när man förklarar
hur man utövar en verksamhet att det blir en filosofisk fråga. Men jag
tar det om ÅHS. Som jag sa i tidigare replikskifte ser jag att sambandet,
samverkan mellan kommunerna och ÅHS inte är optimalt. Det fungerar
inte idag. Det jag är rädd för är om man sätter in det under landskapet,
man ta bort det från den kommunala verksamheten. Som jag nämnde
tidigare det är A och O att man har ett nära samarbete mellan barnomsorg och skola. Det ska inte behöva bli flera myndighetsmöten, det blir
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en betydligt jobbigare situation. Är det under landskapet, under sociala
får vi en tystnadsplikt däremellan.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Några korta ord till ltl Göte Winé gällande samhällsservicereform. Jag kan hålla med att kalla reformen jål kan vara vanvördigt. Jag gjorde
det med tanke på att jag konstaterade att landskapets konsumtionskostnader
ökar, stiger fortsättningsvis det är bara att läsa dagens och gårdagens tidning
så ser man att samhällsservicereformen inte kommer i mål under denna
mandatperiod.
Det är nästan ännu värre att tiden går, för absolut ltl Winé vi har ett problem, vi har utmaningar och det behöver lösas. Vi från ÅF är det första som
ställer upp när vi ser att ekonomin är i fokus hur man ska lösa det. Jag håller
givetvis med, konstigt vore det annars, min partiordförande Axel Jonsson när
han säger att vi ska lösa det solidariskt över landskapets budget vi behöver
inte krångla till det. Tyvärr, tror jag krånglet gå vidare och det kommer inte
att hända något under den här mandatperioden därav ordet jål.
Fru talman. Ltl Hilander har suttit länge här nytert väntat på vad jag skulle
säga om självständighet. Jag lovade att jag skulle komma tillbaka. Jag tycker
det är väldigt roligt att de obundna aktiverar sig när det gäller denna fråga.
ÅF gick till val med tre optioner för väljarna. En starkt utvecklad självstyrelse,
självständighet eller en nordisk union. Gällande den nordiska unionen kommer jag själv att medverka på grundlagsjubileet den 5 juli. I inbjudan stod att
sju framstående parlamentariker från Norden har bjudits in. Jag känner mig
hedrad att jag fick titeln framstående det är inte så ofta. Jag tror det hänger
ihop med mitt intresse för frågan med nordisk union, jag tycker det är väldigt
intressant.
Vi från ÅF har alltid erbjudit väljarna, ålänningarna visioner och optioner
det tycker jag att är viktigt det bör politiska partier och politiker göra. När
lantrådet tidigare i dag under debatten sa att vi alltid har velat ha allt som det
är, det stämmer inte överhuvudtaget. Vi är det parti som kanske vill ha de
största förändringarna. Innan jag går in på självständighet vill jag helt kort
säga att den utredning som professor Bertel Roslin när han gjorde en komparativ utredning mellan de självständiga områdena i Europa visade att Ålands
självstyrelse kommer till korta. Bl.a. har vi inte ekonomisk självstyrelse.
Den utredningsgrupp som Gunnar Jansson, eller kommitté ska det heta,
ledde tog upp skattebehörighet och föreslog att all behörighet gällande beskattningen kan överföras till självstyrelsen i den omfattning och i den takt
som lagtinget beslutar. Medan Alec Aalto gruppen sa att man han föra över
viss stadsbeskattning, men man ger inte bort möjligheten att påverka det materiella innehållet i landskapets skattelagstiftning. Det är ett synnerligen
märkligt ställningstagande. Man ger över behörigheten men man ska ändå
kunna gå in och röra och föra i det som hör till landskapet Åland.
I Roger Jansson kommittén togs uppfyllandet av garantierna för det
svenska språket upp, det står så här ”självstyrelsen inom Finland kan endast
fungera om riket ger den fullständiga servicen på svenska som självstyrelselagen förutsätter” det sägs även i texten ”den språkliga servicen är kärnan
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i den internationella överenskommelsen om landskapets statstillhörighet
och förutsätts fungera fullständigt. Om så inte är fallet förfaller hela grunden för autonomin och deras bindning till beslutet om statstillhörighet från
juni 1921”. Det är väldigt tufft formulerat, och de här står faktiskt alla partier
bakom. Om vi inte kan fungera på svenska på Åland går vi vår egen väg, det
står vi alla partier bakom om man menar vad man har satt namnet under. Det
betyder i praktiken att alla partier i lagtinget är för självständighet.
Fru talman. Från ÅF:s sida har vi varit för otydliga när det gäller den här
frågan. Det är ett misstag som många partier gör, man tror att alla vet att vi är
för självständighet det har vi sagt klart att tydligt och det behöver inte upprepas. Jag kommer ihåg när jag gav en personlig intervju, jag var näringsminister för centern, i augusti 1998 i tidningen Åland där jag första gången sa,
att Åland bör sträva mot självständighet. Dagen efter träffade jag de två legendariska cheferna på Ab Chips, Sture Karlsson och Sven-Harry Boman. Det
är väldigt intressant du säger men det är två saker du måste visa ålänningarna. För det första att man klarar sig ekonomiskt, för pengar är viktigt för
ålänningar. För det andra att det finns tillräckligt kompetenta politiker att
sköta det. Det svar jag gav i augusti 1998 stämmer fortfarande om inte ekonomin blir helt förstörd under de år som är kvar. Ekonomin klarar vi, vi har
förutsättningar. Men när det gäller kompetensen hos politikerna är det en
stor utmaning och det är det fortfarande.
Bästa vänner, det naturliga förhållandet är givetvis att vara självständig.
Vilken människa vill vara ofullständig, det är helt naturligt. Det är oerhörda
möjligheter, givetvis också utmaningar, för turismen, för ekonomin. Det är
flera som har varit inne på den svajande finska ekonomin som vi är bundna
till just nu bl.a. därför är det viktigt att vi får upp avräkningsbeloppet. Jag
varnade för bindningen till den finska ekonomin under de goda tiderna. Vi
fick massor av pengar som har byggt upp den offentliga sektorn till vad den är
idag. På rikssidan har man trimmat, effektivisera man har gjort massor för att
få ned kostnaderna inom offentlig sektor. Man har inte gjort samma på den
åländska sidan. Jag varnade för det, men tyvärr för döva öron.
Jag ska avsluta med det som är det absolut viktigaste argumentet för självständighet. Vi är alla inne för en utvecklad självstyrelse, det säger vi åtminstone med läpparnas bekännelse. Jag pratade med professor Godfrey
Baldacchino som jag tror att flera det har läst om, en av världens främsta experter på autonomier. Han tror inte själv på självständighet, märkligt nog,
men han sa att det är det absolut bästa argumentet för ett område som vill få
till stånd en utvecklad självstyrelse.
När jag träffar personer som sitter med i den grupp som leds av Tarja Halonen i nordiska rådet säger de informellt åt mig, ni har orealistiska förväntningar på vad detta arbete kommer att leda till.
Talmannen
Två minuter över.
Jag ska dra ihop det, fru talman. Men ser man att det finns en självständighetstanke, som jag läste upp och alla partier mer eller mindre står bakom, ser
man från rikssidan att det finns en stark kraft bakom självständighet, det är
helt naturligt. Det här går sin egen väg, vi måste göra något. Om vi alltid
kompromissar och lägger oss flata som vi gjort hittills kommer vi ingenstans,
därför står vi där vi står. Jag vill tacka ltl Helander för att han lyfte upp detta
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med självständighet och jag hoppas att vi kan jobba sida vid sida när det gäller denna fråga. Det är ingen revolution som ÅF har talat om utan en stegvis
utveckling i demokratisk ordningen i den takt som ålänningarna själva vill.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det var första gången jag har haft möjlighet att få höra
självständighetstalet från ÅF, det var en intressant redogörelse. Personligen, och jag kan tala för partiets del är vi intresserade av en stark autonomi och inte självständighet. I början av anförandet lyfte ltl Anders Eriksson fram konsumtionskostnaderna, vi behöver spara och ni har lagt
sådana förslag. Jag undrar hur det går ihop med att den sociala servicen
skulle sättas under landskapsregeringen. I dag kostar den totalt 80 miljoner euro och vi delar ut 20 miljoner euro i landskapsandelar. Orsaken
varför kommunerna skulle ha den biten är för att vi fortfarande har beskattningsinstrumentet hos kommunerna där man med reformer, inbesparingar, vissa skattehöjningar och effektiveringar har möjlighet att ta
hand om kostnaden. Hur har ÅF tänkt?
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag kan säga att ÅF står bakom en stark autonomi så starkt som möjligt,
gärna hela vägen i mål. Det finns inget motsatsförhållande, utan det bestämmer ålänningarna själva. När det gäller att föra över den sociala biten till landskapet, när man började diskutera om samordningen på den
sociala sidan var det för att samordna, för att få en bättre kompetens
som man pratar om nu men också för att spara pengar. För att samordna och effektivisera det kan man göra i lika stor utsträckning om
man har det under landskapets hatt, det facto större skulle jag hoppas
än i ett kommunförbund där det alltid är stridiga viljor. Hur det ska finansieras det måste bli via justeringar av landskapsandelar, givetvis.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! ÅF är kritiska till finansieringsmodellen där man upplever att vissa kommuner vinner och andra förlorar. I modellen är det så
att nästa år är det någon annan kommun som vinner och därmed solidariskt hjälper man då t.ex. Sottunga. Det är för att se individens möjligheter att kunna bo kvar i skärgården, i periferin som reformen görs.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det värsta är att allt längre jag lyssnar på debatten om samhällsservicereformen får jag känslan av att den görs för att hjälpa Mariehamns stad.
Då har vi kommit långt ifrån ursprungstankarna, verkligen. Kan vi få
ekonomiska siffror för att se hur det kommer att landa, givetvis ltl
Kemetter kan det slå från ena hållet till det andra. Men jag ser en tydlig
trend för att kommuner som Jomala och Saltvik som har skött sin ekonomi väldigt väl, ursäkta att jag är jävig, men det är de som är förlorare
som har saker och ting på grej. Inte kan ju det vara speciellt rationellt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.

202

Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag tänkte spinna vidare på kommunernas socialtjänst
ÅF:s modell att det ska in under landskapet. Vi vet nu att kostnaderna,
framgår ur Susannegruppens rapport, för de här bitarna är 16,5 miljoner
för kommunerna. Medan landskapsandelarna för specialomsorg, missbrukarvård och barnskydd är cirka 2,5 miljoner. Detta är siffror från
2011. Det betyder att 14 miljoner ska finansieras någonstans ifrån. Hur
har ÅF tänkt lösa de 14 miljonerna?
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag kunde inte hålla mig när jag gick upp, jag lämnar samhällsservicereformen det var ett löfte till ltl Helander som vill prata självständighet.
Jag var rädd när jag tog kommentaren att vi hamnar i den här gropen
igen. Hur ska man finansiera detta? Det finns möjlighet att ta upp bland
landskapsskatt och innan någon börja gapa om att ÅF vill ha ett högre
skattetryck och man vill ha landskapsskatt, plockar man bort så här
mycket från kommunerna måste kommunerna kunna sänka sina skatter, eller hur, det är enkel matematik. Jag vill visa att det finns flera olika
instrument, ltl Carlsson som man kan sköta det här på. Men att flytta
över det till ett kommunalförbund, ta de Gamlas hem, ta vilket kommunalförbund som helst det är oerhört svårt att få en rationell styrning
på kommunförbunden. Varför gå in på det spåret, jag kan inte förstå
det?
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Det här var varför jag tog repliken för jag känner att ltl
Eriksson brukar vara ärlig och säga rakt på sak hur man ska lösa saker,
och hur man har tänkt det rent praktiskt. Nu äntligen fick vi oppositionen att tala klarspråk, man vill alltså införa landskapsskatt för att finansiera det. Jag tycker det är en farlig väg att vandra att öppna en Pandoras
ask. Man kommer att kunna finansiera andra verksamheter om man inför ytterligare en skattenivå. Jag tror att det är en farlig väg att vandra,
men tack för klarspråket.
Ltl Anders Eriksson, replik

Tack för omdömet att jag är en ärlig karl och det jag brukar vilja vara.
Notera att jag gav det som ett exempel som inte är speciellt väl undersökt från min sida. Det finns olika instrument bara viljan finns, men jag
förstår inte viljan. Det är flera partier ÅF, obunden samling och centern
som har gått till val på att det ska vara på landskapsnivå. Jag kan inte
fatta hur vi har hamnat i den här situationen men så småningom kanske
får svar på frågan. Nu ska vi prata självständighet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl John Hilander

Tack, fru talman! Tack ltl Anders Eriksson att det kommer upp och förklarar självständighetssituationen idag, det har varit oklart hur ÅF tänker driva den politiken. Jag blir bestört när jag hör ”bara inte ekonomin
bli förstörd”. Hur tänker sig ledamoten då att inte självständighetstanken skulle kunna och vidare? Jag hade väntat mig kreativa lösningar och
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jämförelser med om Åland skulle vara självständigt, hur skulle vi klara
oss i dag? Det är säkert något som ledamoten har funderat över.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är klassiskt när man debatterar att man tar detaljer. Jag gav en tillbakablick till en diskussion jag hade 1998, så länge sen. Där två framstående personer inom Ålands näringsliv, det här är väldigt intressant bara
du kan visa att Åland klarar sig ekonomiskt och att det finns tillräckligt
kompetenta politiker att sköta det. I en bisats sa jag då, och jag tror fortfarande att vi klarar oss ekonomiskt, men vi har mycket att göra när det
gäller kompetensen på den politiska fronten. Sedan glömde jag den
andra frågan, ursäkta det brukar inte hända men nu blev det en lucka.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Minister Gun-Mari Lindholm

Talman! Det har varit mycket debatt, diskussion om samhällsservicereform.
Det gläder mig att man är intresserade av den frågan för det har med framtiden på Åland att göra. Att göra förändringar, blicka in i framtiden, ha målsättningar och visioner det är helt uppenbart väldigt svårt. Debatten har
stundvis liknat en kommunalstämma, alla drar hem till sina byar och värnar
om sina skattemedel. Det finns en skillnad mellan med den här debatten och
en kommunalstämma, det är att kommunerna tror på sig själva, men det gör
man inte här i lagtinget. Man tror inte vi är fiffiga nog att hitta modeller och
lösningar som gör att människor får det bättre, mer rättvist och likvärdigt på
Åland.
Jag tycker att den här församlingen borde visa mer självförtroende. Landskapsregeringen har arbetat väldigt hårt för att hitta dels metoder, som har
varit demokratiska, inbjudande, tillåtande och att hitta ett sätt att komma
framåt. Inte har det varit lätt. Jag tycker vi kan vara stolta över att vi har
kommit så här långt. Vi har ett gediget utredningsarbete, vi har kommit in i
fas två. Vi har gått från ord till handling. Vi har en lagberedningsgrupp som
tittar konkret på hur man ska samordna de fyra viktiga samhällsfunktionerna.
Det är mest påtalande när ÅF säger att administrationen borde vara under
landskapsregeringen, man tar inga argument till sig. Det här är ett sätt för
ÅF, vilket blir väldigt ambivalent för mig att förstå, ska man dränera allt från
kommunerna och slurpas in i landskapsregeringen vad finns då kvar för
kommunerna att hantera? Det betyder att ÅF inte tror på kommuner, tror
inte på att kommunala representanter kan sköta även det som har med människor att göra. Det här kan jag inte förstå, att man inte kan se det här, att
man inte tror på sig i lagtinget som man idag har visat att man mest är en
kommunal representant.
Där tror man att kommuner kan klara av något, när man kommit in i lagtinget har man tappat tron på att en kommun kan sköta om det. Nu bästa ledamöter hoppas jag att ni ska har bättre självförtroende, att vi ska göra något
bra tillsammans inför framtiden. Vi vet att det är en service och en funktion
som bara växer. Kommuner idag exporterar de behov som primärt ligger i
randkommuner intill tätorter. Det är klart att det kommunerna bär stora
kostnader för att upprätthålla service som egentligen borde ligga ute, dels i
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skärgårdskommuner men också i randkommuner. Det är inte hela sanningen,
men en del av den.
Det finns människor i dag som måste fast man inte vill, flytta från skärgårdskommunen där man är född och uppvuxen, där man verkat och betalat
skatt inte kan erbjuda den servicen som man har enligt lag rätt att få. Kommunen säger, vi kan inte erbjuda den närvårdarersättningen, vi kan inte erbjuda barnskydd, stödboende. Du får flytta någon annanstans.
Det är precis lika allvarligt som om någon skulle flytta till en kommun med
en sjuåring och en nioåring och kommunen säger vi kan inte erbjuda skolgång. Den är lika hårt lagreglerad. Det finns en målsättning, en strategi, en
metod och jag hoppas att vi ska försöka jobba tillsammans för att nå en bra
väg framåt. Modellen som det har varit ett himla hallå om i två dagar, det är
en modell som bygger på hur det skulle se ut i dag. Och det visar ganska tydlig hur det skulle se ut om vi solidariskt skulle bekosta det idag, det visar att
Mariehamn har väldigt mycket utgifter. Skulle vi solidariskt betala in till en
kassa där alla ålänningar skulle få en likvärdig service då skulle det se ut så
här idag. Det är inte den slutliga modellen ifall någon skulle tro det.
ÅSUB håller på att ta fram modeller, vi ska ge dem den tiden som de har
fått att ta fram den. Lagberedningsgruppen har till sista mars 2014 att ta fram
sin modell, efter det kommer lagen till lagtinget. Sedan tar vi en ny debatt
men jag hoppas att vi ska lyfta oss lite och inte bara vara kommunala representatörer.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Samma tanke slog mig som minister Lindholm sa, att det
blev en kommunal debatt. Den ena påstod att den ena kommunen skötte
den andras uppgifter och den andra påstod inte o.s.v. Jag är själv kommunalare i själ och hjärta men man måste ibland neutralisera sig och
inse att man sitter i lagtinget och försöker göra det så bra som möjligt.
Jag är fullständigt övertygad om att Susanne reformen går att genomföra på ett sådant sätt att den blir hyggligt neutral för alla kommuner
enligt dagens beräkningar, och enligt de historiska siffrorna. Hur det
skulle kunna se ut i framtiden om man inte gör det är omöjligt att säga.
Jag hoppas vi kan neutralisera våra kommunala åtaganden och bli lagtingsledamöter för några dagar.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Jag tackar för det ltl Runar Karlsson. Jag hoppas ni skulle kunna sprida
den känslan och kunskapen, det har att göra med vilken kompetens man
sitter med.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag kommer själv från Mariehamn och deltar i stadspolitiken. Jag reagerade när jag såg förslaget och siffrorna som presenterades och tyckte att
det är för fördelaktig för Mariehamn. Jag driver ingen kommunal
agenda i salen utan ser till hela Åland. Obunden samling och ÅF gick
tillsammans till val på att socialmyndigheten inom de områden som nu
diskuteras ska överföras till landskapsnivå. Det måste vara befogat att
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diskutera det som ett alternativ till det som landskapsregeringen föreslår när obunden samling har kovänt i frågan. Det är väl här den diskussionen ska föras. Vi har ett alternativ som vi tillsammans med liberalerna driver att dessa områden ska föras över till landskapsnivå och finansieras över landskapets budget. Var om inte i denna sal ska vi diskutera det, minister Lindholm.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Det stämmer att vi gick till val på den frågan, och vi har ändrat inställning. Det har vi gjort tack vare att vi har fått goda argument och bl.a. det
att den kommunala representationen om man lyfter på landskapsnivå
totalt försvinner. Jag tror på kommunerna och på den kompetens som
politiker i kommunerna besitter, och den ska man ha, inflytande i de
kommunala organ för det har med vardagsnära frågor att göra, som ligger nära människorna i kommunen. Då ska politikerna i kommunerna
ha med de frågorna att göra.
Ltl Axel Jonsson, replik

Problemet med modellen är att kommunpolitikerna inte har med det att
göra. Man väljer sina representanter som sedan ska föra de samlade
kommunens representanters talan. Det går att ifrågasätta demokratiska
strukturen i det. Att man i en styrelse ska sitta och fatta de viktiga besluten kring hela den sociala verksamheten. Varför kan man inte ha en styrelse som är vald utifrån hela Åland där vi har ett system när vi väljer
hela Ålands representanter i den här salen. Man har samma inflytande,
varför gå via kommunalvalet för att skaffa sig ett inflytande när man kan
gå direkt via lagtingsvalet. Där vi väljer våra representanter som representerar hela Åland och inte kommunerna i sig. Vill vi bygga in stridigheter redan från början ska vi göra som landskapsregeringen föreslår.
Lagtingets uppgift är att se till hela Åland, har vi områden som ska skötas solidarisk av hela Åland är lagtinget och landskapet det naturliga forumet.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Blir det en landskapsmyndighet under landskapsregeringen då
försvinner naturligtvis landskapsandelarna som idag ligger runt 17 miljoner, de går inte till kommunerna. Inflytande för medborgarna via sina
representanter i de kommunala strukturerna försvinner, legitimiteten
för kommunerna försvinner. Det är en viktig aspekt man behöver tänka
på. Endera har inte ÅF förstått, eller så vill man att kommunerna ska
försvinna, för legitimiteten för kommuner finns inte kvar längre.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Vi tar överhuvudtaget inte till oss den något känslosamma
kritiken att vi skulle ingå i ett gäng kommunalare som bara pratar
kommunala frågor i lagtinget. Speciellt med beaktande av att vi är för en
modell där kommunerna formellt och behörighetsmässigt förlorar den
direkta beslutsmakten över de sociala områden som är föremål för diskussion. Det kan vi motivera med att kommunalförbundsvarianten bara
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är en form av skenmakt för de enskilda kommunerna. Ett kommunalförbund leder till att det enda fullmäktige i kommunerna kommer att
kunna fatta beslut om är kostnaderna som någon annan, där varje enskild kommun har en minoritetsroll. Man tappar makten och beslutsmöjligheten i varje enskild kommun, t.o.m. i stora Mariehamn som inte
själv kan bestämma.
Talmannen
Tiden är ute!
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Den här diskussionen blev problematisk för liberalerna. Dels har man
genom ltl Tony Asumaa, hans roll i kommunförbundets förbundsstyrelse samt hans ordförandeskap i samrådsdelegationen från samtliga 15
kommuner, där man värnar om åtminstone från Lemlands kommun
som han presenterar. Man värnar om kommunernas betydelse, legitimitet och ekonomi. Man kan inte tala med kluven tunga i lagtinget och
säga att man kan föra det på landskapsnivå, att man värnar mer om att
det finns på landskapsnivå än att kommunernas legitimitet kvarstår. Det
blir problematiskt för er.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Konstig diskussion det här. Jag har förmånen att få replikera till ministerns huvudanförande och som svar på mina iakttagelser
så börjar det föras en annan diskussion om en ledamot som inte är närvarande. Problemen i replikväxlingen finns tyvärr hos landskapsregeringen och minister Gun-Mari Lindholm. Det finns ingen legitimitet i att
bedriva kommunal verksamhet via kommunalförbund, det är vår absoluta åsikt. Ett kommunalförbund leder till att kostnadsansvaret finns
men ingen egentlig beslutsmakt i det enskilda kommunfullmäktige. Ingenstans inte i Lemland, Mariehamn, Kumlinge eller Sottunga kommer
en kommunfullmäktige att kunna fatta beslut om vad kostnaderna är
ifall det blir kommunalförbund. Det är en skenlegitimitet enligt vår uppfattning och ingenting annat.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag utgår ifrån att ltl Mats Perämaa även vice ordförande i partiet talar för hela partiet, och jag utgår ifrån att ltl Tony Asumaa även talar i egenskap av vice ordförande. Det blir en problematik när man säger
att allting ska slurpas in till staden och till landskapsregeringen, det ska
struktureras under myndigheter underlydande landskapsregeringen. Vi
ser det från olika håll och vi ser och värnar om olika saker, men jag hoppas att man skulle värna om kommunernas fortsatta existens.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Christian Beijar, replik

Fru talman! Jag har begärt replik av ett enda skäl, att på den socialdemokratiska lagtingsgruppens vägnar tacka minister Gun-Mari Lindholm
för ett alldeles utmärkt anförande.
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Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Tack för det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Det är mycket man vill ställa frågor om i det här skedet när man är replik men man hinner inte. I mitt anförande sa jag att
reformen går för hastigt fram. Jag anser att man borde göra en förstudie
och en ekonomisk konsekvensanalys innan man går vidare. Att man informerar kommunerna vad det innebär hela reformpaketet. Det vet man
inte idag hemma i Eckerö. Man har inte satt sig in i vad det egentligen
innebär och det är fler kommuner än Eckerö som är i samma situation.
Det har tidigare många gånger fördömts kommunförbundsalternativet i
samband med MISE. Alla partier sa att det inte går att driva verksamheter via ett kommunförbund. Helt plötsligt hyllar man kommunförbundsförfarandet som ett salig görande, vad beror det på att man har
svängt nu?
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Det är inte lätt att vara reformator. Ibland går det för långsamt och
ibland går för fort. Det gäller, ltl Brage Eklund att hänga med i svängarna. Samtliga kommuner har varit representerade på de tre bredgruppsmöten som hållits. Hela landskapsregeringen har gjort resor runt i samtliga kommuner på Åland, och frågan har alltid varit på agendan. Man
har via samrådsdelegationen fått i uppgift att komma med synpunkter
till strukturen och målsättningen inom samtliga områden inom samhällsservicereformen. Det kommer kommunfullmäktige i Eckerö att få
hantera om de inte redan har gjort det. Mariehamn och Geta har gjort
det redan.
Ltl Brage Eklund, replik

Fru talman! I de fall hur vi hänger med eller inte, jag hänger med men
inte alla kommuner runt om på Åland. Det kan hända att det varit representanter med från alla kommuner men frågan är hur det har gått ut
till alla förtroendevalda och till kommuninvånarna, känner de till vad
det innebär? Det tror inte jag. Det finns ingen ekonomisk kalkyl, blir det
besparande, det har tidigare sagts att det inte kommer att bli besparande. Flera ledamöter som sitter med i arbetsgruppen för Susannereformen har sagt att det inte kommer att bli besparande, men på lång
sikt. Ni siar i framtiden när ni tror att konsumtionsutgifterna ska gå ner,
ni har inget mer att gå på än visioner och tro på att det går rätt väg. Därför vill jag ha en ekonomisk beräkning hur det kommer att slå.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Till de kommunrundor som landskapsregeringen har företaget har
samtliga kommuninvånare varit inbjudna. Inkommande torsdag har vi i
Godbyhallen ett möte där vi bjuder in hela Åland, välkomna alla till det
mötet, kom och ställ frågor och diskutera. Jag utgår ifrån att ltl Brage
Eklund kommer att vara den som sitter på parkett på det mötet. Gör vi
inget kommer konsumtionsutgifterna att rusa i höjden. Vi måste göra
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någonting för att stävja de utgifterna, åtminstone få de att plana ut. Det
gäller att inte sucka ltl Brage Eklund, det gäller att kavla upp ärmarna
och arbeta i den här frågan.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Minister Johan Ehn

Fru talman! Det blev en intressant diskussion kring samhällsservicereform.
Jag hade inte tänkt gå upp med blev inspirerad. Framförallt när jag fick höra
att vi bara utreder och inte vill göra något i regeringen. När vi går vidare och
vill göra något så är det fel. Jag kan inte låta bli att konstatera att det heter på
någon rubrik i tidningen ”oppositionen var enig om hur samhällsservicereformen skulle göras” det var tolkningen. Jag kan efter den här diskussionen
konstatera att den enigheten ligger någonstans på ytan. Lyssnar man till hur
ÅF och liberalerna uttalar sig verkar det finnas en stor diskrepans hur man
ser på saker och ting. Kritik som riktas mot regeringen faller ganska platt i
det sammanhanget.
Jag kommer att koncentrera mig på ÅF:s sätt att argumentera i frågan.
Man säger att man inte vill föra över mera kostnader på kommunerna, eller
sänka landskapsandelar därför att det betyder skattehöjning. Skattehöjning
har vi inte råd med för köpkraften ska ökas. När man pressades kring finansieringen av den nya sociala organisationen dök det snabbt upp hur man
skulle finansiera, jag tror var en skatt, närmare bestämt en landskapsskatt. På
vilket sätt blir det bättre att vi får ytterligare en skatt som ska läggas i en ny
församling att ta beslut om, så vi splittrar det hur man ska göra en effektiv
skattepolitik. Det är tydligen viktigare att utmåla andra än att vara noga med
att beskriva sin egen politik.
Det skulle vara bättre om vi i lagtinget kontinuerligt kunde beskriva vilken
världsmodell, samhällsmodell vi vill leva i än att jämt försöka svartmåla genom att aktivt missförstå och sprida blådunster i ögonen på väljarna. Våra
väljare är kloka människor, som kan ta ansvar för att göra valen genom att
jämföra de olika alternativ som finns. De olika alternativen måste få finnas.
Debatten som varit har mer utgått ifrån att svartmåla.
Fru talman. Jag välkomnar debatten den har varit klargörande. Det finns
alternativ, men någon större enighet och vilja att hitta vägar framåt verkar
inte finnas utan oppositionspolitik finns till för att riva ner. Tack, fru talman.
Ltl Axel Jonsson, replik

Landskapsskatt fördes fram som ett alternativ en finansieringsmodell
för socialvården. Vi ser fler alternativ, landskapsandelarna måste givetvis justeras. Nu skär landskapsregeringen ner landskapsandelar utan
motivering. Att föra över uppgifter på landskapet, det är klart att det påverkar landskapsandelarna. Man kan tänka sig landskapsandelar, landskapsskatt, man kan tänka sig att införa ett avdrag i kommunalbeskattningen som kompenserar för köpkraften. Inför man landskapsskatt och
motsvarande avdrag i kommunalbeskattningen ökar inte köpkraften
men däremot finansieras myndighetens sociala kostnader via landskapet, och landskapsandelarna ska påverkas. Det är en helhet av många ingredienser och vi ska i ÅF ta fram ett finansieringsförslag för vår modell.
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Men vi skulle aldrig göra som landskapsregeringen göra sätta oss ner
och lag bereda före vi har finansieringsmodellen klar.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Om jag var förvirrad innan replikväxlingen är det ingenting
mot vad jag är nu. Jag måste ställa frågan, hur vill ÅF finansiera den
modell som man har? Har man ens några tankar kring det? Landskapsregeringen har sagt att det är en kommunal angelägenhet, finansieringen sker via de kommunala systemen, ett tydligt sätt att beskriva hur man
kommer att finansiera. Hur tänker ÅF göra det? Det är inte avdragen
som gör pengarna till den drift som finns mellan dagens landskapsandelar för det sociala väsendet och vad det skulle kosta att bedriva i landskapsregi.
Ltl Axel Jonsson, replik

Som jag sa i min första replik, givetvis kommer landskapsandelarna att
påverkas. De särskilda landskapsandelar som betalas ut för de verksamheterna kommer att försvinna. Sedan handlar det om en balans, inför vi
landskapsskatt kan vi införa motsvarande avdrag i kommunalbeskattningen. Köpkraften blir densamma men man betalar landskapsskatt
istället för kommunalskatt. Det instrumentet har vi i vår behörighetlista
och är värt att granska. ÅF kommer att ta fram ett tydligt finansieringsförslag för vår modell. Det är på samma sätt som för landskapsregeringen, ni har inte er modell klar när ni sätter er ner och ska börja lagstifta
och inleda en lagberedningsprocess. Det framkom tydligt i debatten att
landskapsregeringen inte har klart för sig ut finansieringsmodellen ska
se ut för den nya myndigheten. Vi ska både göra vår hemläxa och
komma tillbaka med tydliga finansieringsförslag så kan debatten fortsätta, före det är debatten onödig.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Det var inte jag, regeringen som inledde den svartmålande
debatten det var bl.a. ltl Axel Jonsson. Det som behövs är att man kan
svara på en grundläggande fråga. Flyttar man över ett antal uppgifter
som ska göras på kommunal nivå till landskapsnivå, som till vissa delar
finansieras via landskapsandelar blir det ett glapp mellan de som finansieras med landskapsandelar och det som kommunerna tidigare har finansierat med skattemedel. Hur tänker man lösa den biten, det är den
springande frågan? Då kom svaret från ÅF, vi inför en landskapsskatt.
Vad har vi gjort för vinst, vi fortsätter beskatta på samma sätt. Avdrag,
drar du av ska de kompenseras någonstans. Hur finansierar du den modellen ledamoten och ÅF:s ordförande Axel Jonsson?
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Mats Perämaa

Tack, fru talman! Det är glädjande att debatten tänder till, det är livgivande.
Minister Lindholm har mage, får jag väl säga att kritisera liberalerna för att vi
i en fråga har blivit utlovade att få delta i ett parlamentariskt arbete, såsom ni
skriver i regeringsprogrammet där behovet finns att tillsammans hitta lösningar. Vi ha blivit utlovade att få delta i det arbetet och minister Lindholm
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har mage att kritisera oss för att vi för fram vår åsikt i frågan efter det svikna
löftet. Minister Lindholm säger att alla ska ta landskapsregeringens modell
att gå vidare annars vill man bara söndra och härska. Det kopplat till det tidigare löftet att vår åsikt skulle vara intressant och ni ville att vi skulle delta i
arbetet.
Det känns lite förment med tanke på att det är ett av de stora misslyckandena under minister Lindholm ministerperiod att inte frågan har kommit
längre. Nu slutar frågan mer eller mindre i ett kaos. Lagberedningsarbetet
har påbörjats, det finns en grupp, men ÅSUB har inte räknat ut någon
finansieringsmodell. Det finns bara de siffror som har skickats ut undertecknat av minister Lindholm som uppenbarligen inte gäller. Huvudmannafrågan
är väldigt osäker ännu. Det brukar sägas att tack är bästa försvar och det är
väl vad minister Lindholm försöker göra på sluttampen innan ni byter plats i
ert samarbete mellan partierna.
Vår modell, varför vi föredrar den varianten att ÅHS, landskapet skulle
sköta om de sociala sektorerna, det grundar sig på att i dagsläget finns inget
annat alternativ än bilda ett kommunalförbund. Historien visar att det kommunalförbund vi har haft och har inte har varit funktionella, att vi kan vara
tillfredsställda med hur det skötts. MISE har nämnts och många andra, omsorgsförbundet fungerar men kommunerna är missnöjda med den organisationsmodellen.
Har man det i åtanke finns inte den modellen kvar för oss som ett gångbart
alternativ. Vi pratar om att försöka hitta lösningar som löser problem, kommunalförbund löser inga problem. Vi är beredda att lyfta behörigheten av
kommunerna och sköta den i en organisation där ansvaret ligger hos landskapet. Det är att ta bort något från kommunerna ja, men vi tror att det är
bättre för människan i förlängningen. En annan fördel med vår variant är att
det finns ett uppenbart behov av att samordna sjukvård och socialvård. Får
man allt under samma hatt är möjligheterna betydligt större än om man fortsätter med att ha skilda huvudmän för de olika vårdformerna.
Vi värjer och vänder oss mot anklagelserna om att vi skulle vara kommunalare när vi väljer att i demokratisk ordning föra fram den åsikt vi har torgfört under en längre tid. Ministern borde i stället vara glad för att vi ventilera
och lyfter fram olika sidor i frågorna. Tack.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Regeringens lyckade arbete i samhällsreformen ser vi resultat i
budgeten för 2014. Vi beskriver hur vi går från det teoretiska resonemanget, det metodarbete vi har haft till en annan fas där vi konkretiserar. 2014 kommer lagtinget att ta del av ett lagförslag vad beträffar KSD.
Vi beskriver inför kommunerna, samrådsdelegationen för kommunförbundet och Mariehamn stad hur vi avser att gå vidare med samtliga
andra områden. Det förelåg ett meddelande för samtliga partier i lagtinget att yttra sig över i juni detta år. Det kan man säga är ett parlamentariskt arbete där samtliga partier kommer med sina åsikter. Då uppfattade jag att liberalerna stödde våra målsättningar.
Ltl Mats Perämaa, replik

Så länge målsättningen är allmänt lagd att det finns ett behov av att
samordna de sociala serviceformerna för att trygga rättssäkerheten och
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möjligen lyfta effektiviteten och ge en bättre service. Den målsättningen
har vi sagt att vi stöder. Sedan kommer det stora frågorna som är kvar
att lösa, hur finansierar vid det? Hur blir finansieringsfördelningen mellan invånarna i kommunerna, hur stor del tar landskapet? Sedan andra
frågan vem ska vara huvudman, vem håller i klubban och fattar besluten
hur serviceformer ska skötas? De frågorna är fortfarande olösta. Det
står i budgeten ja, men endast i allmänna motiveringen. Det är de konkreta detaljmotiveringarna som är bindande i budgeten, vi ser inte siffermässigt att det arbete som minister Lindholm man gjort i två år har
gett resultat ännu.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Om jag vore ltl Mats Perämaa skulle jag inte tala som mycket om vad
minister Lindholm har hunnit göra på två år, som inte ltl Perämaa hann
göra på fyra år. När det gäller finansieringsmodellerna jobbar ÅSUB
med det. Man har delvis kommit med den modellen där det visar på hur
det skulle se ut om man hade en solidarisk finansieringsmodell. Arbetsgruppen som jobbar med lagberedningsförslaget har i uppgift att ha det
på kommunal nivå. Vänta in lagförslaget som kommer, vi har sagt att
det ska komma under 2014 och verkställas under 2015 för att öppna
dörrarna 2016 i januari.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! En regeringshandling ska alltid bedömas i jämförelse med
vad man har utlovat i ett regeringsprogram. I det regeringsprogram som
gällde i de fyra föregående åren var det överenskommet att kommunstrukturen inte skulle genomgå förändringar. Den frågan hade inte
samma prioritetsordning som landskapsregeringen gav för den här regeringen och där minister Lindholm uttryckligen gavs ett ansvar för att
driva de här frågorna. Två år har gått det enda resultatet vi ser är formuleringar, i den allmänna motiveringen förslag som väcker stor kritik där
det inte finns enighet förutom kanske i regeringskorridoren. Kommunerna är inte överens och känner inte att de har fått information med
finansieringssiffror. Väldigt mycket återstår att göra, tyvärr.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Ltl Perämaa lyfter upp att liberalerna är samspelta
med ÅF i frågan om hur man ska lösa kommunernas socialtjänst och i
stället ha det under ÅHS. Vi har fått höra klarspråk från ÅF i oppositionen att man tänker säg att införa landskapsskatt. Har liberalerna
samma inställning, jag vill höra det från båda oppositionspartier att man
är så samspelta som man har utgett sig att vara både i debatterna och i
lokal media. Är det så?
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Kanske jag gör ltl Carlsson besviken men svaret på frågan
om landskapsskatt är nej.
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Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Nu blev jag förvirrad. Enigheten var tydligen inte så
enigt mellan oppositionspartierna. Hur avser liberalerna att finansiera
de många miljonerna som fattas? Ltl Perämaa brukar vara ansvarsfull
när det gäller ekonomiska frågor och brukar framhålla att plus och minus måste gå ihop, jag hoppas man har tänkt på det i den här frågan.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Ursäkta det bli fel att jag deltar i en replikväxling som
egentligen berör ett förslag som ett annat parti har lagt. Jag ska svara på
frågan som gäller oss. Det finns en problematik i landskapsandelssystemet. Minskar man landskapsandelarna för den här verksamheten
kanske pengarna inte räcker till för att finansiera verksamheten inom
ramen för ÅHS eller landskapsverksamheten. Det visar i så fall att det
har funnits ett grundläggande fel i finansieringen vad gäller landskapsandelarna till kommunerna för att utföra det som man har utfört nu, om
man inte kan ta tillbaka tillräckligt i landskapsandelar för att finansiera
detta. Det krävs en översyn, och det kan ingå i utvärderingsarbetet gällande landskapsandelarna. Den minskade behörigheten på kommunerna ska synas i landskapsandelarna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Englund, replik

Tack! Det är bra att ltl Perämaa lyfter frågorna och är öppen för att diskutera olika åtgärder och försöka komma framåt. Det är en mycket stor
fråga och har en stor påverkan i vårt åländska samhälle. Det har visat sig
att det är en stor oro ute i kommunerna efter att det har blivit en öppen
diskussion i det åländska samhället. Ltl Perämaa sitter i finansutskottet
och jag är suppleant och de här ska diskuteras och nagelfaras ordentligt
innan det lämnar utskottet. Det är bra att ha en öppen diskussion. Tack.
Ltl Mats Perämaa, replik

Tack, fru talman! Det är glädjande att höra inom majoritetsblocket finns
människor som ser att vi diskuterar frågan och gärna hör vad liberalerna
har att anföra, speciellt efter det något känslosamma anförande som
minister Lindholm hade.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Danne Sundman

Fru talman! Debatten hittills om man recensera den har varit som en brasa
man eldar på hösten med ris som varken har hunnit torka eller mogna och
ibland tar de sig lite mer och sedan måste man jobba mycket för att brasan
ska ta sig, men nu tog den sig och det är trevligt när man eldar att det brinner
bra.
Jag har inte tänkt komma med pinnar till brasan med tycker det är så pass
intressant att se hur olika faser man är i personer och partier emellan i frågan
som man kallar SSR eller samhällsservicestrukturreformen. Jag talar bara
personligen för i mitt parti hade vi redan före valet en stor diskussion om det
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här, vi hade i vårt valprogram en lösning. När vi bildade regering kompromissade vi delvis och tog till oss av argument att ta en annan lösning. Jag har haft
förtroende att få bli kommunstyrelsens ordförande i Lemland, engagerad i
processen, varit på bredgruppsmöten och tagit del av dokumenten. Kommit
med input fortlöpande under processen. Dokumenten förefaller det att inte
alla har läst, man verkar inte ha läst arbetsgruppernas förslag. Man blir frustrerade när man själv har varit engagerad för länge sedan. Nu börjar verkligheten komma emot för många, det bli lite jobbigt och folk börjar ringa. Jag
säger inte att någon annans fas är fel och man har absolut sin fulla rätt att ha
en åsikt, till och med fel åsikt och en dåligt underbyggd åsikt och givetvis
motsatsen.
När det gäller kommunernas socialtjänst den s.k. Susannegruppens förslag, vill jag upprätthålla mig kring kommunalförbund. Det är inte vad man
föreslår, det ska man klart för sig. Ett kommunförbund är något som kommunerna själv frivilligt tillsätter och det har en fullmäktige och en styrelse.
Det som Susannegruppen föreslår, man kan säga att det är ett kommunalt aktiebolag som tillsätts av en ombudstämma. De mest liknande konstruktioner
vi har är Ålands kommunförbund som inte har en fullmäktige utan en ombudstämma och en styrelse. Det är en i lag tvingande myndighet som kommunen måste ansluta sig till, man har inget val. Man har klart i sin rapport
visat hur organisationen ska vara, platt styrelse, direktör och tre enheter för
att det ska fungera.
Susannegruppen förslag är väldigt bra underbyggt och genomtänkt och
värt att verkligen ta notan. De förslag till lösningar på problematiken som Susannegruppen har kan jag tänka mig att ha på kommunal nivå. Det huvudsakliga argumentet är att tar man borta det från kommunal nivå då har inte
kommunerna inflytande kvar. Det kan man argumenterat för som jag hörde i
en replik av ltl Axel Jonsson. Varför inte ha all makt utgå från Ålands lagting
och partierna, det är säkert fullt möjligt? Man måste välja region här, tror
man på kommunerna eller tror man inte. Tror vi inte på kommunerna tar vi
bort allting. Ta bort det kommunala lagret och här tas alla beslut, regeringen i
en kommunstyrelse och vi utöka resurserna här.
Det är fullt möjligt även om det är en stor utmaning eftersom vi har ett
långt arv att ha kommuner och att ha närhet, och framförallt har vi något på
Åland som jag vill värna om och det är småskaligheten, närheten till beslutsfattarna. Jag vill inte ta bort den, jag vill ha den kvar så länge som möjligt.
Det jag kan tänka mig att centralisera och föra ihop är utförandet av olika
tjänster. Jag vill ha makten, beställarfunktionen kvar ute i kommunerna, är
viktigt för mig och jag tror det är viktigt även för andra. Tänkt på det när ni
förkunnar er åsikt att ni måste ha rätt religion i botten.
Finansieringen, då blev jag förskräckt. Susannegruppen föreslår något som
kallas fifty-fifty, hälften skattekraft hälften befolkningsunderlaget. Det tycker
vi är bra, det tycker vi väl alla. Förutom när vi börjar jämföra vad det kostar
för olika kommuner. Då blir det våldsamma skillnader och det stora problemet är åter att Mariehamn gynnas och nästan alla andra missgynnas. De
gamla konflikterna kommer till ytan, stad - landsbygd och då är det inte
längre hela Åland som ska leva och alla klistermärken från alla partiers val,
då finns klyftan på klistermärkena. Det är olyckligt för det är sist och slutligen
något vi som måste handha tillsammans. Susannegruppen säger, som inte
nämns här att landskapsregeringen ska gå emellan och lindra skillnaden i tre
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till fem år, man kan ju säga att man lindra den permanent också. Man kanske
ska försöka få kostnaderna ungefär som det är idag. Så är det om det ska vara
möjligt, tyvärr har man ett arv och det måste man förvalta.
Tas det över i landskapets regi, vad måste man göra då? Det finns ett antal
lösningar och en har inte nämnts här. Det är motsvarande ÅHS avgift som
man hade en gång i tiden när man gjorde såhär med ÅHS, man tog betalt av
kommunerna. Eller landskapsskatt som Ålands Framtid, man kan dra på
munnen åt det att ett borgerligt parti vill ha landskapsskatt men det är i alla
fall ärligt att säga att någon måste betala. Även om det inte går ihop med det
man har registrerat hos patent- och registerverket, borgerligt parti.
Vi kommer inte undan kostnaden, någon måste betala den sociala servicen
och risken med Susannegruppens förslag är att det blir dyrare eftersom alla
vågar och vill kväva sina rättigheter, som man har rätt till idag men inte kräver. Det är ett potentiellt problem med att samordna. Den kostnaden ska vi
bokförda redan idag, den tar klienterna i stället för samhället.
Om det ska finansieras i landskapets regi måste man ta antingen landskapsskatt eller en ÅHS avgift. Det finns ingen annan möjlighet att trolla
fram pengar, inget trollspö eller sedelpress, pengarna är slut och t.o.m. på
minus. Det är bra om man från Ålands Framtids sida, har inte hört liberalerna säga det, kommer med en finansieringsmodell för det då blir oppositionspolitiken hel. Vi andra partier som förespråkar Susannegruppens förslag behöver inte komma med annat än det som Susannegruppen har beställt som
ÅSUB jobbar med, en kompromiss som kan omfattas av kommunerna.
Talmannen
Den rekommenderade taltiden har överskridits med två minuter.
Ltl Danne Sundman

Tack för upplysningen fru talman. Det är inte svårare än att det måste finansiera om det ska vara i landskapets regi, och sluta prata om den religionen att
man tror på kommunerna i alla fall men vill ta allting ifrån dem, ta det till
centralorten, lagtinget till parlamentet. Det är ett val man måste göra, jag
skäms inte att jag delvis har bytt åsikt i frågan och det har gjort för att jag har
fått kloka argument. Och framför allt efter Susannegruppens heltäckande arbete.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! I den avslutande debatten om finansieringen av den sociala
servicen till våra medborgare är det många som har blivit med byxorna
nere. Alldeles uppenbart har ltl Sundman byxorna på sig. Jag vill diskutera synpunkten att man eventuellt skulle bibehålla det nuvarande landskapsandelsnivåsystemet. Lagframställning nummer ett på sista sidan
fördelningen av landskapsandelarna, tar man med invånarantalet i varje
kommun ser man att de som får mest pengar av landskapsandelarna per
kapital är Geta med 3 570 euro medan Jomala får bara 860 euro och
Mariehamn 530 euro. Geta och Vårdö får mer än de kommuner som har
största krisen, Kökar och Sottunga. Det visar att nuvarande system
måste totalrenoveras för att det ska bli någon rimlighet mellan medborgarna i landskapet.
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Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Det finns klara problem med landskapsandelssystemet idag
och problemen har funnits en längre tid. Syftet med landskapsandelssystemet är en fråga. När man gör en stor förändring är det klart att landskapsandelssystemet måste få en del av finansieringen. Det är en skild
debatt hur man gör med landskapsandelssystemet. När man gör en förändring, det som missgynnas då även om det var övergynnade före, upplever det som en försämring därför måste man gå försiktigt fram med
förändringar. Det nya nu är att vi aldrig förut stått inför landskapsandelssystemsutvärdering eller förändring utan att ha pengar, nu har vi
slut på pengarna tyvärr.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Ltl Sundman försöker kritisera och raljera på Ålands
Framtids bekostnad gällande att landskapet skulle ta över delar av sociala områden som Susannegruppen ska bilda en ny enhet på. Frågan är
hur tänkte obundna när man gick till val och hade samma tankar, hade
man någon finansieringstanke hur man skulle göra eller var det bara en
valploj som man körde med och inte hade några tankar alls?
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Vi förde en diskussion och givetvis såg vi finansieringen
som en utmaning och det är en av orsakerna till att vi valde att kompromissa och gå in för det andra när vi bildade regering. Det har att göra
med att kommunerna ska få inflytande över det här. Med rätt ägarstyrning, vilket saknas i många kommuner i dag, kan man styra en myndighet utgående från vad kommuner som är ägare tycker att tänker. Internet är spritt över Åland och också i Eckerö, där finns sidan reform.ax där
man kan läsa alla handlingar och hela processen beskrivs väldigt noggrant. Varsågod surfa in och titta efter hur man har kommit fram till det
här.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Jag tolkar ltl Sundmans svar att det inte hade någon
finansiering klar. Han kringgick det och gav inte något besked på hur de
hade tänkt, det var en valgrej som ingick utan att ha klar finansiering.
Det är synonymt med den politik de för. Att svänga när man kommer in
i regeringen är svikna vallöften som väljarna får ta ställning till i nästa
val. I övrigt tycker jag att debatten har varit givande, vi har fått fram
olika åsikter vad vi anser. Ålands Framtid hävdar att man behöver gå
varsamt fram, det finns inte ekonomiska beräkningar på hur det kommer att slå för kommunerna. Nu säger ltl Sundman att det kommer att
bli dyrare, och det är synonymt med de reformer som landskapsregeringen gör.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Görs det på det sätt som Susannegruppen har föreslagit
kommer det att effektivera verksamheten och det kommer att bli billigare. Men hotet är att man inte gör det, att man missar de synergieffek216

ter man kan få när man sammanförd det och inte i tillräcklig utsträckning anstränger sig att forma det nya med en gång, som tyvärr finns exempel på flera andra fall. Då kan det bli dyrare eller samma kostnad. Att
klienterna knackar på dörren och kräver sina rättigheter det kan vi inte
påverka, det är en kostnad vi har idag men som klienterna tar själva, de
avstår från service. Man måste skilja på dessa två saker. Gällande finansieringen, visst diskuterade vi den att det var ett problem, vårt förslag
var delvis ofinansierat utgående från att landskapsandelarna inte räckte
till. Men modellen med ÅHS avgift fanns, som var naturlig då. Ålands
Framtid kan skriva upp ÅHS avgift och fundera i sin modell, jag har min
modell klar.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Anders Eriksson

Tack, fru talman! Jag kan inte låta bli i dag i tidningen Åland står det som ett
slag i ansiktet för kommunerna det som vi har debatterat hela dagen. I Saltviks kommun förlorade man enligt utkastet 295 000 euro på den nya myndigheten. Man frågar kommunfullmäktiges ordförande Tommy Fagerholm
och vad han tycker om det. Han säger ”att det är väntat med de stora samhällsreformerna att det blir som ett slag i ansiktet för kommunerna”. Man
frågar kansliminister Gun-Mari Lindholm som tycker det är dags att se Åland
som en helhet, vad säger du om det där? ”Det vill jag inte säga vad jag tycker
om det för jag vill inte att det ska gå i tryck”. ”Har ni diskuterat i Saltvik vad
myndigheten ska kosta kommunen? Nej, inte ett dugg det enda vi diskuterar
är att det är på gång men vi har inte haft något konkret att utgå ifrån”.
Man undrar varför fullmäktigeordförande i Saltvik är så upprörd. Det
hänger ihop med siffrorna som visar att Jomala, Lemland och Saltvik är de
stora förlorarna. 295 000 i Saltvik nästan lika mycket i Lemland och nästan
1/2 miljon Jomala. Jag råkar veta att det var väldigt upprörda känslor i kommunstyrelsen Jomala i går. Det är naturligt för de här tre kommunerna, enligt mitt förmenande, jag tror alla kämpar på så gott de kan men det här tre
har lyckats få en bra ordning på ekonomin. Därför är man upprörd Saltvik
och i Jomala, om man inte är upprörd i Lemland kan bero på att det är
samma personer som sitter i kommunstyrelsen som står bakom landskapsregeringen men jag är inte helt säker på att lemlänningarna är intresserade av
300 000 ytterligare i kostnader.
Det har framkommit att man inte har läst utredningarna. När jag har gett
replikskiftet åt lantrådet har jag sagt att det kan vara bra att läsa våra motioner innan man recenserar, då kom de tillbaka att vi inte har läst utredningarna och det upprepade ltl Sundman nu. Jag hänvisar till mitt anförande från
den 6 juni där vi diskuterade samhällsreformen där jag gick igenom sida för
sida och kommenterade. Jag sa bl.a. ”genom att samla resurserna och all
kompetens under samma tak det kan faktiskt vara något bra. Men att återskapa ett kommunförbund för den här verksamheten är inte bra, rent historiska samarbetsformen kommunförbund gång efter annan misslyckas”. Jag
ser att ltl Slotte nickar instämmande och ivrigt och det tror jag att många gör
som bekantat sig med detta. Jag ska inte läsa alltför mycket innantill. Därför
är det svårt att förstå varför landskapsregeringen redan innan arbetet med
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socialservicereformen inleddes låste sig vid att inte flytta någon typ av myndighetsutövning uppåt, d.v.s. från kommunal- till landskapsnivå. Den frågan
är fortfarande obesvarad enligt mitt förmenande.
Genom att lyfta kostnads- och myndighetsansvaret för barnskydd, handikappservice, specialomsorg och missbrukarvård under landskapet skulle man
uppnå samma samordningsvinster men även undvika den inbyggda konflikt
som kommunalförbundet innebär. Att det blir en konflikt har debatten i lagtinget visat.
Det fanns öppningar från obunden samling och centern, öppningar som
jag tror är viktiga. Till sist, vi har ordat tillräckligt mycket om det här. Jag tror
alla är överens om att vi har ett bekymmer, framför allt i de små kommunerna hur man ska klara av den sociala servicen. Tittar vi på den stora kostnadsmassan är den försvinnande liten ute i de små skärgårdskommunerna
jämfört med kostnaderna för Jomala, Lemland, Mariehamn o.s.v. Vi vet att vi
har en åldrande befolkning och att vi måste göra något.
Orsaken till en bra ekonomi i Jomala ska inte politikerna stå och brösta sig
över utan även för att vi haft duktiga tjänstemän och det tror jag de två Jomalaministrarna håller med om. Vår finanschef Jim Bergbo sade på senaste
fullmäktigemöte att det värsta som kan hända är att ingenting händer d.v.s.
det blir status quo. Det var ett öppet offentligt möte därför kan jag säga det.
Det har gått två år, och vi har så här bristfälligt underlag, det ska mycket
till för att komma i mål under den här mandatperioden. Jag tror vi kommer
att få ta ställning till det här i nästa val.
På en direkt fråga från Petri Carlsson hur man kan finansiera detta Jag sa
att det finns flera alternativ, jag nämnde inte ÅHS avgift, jag nämnde landskapsskatt. Jag kommer inte ihåg ordagrant hur jag sa. Jag hoppas att man
inte börjar pallra om att Ålands Framtid vill ha ett högre skattetryck, men
precis där hamnade vi i debatten. Det visar hur desperat man är från landskapsregeringens sida att försöka hitta något halmstrå att bra i.
Ser vi till helheten måste man ha fokus på det totala skattetrycket, något
som landskapsregeringen har glömt, det har vi pratat om tidigare i och med
att man bedriver en politik så kommunalskatten går uppåt. Det blir en fånig
debatt men det visar en viss desperation. Minister Ehn fick tag i ett halmstrå
att rycka i och då blev det debatt runt det.
Det viktiga är hur kan man sköta det på det bästa och effektivaste sättet?
Och som Axel Jonsson sa, vi behöver göra hemläxan gällande finansieringen
av det här på landskapsnivå. Men vad som är värre är att landskapsregeringen inte vet hur det ska finansieras på ett bra sätt. Vi har hört bl.a. på ltl Winé
säga såhär ser siffrorna ut p.g.a. det såg bra ut för Sund. Medan en ledamot
ifrån Saltvik sa att det bara är ett utkast, så här kommer det inte att bli. Där
står vi och där kommer vi att stå den här mandatperioden. Det är ett bekymmer.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Det nämndes många namn i talarstolen. Att en kommunpolitiker, när jag läser Ålandstidningen, blir upprörd och ser siffrorna det
är helt normalt. Det skulle alla bli om man inte är insatt och vet hur systemet kommer att byggas upp. Det gäller för oss som vill förändra samhället att övertyga och rätta till de felaktigheter som kommit fram delvis
i media och från oppositionen. Därför måste vi försöka på alla sätt att
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hjälpas åt och oppositionen har sagt att de vill vara med och förändra,
och tycker i grund och botten att det är bra. Det finns metoder att utjämna kostnaderna, och vi har sagt det tjugofem-trettio gånger i salen
att det kommer att göras ett förslag som jämnar ut siffrorna. Detta var
ett förslag utgående från en modell och siffrorna har kunnat se helt annorlunda ut om man satt in andra parametrar i modellen. Det hjälper
inte att säga det när man har bestämt sig att det är såhär.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Anders Eriksson, replik

Visst är det så ltl Karlsson man kan visa många olika saker med statistik
och siffror. Det som varit vägledande för oss hela tiden, ska man göra en
reform måste man se att man vinner något på det ekonomiskt. Det är få
som kan detaljerna lika bra som ltl Runar Karlsson som har suttit med i
Susannegruppen. Därför frågar jag, hur mycket eller vad kan vi vinna
ekonomiskt på samordningen?
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Det är svårt att redogöra på en minut. Dels finns overheadkostnaderna som behöver vara färre och mindre. Men det är alltid beroende på servicegraden, vi vet att lagstiftningen inom de fyra områdena
inte är rigorösa och svart på vitt utan en stor gråzon. Det beror mycket
på vilken service och hjälp man vill jag ge de behövande. Gränserna är
oändliga. Det är svårt att säga om reformen blir dyrare eller billigare, vi
har konstaterat i gruppen att kostnaderna kommer att bli ungefär oförändrade. Men det blir så mycket andra fördelar vad gäller anonymitet,
att inte försätta en mindre kommun i ekonomiskt obestånd för en familj
o.s.v. Det finns som många andra fördelar, behovet av hjälp kvarstår.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det kan säkert vara som ltl Karlsson säger. Flera ministrar och finansministern har varit här och varit upprörda hur stora utmaningar vi har
framför oss ekonomiskt. Det är vi alla överens om, vi har stora ekonomiska utmaningar framför oss. Nu säger ltl Karlsson, som är en av de
mest insatta att det är svårt att säga, troligtvis blir det oförändrat. Blir
det inte ett slag i luften med tanke på att man tidigare ha blåst upp, jag
namnger inte andra som inte kan gå in i replikskiftet, och sagt att vi har
så stora ekonomiska utmaningar framför oss vi måste göra något. Men
ändå tack, ltl Karlsson som är en ärlig karl, nu vet vi att det inte kommer
att leda till några inbesparingar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Sättet att argumentera känns igen så fort man inte har
samma åsikt som ltl Anders Eriksson så pallrar man eller jålar eller på
annat sätt inte riktigt förstår. Den argumentationstekniken används genomgående. Modellen är intressant, att man ska överföra ansvaret för
ett visst antal områden ytterligare till landskapet. Jag har vid åtskilliga
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tillfällen varit i diskussion med ltl Anders Eriksson om hur dålig ÅHS
modellen är, hur vi tappat greppet kring kostnadsutvecklingen för att
det fördes över till landskapsregeringen. Jag brukar ta som exempel på
hur illa det går när man skapar nya organisationer. Hur har man kommit fram till att de här viktiga områdena, enligt Ålands Framtid och Anders Erikssons egna utsagor, då kan föras över och förvaltas om ÅHS är
en dålig modell? Man kan tydligen bygga vidare på den ändå.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det går att argumentera hur som helst när man vill missförstå varandra.
Vi har en stor ekonomisk utmaning framför oss, är vi överens om det
minister Ehn? Då borde man faktiskt ha fokus på ekonomin, vi får höra
att det är en reform som inte kommer att leda till inbesparingar, är det
ansvarsfullt minister Ehn?
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! I vanlig ordning fortsätter det att andra ska försvara sina
egna åsikter som recenseras av Ålands Framtid. Man har aldrig en möjlighet att föra en vettig debatt utan det handlar om att man i stället berättar om hur förträfflig man själv är, men förklarar inte. Jag ställer frågan på nytt, på vilket sätt kan man försvara att man för in så viktiga frågor i en organisation som man själv har dömt ut som misslyckad. I det
här fallet kan man föra in kommunalt viktiga frågor i organisationen och
helt plötsligt se det som en bättre modell än den som majoriteten har föreslagit. För mig blir det en gåta, en stor gåta som jag inte ha fått svar
på. Tar man det till hur man ska finansiera, blir det ett stort grått moln
som svävar och släpper ifrån sig gråttårar här och där.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det enkla svaret på den frågan är om man ser på kommunförbund minister Ehn, har det varit än värre när det gäller den saken. Det är det
enkla svaret på frågan. Men behöver vi göra något eller behöver vi inte,
minister Ehn? Vi är eniga om att vi behöver göra något och vi behöver
finna en modell. I stället för att sitta och häckla lyssna på vad jag säger,
behöver vi göra något eller behöver vi inte? Vi är överens om att vi måste
göra något, vi tror att om man har ekonomisk fokus på projektet från
första början att vi kunde spara pengar, få en bättre verksamhet under
landskapsregeringen. Men det kräver antagligen en annan politisk landskapsregering.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Kommunförbund fungerar dåligt för att kommunerna inte
idkar ägarstyrning. Det andra är, det är inget kommunförbund det är en
mellankommunalombudstämma som styr en lagstiftad myndighet. Till
de ombudsstämmorna kommer högst troligen de ledande politikerna att
komma vilket gör att det blir ett annat ljud i skällan, bättre ägarstyrning
från början och fortlöpande. Man kan inte jämföra modellen med ett
kommunförbund, särskilt inte med det kommunförbund som inte har
fungerat. Det finns kommunförbund som fungerar alldeles strålande.
220

Ltl Anders Eriksson, replik

Jag håller med ltl Sundman att de stora problemen med kommunalförbund är att man inte får ägarstyrningen att fungera. Det är beroende av
vilka politiker som sitter där, ofta sätter man in människor som har ett
personligt intresse, personlig kunskap man har ingen koppling till
kommunstyrelsen eller till ekonomikontoret i kommunerna, kommunförbunden blir att leva sitt eget liv. Ltl Sundman säger att det inte är något vanligt kommunalförbund, jag tror jag kallade det till någon multihybrid till kommunstämma den 6 juni, men vet ltl Sundman vem det är
som bestämmer, vem som har det avgörande vikterna på denna mellankommunala ombudstämma?
Ltl Danne Sundman, replik

Fru Talman! Susannegruppen föreslår och det är samma modell som
kommunförbundet med en röst per 500 invånare. Det är kommunernas
representanter som bestämmer som tillsätter en styrelse. Vi ser på
Ålands kommunförbund där man ändrat, man sätter dit de ledande politikerna som sitter runt styrelsebordet i kommunerna då blir det helt
annat ljud i skällan. Det har blivit bättre ägarstyrning närmare kopplad
till kommunerna, så ska man också göra i den här myndigheten så att
det börjar fungera. Angående finansieringen är det enligt Susannegruppens förslag ett första utkast, fifty-fifty som man har räknat på. Susannegruppen säger, som jag sa i mitt anförande, att den ska justeras med
en kompensation. Inte tror jag att alla som förlorar är intresserade av att
förlora så här mycket, det ska jag vara ärlig och säga. Jag säger som ltl
Runar Karlsson det är inte den sista versionen. Man ska komma ihåg att
det kommer att kosta oavsett hur man gör kan man inte trolla bort kostnaderna.
Ltl Anders Eriksson, replik

Konstruktivt och bra till slut det är vi helt eniga om. Jag gav som ett exempel att landskapsskatt, ÅHS avgift eller den modellen som ltl Sundman gav vi har ingen klart svar på den frågan. Landskapsregeringen har
inte heller något klart svar. Det var bra, jag har noterat det, vem är det
som bestämmer på denna mellankommunala ombudsbolagstämma det
är de stora kommunerna Mariehamns stad och går man ihop med
Jomala kommun har ingen på resten av Åland något att säga.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Gunnar Jansson

Tack, fru talman! Demokrati är det möjligas konst, demokratin måste ta tid.
Jag tycker såsom lite involverade i denna process på det kommunalpolitiska
planet, måste jag medge, även om jag är medlem av stadsfullmäktige i Mariehamn och har medverkat till det utlåtande som staden lämnade över Susannegruppens förslag som inte överhuvudtaget har berörts här. Tar jag upp den
frågan får vi en debatt i debatten och det vill jag undvika.
När jag lyssnar på debatten och med någon uppfattning om demokratisk
ordning förundrade jag mig över starten på detta projekt. För ett år sedan när
vi debatterade årets budgetförslag framställdes det som en stor, en god nyhet
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och såvitt jag kommer ihåg en demokratisk innovation. Att kommunerna på
Åland och landskapsregeringen har kommit överens om att fr.o.m. nu tar
landskapsregeringen över ansvaret för samhällsservicestrukturreformen, vi är
slarviga med terminologin det ska vara tre s. Det är en stor fråga, för det vi
rör vid är en fråga om tillgång till grundläggande mänskliga rättigheter som
vi alla känner till. Det som jag i ett replikskifte nämnde, nivån på civilisation
och de allmännas förpliktelser här enligt grundlagen och självstyrelselagen är
klara, det behöver vi inte diskutera. Förpliktelserna är alldeles uppenbara.
När alla kommuner, vad jag förstår överlåtit åt landskapsregeringen att
sköta processen eller åtminstone vara dess motor eller bära ansvaret för dess
framåtskridande o.s.v. tycker jag det är egendomligt att det i denna kammare
uppstår en diskussion av detta slag. Jag frågar mig hur såg den uppgörelsen
mellan kommunerna och landskapsregeringen ut? Vilka villkor gällde, gäller?
Vilka förutsättningar var det för att överlåta den här typen av beredningsansvar? Inte beslutsmakt till landskapsregeringen, utan beredningsansvar för
SSSR på landskapsregeringen. Vilka instrument fick kommunerna för att
kolla upp processen? När kommer kommunerna in i fortsättningen för att
tycka, har landskapsregeringen skött sig eller inte? Är det här vad kommunerna vill ha eller bör vi justera kursen och uppdraget? Jag säger hur det
normalt går till inom diplomatin. Jag känner inte till det konkreta underlaget
för processen.
Jag tänker högt, jag vill inte föreslå för det här är en remissdebatt och finans- och näringsutskottettet tar över efter avslutad remissdebatt. Jag vill
inte lägga förslag som behöver upptas i det utskottet utan närmast leker med
tanken. Det har gått en tid sedan kommunerna gav detta uppdrag, skulle det
vara skäl att ha en koll som på fint språk kallas granskningskonferens.
Skulle det vara skäl att kommunerna och landskapsregeringen satte sig ner
och diskuterade om detta är rätt kurs, är det så här vi vill ha det eller är det
skäl att justera något? Det kan hända att jag är ute i ogjort väder, kanske det
redan är gjort men jag har inte sett eller hört något resultat, närmast motsatsen. Så här funderar jag och jag hoppas att det går att förstå hur jag menar.
Så här gör man i demokratisk procedur för att komma vidare och lösa
eventuella låsningar och bryta knutar i fall sådana finns, det jag hört av debatten låter det som det finns sådana. Jag avslutar strax fru talman.
Lagtinget har biträtt den europeiska stadgan om kommunal självstyrelse.
Det är ingen hemlighet att ÅHS koppling till kommunerna är sådan den är.
Man kan anlägga synpunkter, på det som har framförts flera gånger i dag, har
kommunerna tillräcklig makt över ÅHS? Den frågan må förbli obesvarad. Jag
förmodar att i uppdraget från kommunerna till regeringen att den här dimensionen fanns med.
Gärna en granskningsöverläggning och rimliga utsikter att komma vidare.
Den typen av debatt vi haft hittills i lagtinget blir väldigt svår därför att vad är
underlaget? Några anteckningar i budgeten och vad därutöver är baseras på
vad vi förhoppningsvis kan från tidigare. Alla kan vi innehållet i Susannerapportens slutsatser men samtidigt får vi veta att det är bra men samtidigt inte
tillämpas som sådana, då frågar man sig vad ska istället tillämpas? Tack, fru
talman.
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Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Av historiska skäl är det nedvärderande att processen ska
kallas SSSR. Därför har vi valt att förkorta samhällsservicestrukturreformen med SSR låt oss inte mera fortsätta den diskussionen. Jag hoppas att vi kunde vara överens om processen hittills. Under 2012 och
2013 har det varit ett utredningsarbete kring detta stora projekt och de
olika delarna. Vissa delar har fått en snabbare fart än andra delar. I budgeten kommer landskapsregeringen med ett förslag till de stora linjerna
hur delarna som har prioriterats ytterligare ska gå framåt. Nu fortsätter
en start på en lagstiftningsprocess som ska ske under 2014. Där tar man
fram alla detaljer, man diskuterar med alla berörda särskilt med kommunerna i detta fall. Är inte detta en alldeles normal process?
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! I stort sett en normal diskussion. Det jag förde in i
diskussionen var att det har varit en överföring av kommunal kompetens, kommunala frågor som landskapsregeringen har åtagit sig att
sköta och driva. Jag ville försäkra mig om att återkopplingen till uppdragsgivarna fungerar. Det är möjligt att den återkopplingen kan tas i
lagstiftningssammanhanget, det är bra att den tas in så tidigt som möjligt under beredningen och naturligtvis att man har ordning på ekonomin.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! I den processen vi har framför oss är det nästan ingen del av
kommunal kompetens som förs över till landskapet. I ÅHS- och gymnasialstadiereformen den första, var det de. Det är fråga om att skapa
strukturer, att den kommunala servicen kan ordnas på ett effektivare
sätt i landskapet. Det har vi som lagstiftare ett ansvar för att medverka i
genom lagstiftning.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Fru talman! Vi talar om olika saker. Jag talar om överföring av beredningskompetens. Beslutsmakten hur den blir i den nya organisationen
det får vi se när lagstiftningen kommer. Jag har hela tiden hållit mig till
det, är det som landskapsregeringen nu gör på kommunernas vägnar
okej eller inte? Vad jag menar med kommunal kompetens i det här skedet, har landskapsregeringen klarat av uppdraget eller inte? Jag har
inget färdigt svar på frågan, bara inspirerats till dessa tankar av debatten
i går och i dag.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Svaret på ltl Gunnar Janssons frågar är ja med eftertryck
med acklamation, det har varit tre granskningskonferenser. I de s.k.
bredgruppsmötena har man gått igenom det och dit är alla kommuner
kallade och har varit med och engagerat sig. Det har sedan varit ett
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meddelande i lagtinget, parlamentet har haft en granskningskonferens.
Det har gått ut ett brev med konkreta frågor, kommunförbundet kommer att ha ett stormöte, när lagstiftningen finns i utkastform kommer
det att vara remiss. Jag kan inte komma på en enda detalj till man skulle
göra för att få det mera demokratiskt och öppet än vad man har gjort.
Då räknar jag inte upp allting den allmänna diskussionen, det är kommunicerat på reform.ax o.s.v. Jag kan inte komma på något man skulle
ha gjort annorlunda för att ha mer öppenhet och mer demokrati.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Det är bra om det är så. Jag tycker att diskussionen
och debatten i lagtinget idag har pekat i en riktning som hos en del debattörer väckt frågor och oro. Men antagligen beror det på att insikten i
processen varierar. Jag har inte uttalat någon egen stark åsikt i någon
riktning, bara försökt värna om den kommunala självstyrelsen. Har
kommunerna fått de det önskar?
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Jag vill inte ifrågasätta någons engagemang, arbetsinsats eller recensera någons arbete. Jag säger vad jag själv i egenskap av, nu råkar det sig att jag är kommunstyrelsens ordförande i Lemland, vad jag
har gjort och hur jag har sett på detta. Hur viktigt jag har sett processen
för mig personligen som kommunstyrelsens ordförande. Vad andra
kommuners ledande representanter har gjort kan inte jag stå till svars
för och vill inte recensera dem. Jag fick samma känsla som ltl Gunnar
Jansson att man inte är i samma fas gällande att ha tuggat det färdighet.
Det beror i så fall på att man har låtit bli att göra det när det har funnits
och erbjudits tillfällen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Tack, fru talman! Det räcker med replik i det här skedet. Som svar på ltl
Gunnar Jansson fråga och förankrat det är hos kommunerna konstaterar ltl Jansson själv att Mariehamn stad har givit ett utlåtande, och vi
har även fört diskussioner med kommittén från landskapsregeringens
sida. Där har den demokratiska processen gått i mål. Redan i maj hade
landskapsregeringen inom ramen för samrådsförfarandet det första mötet med Ålands kommunförbund. Vi kom överens om att Ålands kommunförbund skulle ha den samordnade rollen när det gäller de övriga 15
kommunerna på Åland. Det ville man ta på sig, och tog även på sig ansvaret att sköta informationen så att hela demokratiprocessen skall fungera. Vi har haft flera träffar under hösten och senast förra veckan gick
hela materialet ut till Ålands kommunförbund. Kommunförbundet
kommer, som ltl Sundman relaterade, att ordna ett stormöte för att diskutera. Den demokratiska förankringen, kontrollen och alla möjligheter
finns att föra fram åsikter i arbetet på ett helt öppet sätt. Jag hoppas och
tror att man tar frågan på allvar och kommer med konstruktiva inspel i
det fortsatta arbetet. Det är de facto för kommunsektorn som jobbet
görs, för att kommunerna ska kunna fortsätta ge service i framtiden som
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motsvarar den lagstiftning vi har och det som de enskilda ålänningarna,
våra äldre framför allt, ska ha rätt att begära av oss.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Det låter betryggande. Det är utmärkt att proceduren
är sådan från landskapsregeringens sida som vicelantrådet berättar om.
Jag hoppas att kommunerna uppfattar det på samma sätt. Det är ändå
därifrån som beställningen kommer och det är till kommunerna produkten skall redovisas även om den utmynnar i lagstiftning så vitt jag förstår enligt det förslag som hittills råder. Jag har inget att invända mot
den relationen, det låter helt okej.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Detta är inte någon replik till ltl Jansson men jag måste
ändå säga i detta sammanhang. För att kunna göra ett beredningsarbete
på rätt sätt och för att kunna tillmötesgå Mariehamn stad och kommunförbundets önskemål om total öppenhet, har vi visat total öppenhet och
gett allt material till kommunförbundet och Mariehamns stad. I den här
församlingen finns några tjänstemän som känner sig väldigt olyckliga på
det sätt som det här materialet och underlaget har använts i massmedia
och i debatten. Ett räkneexempel som togs fram i ett beredningsskede
har fått sådana proportioner att man inte tror att det är sant. De som
skriver historien över hösten och händelserna här kommer att tycka att
det var en märklig process. Men det vill jag säga, fru talman, ska man
kunna göra ett bra och omsorgsfullt arbete krävs det att vi ibland visar
förtroende för varandra och hjälps åt. Inte alltid försöka tolka allting till
det värsta, gör man det kan man förstöra allting. Projektet var på god
väg att stjälpa men jag tycker ändå att det har kommit på rätt bog och
jag hoppas att vi alla kan driva det vidare på ett konstruktivt sätt. Det
finns mycket goda idéer och sakkunskap ute i de 16 åländska kommunerna som ännu ska föras in i projektet och beaktas.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag väljer att avstå från att replikera till detta inlägg.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Sara Kemetter

Tack, fru talman! Klockan närmar sig fem och barnen ska plockas upp på dagis, snart har vi debattera den allmänna delen klart, men det kan ju hända att
vi håller på även i morgon. Jag ser fram emot debatten om utbildningen och
kulturen.
Gällande samhällsservicereformen vill jag kommentera den demokratiska
bilden. Arbete som jag som kommunpolitiker men även som lagtingsledamot
har varit med om är en av de mest demokratiska processerna någonsin. Man
har verkligen tagit sig an uppdraget att lyssna till ålänningarna. Minister
Gun-Mari Lindholm hade ett bra anförande där hon belyste processen. Om
man är kommunpolitiker och inte med samma insikt som man har när man
sitter med i regeringssamarbetet, har man faktiskt fått ta del av det här. På
bredgruppsmötena har man kunnat vara med i workshops, diskutera fram,
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fria diskussioner, en pedagogisk konstruktivitet för att få fram modellen som
nu presenteras.
I Mariehamn hade vi utsett en kommitté som arbetat gediget runt detta
och hade höranden och en ordentlig debatt. I fullmäktige hade vi via samrådsdelegationen med landskapsregeringen kunnat föra fram våra åsikter
flera gånger. Ändå har vi använt två dagar till att debattera frågan. Historiskt
har man i över tio års tid från landskapsregeringens sida utrett behovet, det
finns utredning på utredning. På senaste samrådsdelegation fick vi information till kommunerna, kommunförbundet och Mariehamn att nu anser t.o.m.
tjänstemännen att det räcker med utredningar. Vi vet vad vi behöver och nu
är det dags att börja lagstifta, att komma till handling.
Tråkigt att under debatten har det skapats en polarisering mellan landsbygden, staden och skärgården. Jag kan inte förstå vad det är för nytta att vi
diskuterar i dessa banor. Tidningen som blåste upp att Mariehamn skulle
gynnas men 1,4 miljoner, det tror jag inte på. Efter debatten i fullmäktige var
det många som undrade om det var Mariehamn igen som skulle få ta stora
delar av de kostnader som finns på Åland, det har vi fått göra från stadens
sida. Vi har tidigare haft ekonomisk möjlighet att göra det och det har funnits
en solidarisk tanke att den stora kommunen ska hjälpa de små.
Nu är situationen helt annorlunda. Staden har en enorm skuldbörda och
stora investeringar framför sig, nu har vi inte den möjligheten mera därav
denna diskussion. Det finns kommuner runt omkring oss som klarar sig
mycket bättre än vad Mariehamn gör idag. Vi måste se på Åland som en helhet och hjälpas åt, vi kan inte bara kasta räkningen till staden, det förstår ni
alla med den skuldbörda som staden har och med de skattehöjningar som
kommit.
Jag vill avsluta mitt anförande, fru talman, med att tacka landskapsregeringen för det stora arbete som har gjorts, för den dialog som har förts och jag
hoppas att vi kan ha handling. Att jag efter dessa fyra lagtingsår kan säga, vi
åstadkom detta, såg en förändring, vi skapade något nytt och hållbart.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Jag hörde igen att Mariehamn har tagit stor börda på
sig från kommunerna runt om, att nu är det dags att de börjar betala för
sig. Jag vill höra från ltl Kemetter, vad är det som Mariehamns stad har
bekostat åt landsbygdskommunerna som har varit besvärande?
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, ltl Eklund för den frågan. Vi kan ta som ex. Tallbacken. Mariehamns stad har stått för alla grundkostnader, för den rullande personalen och alla löpande kostnader. Kommunen går endast in och bekostar
ifall man köper den plats det finns behov av. Vi har alla de rullande
kostnaderna, är det okej?
Ltl Brage Eklund, replik

Har Mariehamn varit dålig i förhandlingarna när man tagit ut avgifter
från landsbygdskommunerna när det inte har gått ihop? Man kan inte
beskylla landsbygdskommunerna för att det har gjort något fel, utan
Mariehamns stad som varit naiva när man byggt upp betalningssystemet. Det skulle ha varit tydligt och klart från början hur det ska finansieras.
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Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Inte dåliga att förhandla från Mariehamns sida, utan
solidariskt sett till vårt ansvar som en stor kommun som haft förmåner
med stora skatteinkomster. Nu är situationen annorlunda och vi ska
förhandla ett nytt avtal, med nya politiker och då blir det kanske inte
som det har varit förut.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Jag vädjar igen till att vi slutar med kommunalpolitiken.
Vem som har flyttat vart, och vem som har gett service till vem o.s.v. Vi
måste sluta med det och se till vad lagtinget vill göra. Det är beklagligt,
vi vet inte vem som har förlorat, vem som har vunnit, vem som har exporterat, vem som har importerat problem. Vi kan bara ana det, jag vädjar vi avslutar den debatten och tar det på lagtings nivå istället.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, ltl Runar Karlsson, jag försökte i mitt anförande att lyfta upp det
på lagtingsnivå. Vi har utrett i tio års tid, över två regeringar som har utrett och nu är det dags att komma till handling, det gör den här regeringen som vi sitter tillsammans i och det måste vi vara glada över.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Min frågeställning och anledning till att jag begärde
replik var att man ska sluta med gränsdragningar och jag vill återigen
lyfta fram helikopterperspektivet som vice talman Roger Jansson lyfte
när vi debatterade i våras. Ta bort kommunerna, ta bort gränserna att
man ser på Åland på samma sätt som alla andra ser på Åland som kommer hit. Att man inte har feodalgränserna kvar som skapat problem.
Mariehamn har ett problem man inte prata högt eller nämner, det är
väldigt många skrivna i Mariehamn som de facto inte är bosatta där,
men av olika skäl föredrar att vara skrivna i randkommuner i stället men
utnyttjar servicen och bor i Mariehamn. Det finns mycket kring detta
som man skulle komma åt genom att ta bort kommunerna och hade servicekommuner i stället.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det är ett intressant resonemang. Socialdemokraterna
har inte varit på samma linje som Moderaterna utan snarare, som vår
gruppledare har fört fram tidigare, är mera intresserade av en trekommunsmodell. Om det blir en kommun har du ett stort fullmäktige med
mycket beslutandemakt vad blir landskapets roll, en övervakningsmyndighet? Den diskussionen behöver vi föra. Socialdemokraterna är av den
åsikten, åtminstone jag personligen, vi har för många kommuner när vi
ser på den demografiska modellen behöver vi börja rationalisera, kanske
tre kommuner är rätt alternativ.
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Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Man har provat på andra områden t.ex. Gotland, där
tyckte man att det inte fick den effekt man hade förväntat sig. Konflikterna fanns kvar, dem och vi, det övergripande tänket försvinner i och
med det, det kan vara en bättre lösning än vad vi har idag men man
kanske ska titta på andra vägar. Jag tyckte att man kanske skulle göra
det här inspelet, det har sagts alldeles för många gånger i dag, mindre
kommuner är överspelat och vi har gått förbi redan, vi talar inte i de banorna. Tanken är inte helt död utan det kan finnas skäl att titta på det en
gång till.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det är en intressant diskussion som jag tror kommer
att bli en stor valfråga. Vi sitter i ett gemensamt regeringssamarbete där
vi inte har kunnat enas om en kommunstrukturmodell utan därför enats
kring reformen som är en start upp för något annat. Vi får se vad väljarna vill ha i nästa val.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Därmed är den allmänpolitiska diskussionen avslutad och
därmed den allmänna motiveringen behandlad. Vi går över till social- och miljöavdelningens förvaltningsområde som kommer att diskuteras i morgon.
Talmannen
Diskussionen avbryts här och fortsättet vid plenum i morgon klockan 09.30.
Plenum slutar
Nästa plenum hålls 20.11.2013 klockan 09.30. Plenum är avslutat.
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Landskapsandelarna 2014
Landskapsregeringens lagförslag (LF 1/2013-2014)
Diskussionen fortsätter.
Nu går vi in på social- och miljöavdelningens förvaltningsområde.
Minister Aaltonen presenterar och har en rekommenderad taltid på 10 minuter, medan
alla övriga har en taltid på 5 minuter.
Minister Carina Aaltonen

Tack, fru talman! Bästa lagtingsledamöter, politik är så mycket mer än siffror
i en budget. Det är mer än euro och cent och att få en budget i balans. Det
handlar också om att vi i landskapsregeringen gör vårt bästa med olika åtgärder och reformer för att skapa ett samhälle i balans.
Det är inte alltid det räcker med att skjuta till och prata om pengar. Hur
ska vi få alla delar av Åland, också de yttersta utskären, att känna framtidstro
och få ökad inflyttning? Hur ska vi göra för att få människor på Åland att
känna hopp, glädje och må bra istället för att insjukna i depressioner och där
vi ser att den psykiska ohälsan och minnessjukdomar ökar?
Hur vill vi att Åland ska se ut i framtiden? Hur skapar vi det samhälle, där
människor är friska och känner sig behövda där alla, oberoende av ursprung
eller funktionsnedsättningar, känner sig trygga och kan vara delaktiga i arbetsliv och ha en meningsfull tillvaro. Ett samhälle, där alla människor har
rätt till en likvärdig social service oberoende av i vilken kommun man råkar
bo. Hur ska vi skapa ett Åland där den biologiska mångfalden inte längre är
hotad, där vattenkvaliteten ständigt förbättras och där lagtinget och land-
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skapsregeringen har tagit besluten om att Åland ska vara ett hållbart samhälle år 2051.
I en här budgeten tar vi mått och steg framåt för att skapa ett samhälle som
är i balans. Jag ska berätta om ett axplock ur vårt digra arbete. Regeringen
vill att ålänningarna ska vara friska och må bra. Därför går också den absolut
största delen av landskapets budget till hälso- och sjukvården. Det är också
det område som ålänningarna prioriterar högst av alla. Från regeringens sida
är vi mycket nöjda med arbetet inom ÅHS, både med rekryteringen av ny
ledning och med budgetuppföljningen. Det ser riktigt bra ut. Men det kommer att krävas fortsatt hårt arbete av ÅHS personal och ledning för att hålla
nästa års ramar. Enskilda patientepisoder eller apparathaverier kan rubba
det förväntade budgetutfallet med kort varsel, och det var precis det som
hände år 2012.
I år ser budgeten ut att hålla och prognoserna visar att det kommer att finnas drygt 2 miljoner kvar vid årets slut om inte något oförutsett händer under
årets sista månader.
Trots att vi nu satsar på en god och tillgänglig hälso- och sjukvård så kommer pengarna inte att räcka till i framtiden om vi fortsätter att göra som vi
alltid har gjort. Det här gäller egentligen inom alla områden. Vi vet att hälsooch sjukvården blir allt mera specialiserad. I vår omvärld koncentreras serviceutbudet till allt större enheter gärna kring universitetsjukhus. Vi på Åland
har stora utmaningar inom rekryteringen av specialister. Möjligheterna att
bota och hela sjuka människor är idag är större än någonsin och kommer att
innebära kontinuerliga kostnadsökningar. Vi vet också att ålänningarna vill
ha god service, gärna så snabbt som möjligt, även när man inte är akut sjuk.
Hur ska vi då få den här ekvationen att gå ihop? Det är en fråga som man
arbetar med dagligen inom ÅHS och även inom landskapsregeringens hälsooch sjukvårdsbyrå. Man satsar på att försöka göra samma saker men på nya
sätt för att minska kostnaderna. Här är den digitala satsningen väldigt viktig.
Men man ser också över serviceutbudet. För landskapsregeringen är det viktigt att när ÅHS tvingas att välja bort vissa uppgifter så måste det ske på bästa
möjliga vetenskapliga grund och i enlighet med de vårdprioriteringar som antagits av ÅHS och av Ålands lagting, och som finns beskrivna i årets budget.
Det finns inte mycket att ta bort från verksamheten. Vårt insulära läge kräver
att vi har en bred palett av service inom ÅHS även om antalet patienter per
specialitet är lågt.
Det enda realistiska sättet att påverka sjukvårdskostnaderna i det långa
loppet är att satsa på förebyggande och främjande arbete. Det är också det
som den enskilda människan och samhället vinner allra mest på. Det handlar
inte om några märkvärdigheter. Det är frågan om att få oss ålänningar att
sluta röka, att minska på alkohol- och sockerkonsumtionen, att äta hälsosamt
och nyttigt, motionera regelbundet och sova tillräckligt. För att vi ska nå resultat i större omfattning måste vi nu strukturera upp det här folkhälsoarbetet och tack vare PAF-medel kan nu vi göra olika satsningar på de här områdena. Till exempel i början av nästa år inleds det femåriga projektet Tobakskampen. Folkhälsan på Åland har redan inlett arbetet med projektet Vision
Nolltolerans som ska få ålänningarna att minska sin alkoholkonsumtion och
strävar till att få unga att skjuta upp sin alkoholdebut. Alkoholkonsumtionen
på Åland kostar samhället stora summor och kan vi minska på både drickandet och buset på stan på helgerna så är det en samhällsvinst i sig.
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Kommunernas sociala kostnader på grund av alkoholkonsumtionen är
också hög, för att inte tala om kostnaderna för den enskilda människan, dennes familj, anhöriga och arbetsgivare och då talar jag inte bara om euro och
cent.
Inom alla områden måste vi satsa mer på främjande och förebyggande
verksamhet. Inom barnomsorgen genom tidiga insatser och inom äldreomsorgen, där vi nu tar fram gemensamma funktionsmätningssystem för alla
kommuner och ÅHS. Vi vet också att man kan spara pengar genom att ha ett
annat förhållningssätt mot sina klienter inom all omsorg, dvs. att man mer
och mer satsar på att upprätthålla klienternas funktionsförmåga, det som är
friskt. Vi är så bra på att ge omsorg och ta hand om – men i själva verket försämrar vi många gånger klienternas eller patienternas förmåga att ta hand
om sig själva. Funktionsförmågor kan t o m ganska snabbt försämras om någon annan alltid gör det man borde försöka klara på egen hand. Det krävs
specialkunskap och utbildning inom vården och omsorgen för att vi ska ändra
det här förhållningssättet. Det krävs hemrehabiliteringsteam och demenskoordinatorer osv. Det krävs alltså både spetskompetens och satsningar för att
vi ska kunna stävja kostnadsutvecklingen bl.a. inom äldreomsorgen, specialomsorgen osv. Mer förebyggande och mer främjande arbete, men också ett
nytt förhållningssätt, från att ge konkret omsorg till att se till att klienten tar
hand om sig själv så mycket som möjligt.
Nästa år görs en uppföljning av ÅSUBs rapport, ”Ekonomisk utsatthet och
social trygghet” från år 2007, för att ta reda på vilken effekt de senaste årens
reformer med garantipension, förhöjning av utkomststödet och förhöjningar
av barnbidraget har fått. Här kommer vi att särskilt se på barnens utsatthet
och vi deltar även i ett arbete om barnfattigdom på nordisk nivå.
En stor och viktig reform är strategin för ett Hållbart Åland. Det kommer
ett meddelande om det här inom kort. Därför ska jag inte prata mer om det
idag, men jag är stolt och glad över att viljan och insikten finns hos, som jag
har uppfattat det, alla partier i Ålands lagting, om att vi ska gå in för att ta beslut om att Åland ska bli hållbart år 2051. Nu handlar det om att gå vidare
från Bruntlandskommissionens definition av hållbar utveckling som Åland
har haft som riktlinje under många regeringar sedan 90-talet – och att nu ytterligare definiera inom vilka ramar man kan verka för att nå ett hållbart
samhälle, där alla tre aspekter; ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet,
beaktas.
Till sist, fru talman, vill jag nämna det livgivande vattnet som Åland inte
kan leva utan, som vi lever mitt i och som vi är fullständigt beroende av. Ett
nytt vattenåtgärdsprogram ska tas fram under nästa år. Två till tre vattenskyddsområden för att skydda våra dricksvattentäkter ska fastställas. Inom
ramen för lantbruksutvecklingsprogrammet, vattenbruksstrategin och det
nya operativa programmet för hav och fiske ska olika styrmedel riktas till insatser där de gör störst nytta och som bidrar till att nå miljömålen. Vi ska ta
beslut som bygger på de nya reviderade minskningsmål som medlemmarna i
HELCOM antog i oktober och som handlar om att minska på utsläpp av
kväve och fosfor. Vi måste göra en gemensam sak, det är inte bara de enskilda
hushållen som ska ha sina avlopp i skick till 1.1.2014. Också jordbrukare, vattenbruket, sjöfarten med sitt svaveldirektiv och andra företagare kommer att
få vara med i detta gemensamma arbete för att vi ska på en bättre vattenkvalitet i Östersjön.
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Jag ser också mycket fram emot det arbete som kommunerna kring Lumparn tillsammans kommer att driva med målet att rädda Lumparn från en
kollaps. Det är ett bra initiativ och det kommer landskapet att stöda på olika
sätt.
Regeringen har inte bara en vilja att få finanserna att balansera. Vi har
även en vilja att hela Åland, människorna, miljön, vattnet ska vara i balans.
Samarbete gör oss starkare och vi kan faktiskt, regering och hela Ålands lagting, göra det här förändringsarbetet tillsammans. Tack, fru talman.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Ministern har ansvar över ett gediget och mycket viktigt och
stort område. Jag läste i budgetförslaget att det inte saknas arbete. Jag
skulle vilja få saker och ting lite mera konkretiserade. När beräknas de
olika lagstiftningsåtgärderna att komma till lagtinget? Blir det under
2014? Jag skulle vilja veta lite mer om tidtabellen när det gäller lagförslagen som räknas upp; en ny tobakslag, promillegränsen, äldreomsorgslagen, hemvårdsstödslagen, djurskyddslagen och avfallslagen.
En viktig del i nya hälso- och sjukvårdslagen är förordningarna; förordningar för prehospital akutsjukvård, studerandehälsovård, rådgivning för gravida och medicinsk rehabilitering. Hur långt har det arbetet
avancerat?
Minister Carina Aaltonen, replik

Ja, det är en lång lista på lagar som ska genom lagtinget, förhoppningsvis redan nästa år. Åtminstone ska vi påbörja en del av de lagstiftningarna. Beträffande tobakslagen är ambitionen att den ska komma nästa
år.
Vi ska också se över djurskyddslagen. Man håller på med ett arbete i
riket där man ska ta fram, som man säger, Europas bästa djurskyddslag.
Det är ett arbete som jag räknar att Åland ska kunna vara med i på något
sätt.
När det gäller avfallslagen så måste vi helt enkelt vänta tills vi får
producentansvarslagen på plats innan vi kan gå vidare med avfallslagen.
Tanken är att arbetet ska påbörjas under 2014 så att vi åtminstone ska
ha den i hamn nästa år.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Så vi kan räkna med att vi får de här lagförslagen under den här
mandatperioden? Det skulle vara väldigt viktigt att få en ny i avfallslag
t.ex. Jag upplever inte att avfallslagen är helt och hållet fast i producentansvaret. Avfallslagen är ganska omfattande och det skulle reda upp en
hel del.
En annan skrivning som bekymrar mig lite, och som jag vet att ministerns eget parti drev stenhårt under den förra mandatperioden, det är
den geriatriska kliniken. I fjol vid den här tiden sade vi att vi planerar
byggstart till i början av 2014. Det fanns en planeringskommitté, arkitekten var upphandlad och man hade inlett skissriktningar. Nu ser vi att
det också skjuts på framtiden. Vad är orsaken till det?
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Minister Carina Aaltonen, replik

Tanken att de här lagarna ska komma under den här mandatperioden.
Det är två år kvar. Likaså ska förordningarna kunna sättas i kraft under
den här mandatperioden.
Beträffande det geriatriska sjukhuset så har planeringsarbetet fördröjts, men nu är tanken att det ska komma igång i höst. Det är bättre
att göra ett gediget grundarbete och få allting klart. Det har också varit
en del oklarheter beträffande tomten och hur den ska placeras. Vi har
också haft förhandlingar med Mariehamns stad.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Av en händelse så råkade jag få se att det finns ett
grundvattenområde inritat i Eckerö, Torp, i nästan hela byn. Jag frågade
dem som stod närmast om de visste vad det innebar, men de kunde inte
svara på det. Jag frågade markägarna om de hade fått information om
att det var inritat och de visste ingenting. Vad innebär det när markområdena är inritade? Har markområdena någon sorts skyddsstatus från
landskapet? Vad innebär det att man ska vidta åtgärder för att skydda de
här områdena? Ska varenda ett grundvattenområde skyddas eller har
man bara ritat in för skojs skull var områdena finns? Det skulle vara bra
för markägarna och de berörda att få reda på vad det innebär i framtiden.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Just det området, den sjö som är inritad i Eckerö så den kan
man räkna som en reserv vattentäkt ifall de övriga skulle bli förstörda på
något sätt. De grundvattentäkter som vi nu tänker skydda det är sådana
som används redan idag som dricksvattentäkter och som behöver få
mera fastställda skyddsförordningar kring sig för att också markägare
och andra ska veta vad som gäller kring en sådan här sjö. Vi vet att det
kan få ganska förödande konsekvenser för en hel by om vattnet blir förorenat. Jag tänker till exempel på det som hände Borgsjön för någon
månad där vattnet blev otjänligt på grund av alger.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Vi kanske pratar om olika saker. Ministern pratar om
sjön, det är antagligen den stora fjärden. En gång i tiden frågade Eckerö
kommun om man kunde ta råvatten därifrån, men då klassades den som
för grund, men den kanske duger som reservtäkt.
Men jag tänkte på att det finns ett markområde i Eckerö, Torp, i princip hela byn, där man ska skydda grundvattnet. Vad innebär det? Markägarna vet ingenting. Vad har landskapet tänkt när man har ritat in de
områdena? Blir det någon skyddsstatus? Vad innebär det i så fall för den
som bedriver jordbruk eller någon annan sorts näring där? Det kan ju
vara intressant att veta för markägare och den som har verksamhet där.
Minister Carina Aaltonen, replik

Det här är en detaljfråga som jag inte närmare har kännedom om. Det
kan vara värdefullt att man kan få information från t.ex. miljöbyrå och
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sammankalla till ett möte så att de berörda vet vad det handlar om. Det
är väldigt, väldigt viktigt för oss som bor på Åland att skydda grundvattnet. Vi kan göra ganska stor skada om grundvatten förstörs. Det är viktigt att vi får ut information om det här.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Jag är lite bekymrad för byggsektorn. Jag ser att man
ska skjuta den geriatriska kliniken lite framåt igen, till slutet av 2014.
Sedan finns det också planeringsanslag för ombyggnader vid sjukhuset.
Byggsektorn ropar efter arbete. Det finns risk för permitteringar här
inom ett par månader, det är mycket troligt. Kunde inte landskapsregeringen försöka puffa på de här projekten för att få igång dem? Av sysselsättningsskäl skulle det vara viktigt.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Jag har fullt förtroende för att ÅHS-styrelse sköter det här
enligt den tidtabell som de finner bäst. Det som vi gör här i lagtinget i
samband med den här budgeten är att bevilja medel för hela det här
projektet. Som ni ser så kommer också summan för det geriatriska sjukhuset att höjas lite till över 21 miljoner.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Visst vet jag att ÅHS sköter det. Men samtidigt så har
ju majoritetspartierna också majoriteten inom ÅHS-styrelse och kan ju
puffa på projekt. Det är inte omöjligt.
Minister Carina Aaltonen, replik

Det är mycket som ska stämma när man dels ska sätta i gång en rivning
och dels göra bra upphandlingar osv. Det är nog inte bara att få igång ett
sådant här stort projekt på någon månad. Jag har fullt förtroende för att
den tidtabell som man har tagit fram från ÅHS-ledning och styrelse ska
vara bra så att vi också får ett bra resultat i slutändan.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Ministern nämnde äldreomsorgen i sitt anförande. Den demografiska utvecklingen används som ett argument för varför vi behöver ha
en gemensam social samverkan. Men samtidigt är ju äldreomsorgen undantaget från det samarbetet. Jag uppfattade lite olika signaler från regeringspartierna huruvida också äldreomsorgen skulle behöva vara med
här. Nu är det ju inte så tänkt. Min fråga till ministern är: Hur tänker
ministern och landskapsregeringen jobba rent konkret för att möta det
här stora behovet med mera resurser? Det finns mera behov och det
kommer att krävas mera resurser inom äldreomsorgen i hela landskapet. På vilket sätt kommer landskapsregeringen konkret att jobba för det?
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Minister Carina Aaltonen, replik

Ja, det var ju delvis det som jag tog upp mitt anförande. Vi behöver
också se på nytt förhållningssätt och hur vi jobbar inom kommunerna
med äldre. Det behövs mer spetskompetens där också, med hemrehabilitering och med demenskoordinatorer. Vi har nu t.ex. bara en kommun
som står utanför sammanhållen hemvård. Det är ett sätt, men det behövs också samarbete mellan kommunerna och mellan ÅHS och kommunernas äldreenheter osv. Jag tror att det här förändringsarbetet och
utvecklingsarbetet bara är i sin linda ännu. På sikt så kanske man också
behöver samordna mera av äldreomsorgen, men inte som det ser ut
idag.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Då borde väl också landskapsregeringen se till att man i budgeten sätter pengar så att kommunerna skulle understödas för att samarbeta just inom äldreomsorgssektorn? Men det man har gjort med samarbetspengarna är att de ska gå till kommuner som har svårigheter och
till IT-utvecklingen, samtidigt som vi alla vet att det här är en jättestor
fråga där kommunerna verkligen behöver hitta olika samarbetsformer.
Här har nog landskapsregeringen också ett ansvar att se till att stötta
upp med olika stödformer.
Sedan Gullåsen en gång till, för ett år sedan stod vi här och sade
samma sak och vi hörde samma sak från ministern. Vi vill se konkreta
resultat, inte att man alltid står här och säger, år efter år, vad man tänker göra. Gör det nu!
Minister Carina Aaltonen, replik

Det vi först ska börja när det gäller äldreomsorgen det är att ta fram en
äldreomsorgslag. Det arbetet ska så småningom komma igång, för att vi
också ska kunna ge de äldre på Åland rätt till samma sorts service oberoende i vilken kommun man bor. Det här arbetet har ännu inte startat.
Jag tror att vi ska börja med det som bas för att sedan se vilka åtgärder
man behöver komma in med och hur ekonomin och landskapsandelarna
ska fördelas. Men allra först ska vi ta fram äldreomsorgslagen. Vi har
idag en väldigt bra och välutbyggd äldreomsorg i kommunerna. Det man
kan säga generellt är att många äldreboenden står i dag med ledig kapacitet. Hur ska vi åtgärda det?
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! När man ser på det här området. Det är ett väldigt
stort område och det finns ett område som är väldigt centralt just nu och
det är vår vattenkvalité i omgivningen. Ser man på våra insjöar och
närmaste vattendrag och försurning och nersmutsning av den, så ser jag
inte det som en stor katastrof. Efter att ha upplevt Markusbölefjärden
och Långsjön. Om man ser att det går att återställa det och att det går att
reparera och att det går att få bra vatten där.
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Ltl Katrin Sjögren påpekade när vi var på ett seminarium, att vi har kräftor som börjar betyda lika mycket som biodling. Det är unikt för Åland
att man har så mycket flodkräftor och så bra tillgång.
När det gäller Östersjön så är det på gång väldigt stora förändringar,
som vi inte kan återställa. Det kan bli ett skifte i hela vattenkvaliten som
aldrig kan komma tillbaks. Man behöver ha ett samlat begrepp om det
och det skulle behövas ett meddelande om det här.
Minister Carina Aaltonen, replik

Det kommer att tas fram det här åtgärdsprogrammet, som allmänheten
och alla kan vara med och reflektera över. Programmet som handlar om
hur vi ska förbättra vattenkvaliten i Östersjön och också i våra vikar och
kustvatten. Så det kan man väl säga att fungerar som ett meddelande,
men framförallt så fungerar det som ett dokument som man som enskild, en organisation eller en kommun kan komma med synpunkter om
vilka åtgärder vi ska konkret gå inför för att nå det här resultatet. Det
här arbetet och samråden kommer att ordnas under nästa år för att sedan lämnas in till EU i början på 2015.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Vad jag efterlyser är nog ett miljömeddelande eller
kanske att det skulle vara på sin plats att man gör upp en Östersjömeddelande. Så att man skulle debattera och diskutera det här i lagtinget. Så
att vi är med och påverkar det här. Det här är stora frågor och som jag
tycker är något som lagtinget behöver stå bakom. Vi har sparperioder
framför oss. Vi har lågkonjunktur som kanske gör att miljöfrågorna inte
prioriteras högst bland både länder och företag. Så det är viktigt att någon kommer med kyrkstöten också till stora länder. Där kan Åland ha en
roll i just det som kan vara väldigt viktigt. Det här är en sådan sak som
man behöver ha ett helhetsgrepp om. Därför skulle kanske ett meddelande behövas.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Jag tycker att det är ett bra initiativ och bra grepp. Vi behöver vara många som engagerar oss i de här miljöfrågorna och speciellt
vattenkvalité frågorna. Så det tar jag med mig som ett förslag på åtgärder som vi kan ta fram från avdelningen. Tack.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Runar Karlsson

Fru talman! Social- och miljöavdelningen är en stor och viktig avdelning och
det faller inom mitt intresse allt mer. Jag kommer inom den här avdelningen,
att ha minst två anföranden. Kanske tre beroende på hur debatten går här.
Den här tidsfristen på 3 min gör att jag inte hinner prata om allt på en gång.
Jag kan konstatera att vi har en bra social- och miljöminister som är engagerad. Hon är effektiv och hon vill göra konkreta åtgärder. Jag sympatiserar
mycket med hennes ideologi i både när det gäller hälso- och sjukvård och miljöskydd. Jag måste fråga mig om vi håller vi på med öppna ögon att förstöra
och försämra vår livskvalité när det gäller rent vatten. Vi som är lite äldre,
minns säkert hur vattnet såg ut förut. Vattnen där vi simmade, fiskade och
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vistades. Det är dramatiska förändringar som har skett. Det här måste vi
vända. Vi vet också att våra insjöar, trots att det har sagts här att Ålands insjöar går att restaurera, men jag vet att de blir allt sämre och sämre på senare
tid. Ålands Vattens vattentäkters siktdjup har minskat från tre meter till två
meter på senare tid. Det beror helt på att algblomningen har ökat dramatiskt.
Redan nu så har samtliga åländska insjöar blågröna alger. Många av dem giftiga. Det vet man också. Det här försöker man förstås förneka på olika sätt.
Det är inte så lätt att göra åtgärder. Det drabbar berörda osv. Men vi i lagtinget måste ha det ansvaret och se till att man även i framtiden kan simma i
våra vatten, man kan få fisk och framförallt att man kan dricka vattnet. Vattnet som är absolut vårt viktigaste livsmedel.
Jag är övertygad om att vi måste sluta utreda, sluta rapportera, sluta ha
seminarier, sluta undersöka etc. Vi måste göra mera konkreta åtgärder och
jag vet att social- och miljöministern är redo att göra det. Men hon måste ha
politiskt stöd förstås. Mitt stöd har hon definitivt.
Rädda Lumparn projektet har just startat. Där konkreta order det snabbt
måste till. Vi får inte, vi som är med i den konstellationen prata, diskutera och
utreda, vi måste göra konkreta åtgärder. Oberoende om det är små eller om
det är stora. Vi får inte vänta på att vi ska göra de största först, som är svårast. Utan vi måste börja i någon ända och visa att det går att göra.
Vi måste också försöka åtgärda våra vattentäkter. Några konkreta åtgärder
som jag tycker att man borde göra och som jag redan har sagt tidigare, vad
gäller Lumparn och dess viktsystem, som också den här Lumparn-gruppen
ska mer försöka konkretisera. Ett är exempelvis att återställa våtmarker. Vi
vet att det finns en stor våtmark på Haga Kungsgårds marker, som med lätthet kan återställas. Vi vet också att det finns andra våtmarker som går att åtgärda. Vi vet också att när det gäller den här förordningen om svämgödsel,
som har varit på tapeten sista tiden, så måste förändras. Det togs en förordning år 2000. Jag var själv med och tog den. Det var säkert bra på den tiden,
men nu måste den förändras. Det kan inte vara möjligt att man från jordbrukarnas håll får köra ut svämgödsel när åkrarna badar i vatten sent på hösten.
Det är inte rimligt. Det är inte heller förenligt med den förordning som landskapsregeringen tog, i alla fall andemeningen till det. Men tyvärr är den här
förordningen ganska otydlig. Jag var själv med och orsakade det. Jag tar på
mig det ansvaret, men den måste nu förändras. Så att det inte är möjligt att
köra ut svämgödsel sent på hösten. Kanske inte på hösten alls, utan att man
bara kör ut det på våren. Eventuellt tidig höst. Det är praktiskt möjligt idag,
men de maskiner som finns och även den odlingsteknik som finns.
Här hoppas jag att landskapsregeringen förändrar den förordningen och
också ser till att vi får en extra skydd för våra insjöar. Det här är möjligt.
En annan sak som man borde och som inte är så svårt att göra och att det
skyddar Ålands Vattens vattentäkter, är att se till nu att de här lagstadgade
skyddszonerna runt Ålands Vattens vattentäkter verkligen sköts. Vi vet att
Ålands Vatten betalar stora summor för att skydda insjöarna. Tyvärr så följs
det inte till alla delar och det måste ses till.
Så fru talman, tiden är ute och jag skulle vilja säga mycket mera, men det
är tid nu att göra en del uppoffringar. De kommer inte att bli speciellt dramatiska men det måste göras, för rent vatten vill vi alla ha. Tack, fru talman.
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Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Ltl Runar Karlsson kan räkna med liberalernas fulla stöd. Runar Karlsson sitter i majoriteten. Är det så att svämgödsel förordningen
ska ändras, så uppmanar vi att man faktiskt gör det. När det gäller EUprogrammen och målsättningen från landskapsregeringen att ha 1000
kor, så tycker vi att det är en bra målsättning. Men det måste följas upp
med biogasanläggningar med hur man skyddar vattnen och hur man
motverkar den belastningen, som faktiskt tusen nya kor innebär. Det är
det här som liberalerna kritiserar och när vi pratar om elfenbenston. För
att man ska få en framgångspolitik, så måste man ha tvärsektoriella
samarbeten också inom landskapsregeringen. Inte enskilda uttalanden,
som inte hänger ihop.
Så Runar Karlsson, sätt blåslampan på landskapsregeringen.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Jag vet att landskapsregeringen jobbar brett och tittar på att
det ena görs om det andra görs. Jag har själv diskuterat med social- och
miljöministern och hon är jätte engagerad och hon jobbar på att naturligtvis utsläppen inte ska öka och att de ska minska. Det är landskapsregeringens arbete, som jag här i talarstolen ger mitt fulla stöd till. Jag
hoppas också att alla andra gör det.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag tror inte att det är det som är problemet. Miljöavdelningen
eller miljöministern. Om man ska driva framgångsrik ekonomisk miljöpolitik, så ska man ha hela landskapsregeringen med sig. Då inkluderar
det näringsavdelningen och det inkluderar finansavdelningen. Så ltl Runar Karlsson behöver vidga sitt perspektiv. Miljöministern och miljöavdelningen, så har han nog med sig.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Nu sitter jag i det partiet som är med och stöder regeringen
och jobbar nära regeringen. Jag vet att regeringen jobbar brett och jag
vet att man försöker inom de olika avdelningarna. Sen vet vi ju alla att
det inte är så lätt att få allting att gå ihop. Det är praktiska svårigheter.
Det är klart att man måste se till att näringen fungerar och det kan
ibland krocka med miljöambitioner osv. Men jag vet att landskapsregeringen gör allt vad man kan för att råda bot till det här. Jag för min del
vill ge det här mitt fulla stöd.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Det nämndes lite kring det här att jag inte tyckte att
det var någon större fara med insjöarna. Naturligtvis inser jag också att
våra sjöar, vattendrag och vattentäkter har stora problem. Men de är
lösliga och de går att åtgärda. Det står i vår förmåga, om vi verkligen tar
oss i kragen och ordnar det. Men däremot så har vi Östersjön som är betydligt större och vi har också kanske Lumparn som vi inte kommer att
kunna fixa till. Så jag hoppas verkligen att man tar itu med de här. Jag
vill tillägga att man inledde anförandet med just vattenmiljön för det är
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kanske det som är det centrala i det här. Jag tror att det hav vi har runt
Åland där vi har blågröna alger i en enda sörja hela somrarna, så är det
ganska betydelselöst om vi har 4 eller 16 kommuner.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Det är så att Östersjön, våra vatten och insjöar, allting hör
ihop. Det som släpps ut i norra ändan av Saltvik går via ett par insjöar,
som man tar vatten ifrån. Det hamnar en dag ut i Östersjön. Så det ena
utesluter inte det andra. Genom att man försöker att rädda våra insjöar,
så betyder det förstås då att man också minskar utsläppen på Östersjön.
Föroreningar uppstår inte mitt i Östersjön utan det uppstår på land.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Vad jag menar är att naturligtvis ska vi jobba med de
här frågorna, men vi måste försöka påverka vår kringliggande region betydligt mer än vad vi gör idag. Vi måste ut med kyrkstötarna och vi
måste ta varje tillfälle i akt att lyfta den här frågan i olika helgonplatser
osv. Kanske att man redan gör det idag, men jag tror att man måste
lägga på ytterligare för att hålla den här frågan vid liv och hålla kraft i
den.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Jag anser inte att det är de andras fel att Östersjön är nersmutsad, utan det är förhållandevis kanske vi själva som har mest fel.
Ålänningarna släpper idag i snitt 2 kg fosfor per person, jämförelsevis
polackerna som släpper 0,4 kg per person. Ska vi då på Åland säga till
Polen att de ska minska sina utsläpp? De kanske säger att vi ska komma
ner till deras nivå först, innan vi kommer med pekpinnen. Så vi har
minst lika mycket att åtgärda som alla andra har. Däremot ska man
vända sig till de stora. Per person så har vi ett litet umbärande här att
komma upp till, om man säger så.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Tack, ltl Runar Karlsson, för att man nu med centerngruppens anförande lyfter upp ett så otroligt viktigt område, som vattenmiljön. Det är det som man börjar med på lågstadiet och undervisar
eleverna kring hur viktigt vatten är för människan och våra vatten i närliggande områden. Vi sitter tillsammans i social- och miljöutskottet och
där har vi diskuterat de här områdena just kring den här förordningen,
att det borde bli strängare. Nu undrar jag hur man från centerns sida ser
på det här. Borde vi ha större skyddsområden runt våra sjöar och borde
de här åtgärderna bli strängare? Är man inne på tankar om böter osv eller vad har man för tankar kring det här med åtgärder?
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Min åsikt är definitivt så att det måste bli strängare åtgärder för att vi ska kunna rädda våra insjöar och fortsätta ta dricksvatten
därifrån. Jag är själv ordförande i Tjenan Vatten, ett bolag som tar vatten från Toböleträsk. När jag var liten så kunde man dricka det vattnet,
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helt orenat. Det var Ålands renaste insjö. Det var inte några problem att
dricka det. Idag har vi ett reningsverk som består av sandfilter, kolfilter,
vi klorerar, vi tillsätter kemikalier och vi har olika andra sorts reningar.
Vi har sex reningssteg för att man ska kunna dricka det idag. Idag har vi
en massiv algblomning på hösten, som aldrig förekom när jag var ung.
Om vi ändå skulle se att trenden skulle stabiliseras, men när jag ser som
ordförande i Tjenan Vatten att det blir bara sämre och sämre för varje
år, då blir jag uppskrämd.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Vi blir alla skrämda. Det är inte fråga om det. Ledamoten svarade inte på min fråga vad gällde de här större skyddsområdena
runt vattentäkterna och också de här åtgärderna om förordningen ska
bli strängare, att på vilket sätt den ska bli strängare.
Ltl Runar Karlsson, replik

Jag kan svara direkt att jag anser att vi måste ha större skyddszoner runt
våra insjöar, där vi tar vatten ifrån och där vi i framtiden kommer att ta
vatten ifrån. Det gäller runt sjöarna och inom tillrinnings områden. Man
måste också ha förrättning precis som Ålands Vatten hade en gång i tiden runt sina insjöar och betala bort den lidna skadan till markägaren.
Det är precis samma sak som när man bygger en väg. Man löser in marken till privata markägare och betalar bort den lidna skadan. Exakt
samma sak ska man göra här. Det är ingen dramatik. Det sker runtomkring oss i hela världen, att man gör så här. Bara för att vi ska kunna
dricka rent vatten.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Carina Aaltonen, replik

Tack, fru talman! Ja, jag delar också ltl Runar Karlssons åsikter och
många synpunkter när det gäller miljöfrågor. Jag kan inte heller acceptera att man släpper ut svämgödsel på vattensjuka marker. Samtidigt
som vi då har infört väldigt stränga regler när det gäller enskilda avlopp
för mindre hushåll. Så någonting måste göras och jag är beredd att göra
det. Men först vill jag diskutera med de som det berör. Därför har jag
också sammankallat till ett möte med Ålands Producentförbund, utskottet för mjölkbönder, jordbruksbyrån, näringsministern och ÅMHM, som
kommer att hållas inom kort för att också få ta del av deras synpunkter.
Jag förstår ju inte att man ska sätta ut dynga den här tiden på året. Det
är värdefullt som gödsel, som man enbart borde sätta ut på växande
grödor. Dynga i sig är ju pengar.
Ltl Runar Karlsson, replik

Ja, fru talman. Jag vet att social- och miljöministern jobbar på det här
sättet och är engagerad. Jag sympatiserar som sagt med det och jag vill
också lyfta upp det här, att man borde göra det. Jag stöder det arbetet.
Naturligtvis kan man diskutera med branschen och göra det möjligt. Det
är lite andra tider nu än då när man år 2000 tog den här förordningen.
Idag finns det andra möjligheter. Det finns entreprenörer som kör ut det
här, större tankar och man odlar på ett annat sätt osv och andra grödor
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också, så det är helt rimligt att inte tillåta att köra ut svämgödsel på hösten eller i alla fall sent på hösten.
Minister Carina Aaltonen, replik

Jag välkomnar den här diskussionen och debatten och att det lyfts här i
lagtinget att vi också kan göra förändringar utan att vi behöver vänta oss
att mötas av demonstrationer här ute på plattan. Många gånger säger
man att man vill ha det som i Finland, men där kommer man antagligen
att gå in för en mycket tydligare sista tidpunkt. Sen om förhållandena är
väldigt goda, det är väldigt torrt i marken osv. så kan man med förvaltningsbeslut säga att i år går det bra att sprida dynga också senare. Något
sådant kanske vi kan komma fram till. Jag anser att vi måste göra en hel
omläggning att inte få ut dynga på hösten, om det bara är möjligt.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Det känns tillfredsställande att miljöministern kunde bekräfta att det är på gång, vilket jag har vetat om tidigare och jag är tillfreds med det svaret. Tack för det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Christian Beijar, replik

Fru talman! Jag tillhör också till den gruppen som tycker att ltl Runar
Karlsson höll ett alldeles utmärkt anförande. Varför jag egentligen begärde ordet är den här svämgödsel förordningen. Svämgödsel förordningen som har diskuterats och det har jag också tänkt ta upp i mitt anförande för jag tycker att den är väldigt viktig. Därför är det också bra att
jag hör att det är många som delar åsikten att man måste ta till åtgärder
för att förhindra svämgödsel spridning sent på hösten.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Som jag sade tidigare här så den 9 november år 2000 så införde man en förordning om det här där det står Ålands Landskapsregeringens beslut om begränsning av utsläpp i vatten och nitrater från
jordbruket. Det gjorde man bara för att på den tiden var det kanske
ännu större problem i och med det att det egentligen inte fanns någon
riktig lagstiftning och riktlinjer om det och därför så försökte man göra
en begränsning. Jag var själv med och gjorde det och det fanns ett gott
syfte, men nu visar det som sagt att man måste gå ytterligare ett steg.
Det räcker inte det här, utan man måste göra mera och som sagt så vet
jag att landskapsregeringen med social- och miljöministern i spetsen
jobbar på det här. Jag vill nu ge det här från talarstolen, ett stöd för det
jobbet.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Jag tänkte redogöra för några budgetmotioner med liberala förtecken. Jag är av den fasta övertygelsen att en avgörande framgångsfaktor för ett
samhälle är att koppla ihop ekonomi och miljö.
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I sammanhanget vill jag lyfta motionerna om hållbarhetskriterier för alla stöd
och bidrag och ett förbättrat och förenklat reseavdrag. Det här är motioner
som man lika gärna skulle kunna debattera under finansavdelningen, kansliavdelningen och näringsavdelningen. Men eftersom det också är kopplat till
meddelande om ett hållbart Åland vill jag ta upp det här. Vi liberaler tycker
att man absolut kan agera redan nu, för att slå in vägen mot ett mera hållbart
Åland. Vi behöver inte vänta på meddelande. När det gäller hållbarhetskriterier för landskapets alla stöd och bidrag, så skulle man göra ett grundarbete
att sätta hållbarhetskrav på dem. Vi vet att vi har en uppsjö av olika bidrag
och stöd, som behöver analyseras ur en hållbarhets perspektiv. Vi har bidrag
och stöd när det gäller bostadsbyggande, vi har näringsstöd och att man sätter krav t.ex. att bygger man en trädgårdshall så ska den icke värmas upp med
fossila bränslen. Man kan rikta in näringsstöd på service- och tjänsteföretag.
Vi är också medvetna om att vi har en uppsjö av olika system, stöd och bidrag. Så vi tror att det behövs ett ganska gediget jobb för man behöver ha
olika kriterier för olika stöd och bidrag. Därför föreslår vi att man ska tillsätta
en arbetsgrupp som ska titta på det här med att utarbeta hållbarhetskriterier
för de stöd och bidrag som administreras.
Vi föreslår också att den arbetsgruppen som ska titta på kollektivtrafiken
också ska göra en översyn av reseavdragen med syfte att förbättra, förenkla
och miljöinrikta reseavdraget.
Vi har upplevt att det har funnits en ganska allmän åsikt i lagtinget om att
man skulle göra förbättringar och miljöåtgärder i reseavdraget. Finans-och
näringsutskottet har skrivit i tidigare betänkanden att man tycker att man
behöver titta på en miljöaspekt också på reseavdraget. Vi skulle vilja se att
man premierar samåkning och att miljövänliga bilar premieras.
I Norge, Danmark och Tyskland har man ändrat sina system mot en mer
rättvis och miljövänlig riktning. Där har man också grundat reseavdraget på
avståndet som man har till arbetsplatsen. Så därför är det vårt förslag om att
arbetsgruppen skulle kunna utvidga sitt uppdrag och inte bara hålla sig till
kollektivtrafiken. Det här är två saker som hänger ihop. Kollektivtrafik och
bilåkande.
Vi vill också att landskapsregeringen följer hälso- och sjukvårdslagen. Vi
vill att man ska ta fram en rapport och ett meddelande om befolkningens
hälsa och välfärd. De åtgärder som vidtas ska sammanställas och överlämnas
till lagtinget. Landskapsregeringen följer med befolkningens hälsa och välfärd
och har väldigt mycket statistik hur det ser ut i landskapet. Den här statistiken ska samlas, analyseras och presenteras i en rapport. Det står i hälso- och
sjukvårdslagen och det har också tagits upp här tidigare i lagtinget av bl.a. ltl
Runar Karlsson. Utgående från den här rapporten kan landskapsregeringen
och lagtinget dra upp övergripande och långsiktiga riktlinjer för hälso- och
välfärdsfrämjande arbete i landskapet.
Tanken var, när hälso- och sjukvårdslagen skrevs att den här rapporten om
meddelande skulle sammanställas i början på mandatperioden, så att man
skulle få en riktning på hälso- och välfärdsarbetet under mandatperioden.
Minister Carina Aaltonen, replik

Tack! Nej, vi tänker inte vänta tills meddelandet är klart förrän vi börjar
ta upp frågor kring hållbarhet och hållbarhetskriterier. Det är redan inbokat sedan länge att det ska hållas ett strategiskt forum med lednings-
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gruppen och regeringen den 10 december om hur det här hållbarhetsarbetet ska gå till under nästa år, inom alla delar av förvaltningen. Då
handlar det inte heller bara om stöd och bidrag, utan det handlar om
hela vårt arbete, att vi ska analysera och ta fram gröna nyckeltal osv. och
också det här förhållningssättet hur vi arbetar med hållbarhet inom förvaltningen. Så det är lite grann som att slå in en öppen dörr. Likadant är
det när det gäller rapporten om hälsa- och välfärd. Den finns med i årets
budget, att den skulle ha varit klar i år och den har alltså påbörjats.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Om jag tar rapporten om hälsa- och välfärd skulle det då inte
vara en idé att bryta ut den istället för i budgetdebatter på fem minuter.
Så att man faktiskt får en ordentlig hälso-, sjukvårds- och välfärdsdiskussion i lagtinget. Det tycker vi skulle vara klokt. När det gäller hållbarhetsarbete och nyckeltal, så har vi ju hållbarhetsbokslut och nyckeltal
som med all sannolikhet behöver förbättras. Vi har två ganska enkla och
förhållandevis tydliga förslag. Det handlar om reseavdag och det handlar
om hållbarhetskriterier för stöd och bidrag, som vi tycker att skulle vara
lämpliga att sätta igång med.
Minister Carina Aaltonen, replik

Beträffande den här rapporten om hälsa- och välfärd, så är min ambition att den ska komma som ett meddelande till lagtinget under våren
2014. Skillnaden från förra regeringens tid var att man kunde ha extern
personal som tog fram den här rapporten och skriva den. Nu har vi gjort
det med begränsade resurser med deltids pensionärer osv. på avdelningen så att det tar lite längre tid. Jag hade hoppats att vi skulle kunnat
ha den diskussionen under hösten i år, men det blir som sagt nästa år.
Eftersom det är väldigt mycket statistik och fakta att ta fram och bearbeta. Det är också viktigt att ha det med som underlag i framtiden, så att
vi också kan mäta resultat för att se om vi går framåt inom det här området, d.v.s. hälsa- och välfärd.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det var precis som var meningen, att man skulle diskutera
hälsa- och välfärdsfrågor ur ett brett perspektiv och i hela lagtinget.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det är viktiga frågor som ledamot Katrin Sjögren lyfter
upp. Det här kring hållbarhetskriterierna är ett hemskt långsiktigt arbete som den här landskapsregeringen har satt igång och det gäller i
framförallt i första skedet att man måste få alla att tänka i samma banor.
Där tror jag inte att vi har alla med oss ännu, i de här hållbarhetstankarna som finns. Ledamot Katrin Sjögren, jag själv och ministern har läst
mycket kring det här, men vi har ännu inte riktigt alla med oss. Det är
ett långsiktigt arbete.
När det gäller det här reseavdraget, så upplever jag att vi redan har ett
miljöinriktat reseavdrag. Ett miljöinriktat reseavdrag just när det gäller
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kollektivtrafiken. Ledamoten nämnde att man skulle se det här avståndet till jobbet. Det ifrågasätter jag, för nu när vi har minskat kollektivtrafik bl.a. i Mariehamn så har det ju lätt att bilismen har ökat kraftigt.
Trots att man har den här miljöinriktade reseavdraget på kollektivtrafiken. Hur ser ledamoten på det här?
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Hållbarhetsarbetet har pågått under en längre tid i landskapsförvaltningen. Vi har ett hållbarhetsbokslut, vi har vissa nyckeltal och
det behöver hela tiden utvecklas. Jag tror inte heller att vi kan ha det
som någon slags svepskäl att nu ska vi vara hållbara 2051, utan det finns
absolut åtgärder som vi kan implementera redan nu. Jag upplever att
det finns miljö- och hållbarhets intresserade politiker i alla lagtingsgrupper. Ledamot Danne Sundman, ledamot Axel Jonsson etc. Det finns
ganska enkla saker som vi skulle kunna göra. Det här är två alldeles
konkreta förslag för att ta steg framåt mot ett mer hållbart Åland.
Beträffande reseavdraget, så är det inte miljöinriktat idag.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Ledamot Katrin Sjögren svarade inte riktigt på min
fråga, att i motionsförslaget finns redan det här avståndet till jobbet. Det
kommer negativt att påverka framförallt Mariehamn eller eventuellt
ännu mera öka bilismen. Hur ser man från liberalernas sida på det?
Ltl Katrin Sjögren, replik

Kopplar man ihop miljö och ekonomi, så ser jag inte att reseavdraget är
aktuellt för Mariehamnare. Man kan cykla. Man kan gå. Reseavdraget är
för grannkommunerna och landsbygden. Där finns det arbete att göra,
när det gäller samåkning, när det gäller miljövänliga bilar och också när
det finns avståndet till jobbet. Det har visat sig också i de utredningar
som finns om reseavdrag, att man utnyttjar det här lite fel. Då tycker vi
att de som verkligen är miljövänliga, de ska premieras. Inte någon slags
slentrianmässigt avdrag, utan man behöver titta på det här. Vi har inte
svar på alla frågetecken, så därför ber vi att den här arbetsgruppen som
ser på kollektivtrafiken också ska analysera det här.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Det finns mycket kloka idéer i de här tankarna som ltl Sjögren för fram och de här motionerna som berör de här frågorna med att
integrera bilåkande och bilkörande i den här kollektivtrafiksrevideringen, i hela systemet. Jag har tidigare haft många tankar kring det. Det är
ju så att digitaliseringen ger oss helt nya möjligheter att hjälpa folk organisera sin logistik när det gäller att samåka och det hjälper oss också
att skapa nya system att anpassa kollektivtrafiken.
För mig får finans- och näringsutskottet gärna titta lite extra på just de
här idéerna. Jag vet också att den arbetsgruppen kommer att delvis titta
på det här. Men det kan alltid vara bra med lite flankstöd från lagtinget.
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Ltl Katrin Sjögren, replik

Jag tackar för det stödet ledamot Sundman. Jag hoppas att ledamot
Sundman i egenskap av majoritetspolitiker driver på det här. För jag
tror att det finns saker att göra här som både miljön och ekonomin
skulle kunna vinna på.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Tack, fru talman! Det här med reseavdraget blev lite oklart för mig. Jag
tror att vi har samma uppfattning. För mig är reseavdraget viktigt om vi
ska kunna ha spridd bosättning i landskapet. Ledamot Katrin Sjögren
sade att vi bör försöka få det lite miljövänligare. Det har jag absolut
ingenting emot. Tvärtom. Om man kan hitta en modell att samåka osv.
Det blev lite oklart, om ledamot Katrin Sjögren ville att det bara skulle
gå till kollektivtrafik. Det finns ju inte kollektivtrafik överallt och t.ex.
skiftes jobb och annat som gör att det inte är ett alternativ för många
människor som bor på landsbygden. Om jag förstod rätt så skulle det
vara avståndsdifferentierad. Jag förstår inte det riktigt, för nu får man ju
ett avdrag i förhållande till antalet kilometer man kör, så det blir ju differentierat enligt de verkliga kostnaderna. Det var det som var lite oklart
tyvärr.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Förslaget är ett utvidgat mandat för den arbetsgrupp som ska
se över kollektivtrafiken som finns under infrastrukturavdelningens
budget moment. Det gäller som ledamot Danne Sundman sade här att
koppla ihop kollektivtrafiken med bilåkande. Vi vet att vi är beroende av
biltrafiken på Åland och därför vill vi att man ska titta på precis det. Är
det möjligt att premiera om man har en miljövänligare bil? Går det att få
in kollektivtrafik tänket, om man nu får analysera var kollektivtrafiken
går? Måste man göra några differentieringar? Differentieringar också
när det gäller avståndet till bostaden och det är kopplat med vad du har
för möjlighet till kollektivtrafik.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag vill säga att jag har absolut ingenting emot att man tittar på det här
och att man försöker få också det här i miljövänligare riktning. Vi vet att
det är väldigt stora utsläpp ifrån biltrafiken. Så jag har absolut ingenting
emot det, men det blev lite oklart för mig. Rent spontant så blir det ofta
så i debatter att läggs det upp ett förslag så då ska alltid någon annan
försöka krafsa sönder det på en gång, så det vill jag inte göra. Det känns
att det skulle kunna vara lite svårt att administrera det om man ska
börja ha olika biltyper osv. Vi har en arbetsgrupp som ska titta på det
här och jag har ingenting emot att man ser på hur man kan få reseavdraget mer miljövänligt. Absolut inte. Men det jag ville understryka är
att det är en väldigt viktig faktor om man ska ha en spridd bosättning
över hela Åland.
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Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det är vi fullständigt medvetna om, även hos liberalerna. Det är
lätt att ha åsikter om man bor i tätorter och i Mariehamn. Vi vet att vi är
beroende av biltrafiken, men det är inte fel att säga vad man kan göra
för att förenkla och göra det smidigare. Därför så tycker vi att vi har ett
bra förslag, när man kopplar ihop kollektivtrafiken och en översyn över
reseavdraget.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Christian Beijar

Fru Talman! Jag kommer att hålla ett allmänt anförande och i slutet också
komma in på några detaljer. Alla människor har en mängd resurser som behövs i arbetet för ett rättvist och tryggt samhälle för alla. Det är ett känt
mänskligt behov att på något sätt vara till nytta och glädje för andra. Att inte
behövas, det är att känna sig onödig och utan värde. Ett annat viktigt
mänskligt behov är att känna gemenskap med andra människor. Att känna
att man har något gemensamt med andra värderingar, upplevelser, känslor
och arbete.
Vårt samhälle har ett ansvar för att alla människor får uppleva gemenskap
med andra och att människors resurser och erfarenheter tas tillvara. Om det
skall lyckas krävs en solidarisk människosyn och en praktisk organisation av
samhället som lägger de konkreta besluten för ett gott mänskligt liv så nära
människorna som möjligt och att alla är delaktiga i samhällsbyggandet.
En generell välfärdspolitik innebär att vi tillsammans i samhället tar ansvar för att alla får sina grundläggande behov och problem lösta. En viktig
förutsättning för en solidarisk socialpolitik är en stark gemensam offentlig
sektor.
Social- och samhällspolitiken måste därför inriktas både på att samhället
har ett övergripande ansvar och att den enskilda har inflytande och är delaktig. Ett led i arbetet att skapa delaktighet i samhället är att man i olika former
skapar positiva sociala nätverk av stödjande människor i vardagen som ger
varandra omsorg och ömsesidigt stöd. Sådana nätverk underlättar för människor att hantera vardagens problem och därmed förebyggs andra samhällsinsatser och t.ex. vård på institution grundad på sociala missförhållanden och
andra orsaker.
Därför fru talman är det med tillfredsställelse som jag kan notera att skrivningen i anslaget för understöd för social verksamhet står bl.a. att inom ramen för anslaget ingår bidrag till Ålands Fountainhouse klubbhus Pelaren.
En mycket viktig verksamhet för personer som har eller har haft psykisk
ohälsa och där verksamheten är inriktad på de där punkterna som jag tidigare
nämligen nämnde: delaktighet, positiva sociala nätverk och aktivitet, som för
Pelarens del innebär den arbetsinriktade vardagen.
Det som jag däremot inte med tillfredsställelse kan konstatera genom kontakter med kommunpolitiker och kommuntjänstemän är att många kommuner visat sig ogina inför budgetåret 2014 att delta i finansieringen med 50 %
vilket är ytterst anmärkningsvärt med tanke på de inbesparingar inom sociala
servicetjänster och inom hälso- och sjukvården som klubbhus verksamheten i
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själva verket innebär. Det är också skäl att notera att idag utgör psykisk
ohälsa enligt folkpensionsanstalten den största orsaken till sjukskrivningar.
I sammanhanget vill jag också påpeka att tredje sektorns verksamhet har
blivit en allt viktigare resurs för samhället i stort och visat sig vara ekonomiskt fördelaktigt vilket bl.a. bekräftades genom en ÅSUB-utredning härom
året.
Fru Talman. Något om miljön. När det gäller vattenförsörjning och vattenvård är landskapsregeringens målsättning att skapa en ekosystembaserad och
långsiktig hållbar vattenförvaltning genom som man skriver i dialog och samråd med berörda verksamhetsutövare minska skadlig påverkan och förbättra
och övervaka vattenkvaliten i havet, sjöar och grundvatten. Det är ju bra!
Men som man i tidigare debatter också kommit fram till så är det mycket
diskussion kring det här med svämgödsel. Man blir då mycket betänksam när
man får läsa i lokalpressen att det sprids svämgödsel på blöta åkrar så sent
som i mitten av november emot regelverket som säger att det får göras senast
15 oktober. Datumet 15 november utgår från ett dispensförfarande som förutsätter torra förhållanden. Konsekvenserna att sprida svämgödsel på åkrarna
fram till den 15 november på våta marker blir självfallet ökad belastning i
sjöar och vattendrag.
Så i det här fallet måste landskapsregeringen se till att regelverken följs
och att det är positivt att miljöministern inte är främmande för att ta bort
dispensen i direktivet. I sammanhanget vill jag klargöra att det säkert är en liten minoritet jordbrukare som avviker från regelverket men det underminerar självfallet tilltron till näringen, trots att flertalet jordbrukare är seriösa.
Slutligen fru Talman vill jag ge en eloge till vår social- och miljöminister
som tillsammans med den övriga regeringen igångsatt flera reformer. Reformer som tidigare nämnts i debatten och större lagförslag inom socialområdet,
som den sociala tillsynsverksamheten och ombudsmannafunktionerna m.m.
Dessutom kommer arbetet med en äldreomsorgslag att påbörjas och förhoppningsvis vara färdigbehandlad under år 2014.
Minister Carina Aaltonen, replik

Tack för det. Först så vill jag nämna att jag tycker, att det här med Åland
Fountainhouse och Pelaren, som både ltl Christian Beijar och ltl Katrin
Sjögren förtjänstfullt engagerar sig i, jag tycker att den modellen att arbeta förebyggande och främjande är väldigt fin modell som borde användas på flera håll i vårt samhälle. Det att man arbetar med den arbetsinriktade dagen, man är inte själv ett offer, utan man får ta ett eget ansvar över sitt liv och faktiskt med små resurser och medel så lyckas man
med att sysselsätta och få igång människor. Det hjälper människor att
bli friska och de får också stöd att kunna verka på arbetet, när den här
psykiska ohälsan hotar. Så jag tycker att det arbetet är väldigt viktigt att
stöda från regeringen.
Ltl Christian Beijar, replik

Fru talman! Jag stöder naturligtvis social- och miljöministerns synpunkter här i allra högsta grad och det är det som är det viktiga, att
komma ihåg just i det här sammanhanget och det är de här tre orden
som jag nämnde: delaktighet, positiva sociala nätverk och aktivitet. Det
är det som är väldigt viktigt i den här verksamheten.
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Minister Carina Aaltonen, replik

Ja, det är mer sådant vi behöver, om vi ska ha ett samhälle i balans. Det
är säkert. Jag vill också tacka för det stödet, att vi kan se över det här nitratdirektivet och nitratförordningen om svämgödsel. Jag är säker på att
vi tillsammans med näringsidkarna och de som det berör, ska kunna
komma framåt. Men vi måste hela tiden ha Östersjöns och våra insjöars
och vikars bästa för ögonen när vi gör de här förändringarna. För det är
precis som ltl Christian Beijar säger, så är det inte acceptabelt att man
kör ut svämgödsel i markerna när de är så pass våta. Det är ju egentligen
emot också förordningen.
Ltl Christian Beijar, replik

Fru talman! Jag tackar för engagemanget och initiativet i den här frågan.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Åke Mattsson

Tack, fru talman! Till er och till min egen stora förvåning, så kommer jag inte
att hålla någonting om varken narkotika, missbruk eller tobak i mitt anförande. Det tar vi nästa vecka. Däremot så kan man konstatera allmänt att
som politiker får man inte vara nöjd. Det ligger i uppdragets natur att man
ska sträva till att göra samhället lite bättre, lite säkrare och lite rättvisare.
Det kommer alltid att finnas områden att utveckla, förbättra och göra effektivare. Det kommer aldrig att finnas tillräckliga resurser att täcka alla de
behov som finns. De skulle egentligen inte heller vara bra. Kriser utvecklar,
skapar kreativitet och man granskar förvaltningen och vad vi håller på med.
I budgetarbetet är vårt uppdrag att förmedla tillgängliga medel efter samhällets behov d.v.s. budgetåret och det är ganska enkelt. Men det riktigt svåra
som vi har är också att se över att det finns tillräckligt med täckning för behoven långsiktligt. En budget i balans är ett villkor för att lyckas på sikt. Hela
Ålands bästa om 10 år måste vi ha i åtanke också när vi gör årets budget.
Naturligtvis blir det lite svårare när det är som nu att vi är inne i en lågkonjunktur och det enda de så kallade experterna är överens om är att vi inte
kommer att få inom överskådlig tid i alla fall uppleva en lika fin period som vi
haft de sista årtiondena.
Vad kan man säga då om budgetårets social- och miljöpolitik? Jag kommer
att gå in på tre saker. Dels den här samhällsstrukturen, ÅMHM och lite om
vattenmiljön. Från moderaternas sida tycker vi att det här en hyfsad budget.
Både kort- och långsiktigt. Den täcker de viktigaste sociala åtgärderna för inkommande år. Inga dramatiska nedskärningar har gjorts.
Det finns långt gående planer på förändringar för att möta framtidens kolossala behov av service. Den stora förändringen är den så kallade Susannegruppens förslag till ny socialstruktur. Det finns en majoritet här i lagtinget
om att det är ett bra förslag vars intentioner ska genomföras. Exakt form
kommer att framgå utgående från de problemformuleringar som jurister,
sakkunniga och andra tjänstemän ledda av Carolina Sandell kommer att
jobba och lyfta fram.
Arbetsgruppens, d.v.s. Susannegruppens förslag är att socialsektorn samordnas förutom barn- och äldreomsorgen. Gruppen framförde då det gällde
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äldreomsorgen att regeringen bör överväga att fortsätta utredningsarbetet
och utreda konsekvenserna om man senare införlivar äldreomsorgen, för det
är där man tror att de stora besparingsvinsterna och samordningsvinsterna
finns. Däremot bedömde man att barnomsorgen kan integreras i det kommunala skolväsendet. Det har nämnts inom den moderata gruppen att man
eventuellt skulle se om man skulle göra en ny samhällsreform där man också
tar skola och utbildning som en landskapsövergripande verksamhet. Men att
det inte är aktuellt i det här skedet. Utan det är bara på diskussions nivå.
Målet är att uppnå likvärdig service oberoende av boningsort, god tillgänglighet till servicen, bästa tänkbara kompetens och kostnadseffektivitet. Även
anonymitet, kostnadsfördelning både mellan budgetår och mellan kommunerna är centralt.
Kommunernas socialtjänst som man föreslår att myndigheten kallas anser
vi kan uppfylla målen tillfredställande. Vi bedömer att kompetensnivån på
servicen kommer att avsevärt förstärkas när resurserna samlas på ett ställe,
där de olika specialisterna i team kan utveckla sin professionalitet. Den ekonomiska effekten är kanske underordnad, men det är en del i det här. Inledningsvis åtminstone så kommer man inte att se så mycket utav den.
Vi har inte låst oss vid förslagets typ av myndighet. Vi avvaktar beredningen. Men allt lutar mot att det blir en kommunal organisation med de kända
fakta vi har idag.
En annan strukturförändring är att ÅMHM tar över tillsynen över socialserviceverksamheten, barnomsorgen och hälso- och sjukvården samt tillståndsverksamheten för producenter av privat socialservice. En tjänst finns
för närvarande avdelad för de här uppgifterna.
Vi moderater tycker att det här är bra. ÅMHM har nu en struktur och rutin
för den här typen av myndighetsutövning. Med tanke på hur ÅMHM upplevdes första åren då de inledde sin verksamhet kan man konstatera att det är en
helt annan typ av myndighet idag. Allt fler uttrycker sin erkännande för myndigheten som nu strävar efter smidighet och bl.a. i dialog med krögarna, som
har varit med ansvarsfull alkoholservering märker man det här. Tanken och
diskussionen som man har inom myndigheten är nu att det ska vara det
dubbla när det gäller information i förhållande till övervakningen, d.v.s. dubbelt mer information än övervakning.
På grund av en olycklig lagstiftningsmiss här i lagtinget fanns det tidigare
ingen så kallad slaskparagraf där man kunde avskriva obetydliga förseelser
vars utredning inte var av allmänt intresse. På grund av att det inte fanns någon laglig möjlighet att skriva av det här så måste man alltså upp allting och
utreda det. Jag tycker att det är pinsamt, när man gång på gång tar upp den
här omständigheten som ett tecken på myndighetens inkompetens. Jag satt
själv som ordförande i social- och miljöutskottet då myndighetschefen tog
initiativ för att få till stånd en lagändring. Två pinnar och en sten. Det problemet vid myndigheten är nu undanröjt och det kommer inte att upprepas.
Alla seriösa företagare borde vara intresserade av att vi har en övervakande
myndighet som försöker övervaka att alla följer de normer vi beslutar om här
i lagtinget och att man ser till att alla följer det. Alla ska konkurrera på
samma villkor.
Man är tillsatt att skydda värden som betyder mycket för medborgarna. Ren
miljö, rovdrift av naturen både på land och också vatten, att maten tillreds
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och serveras hygieniskt och att våra djur har det bra. Att vi kan vistas i en så
trygg miljö som möjligt. Viktiga områden både för oss och för våra besökare.
Lite byråkrati är nog bra för att kratta fram de seriösa företagarna bland alla
de som vill tjäna pengar på egen verksamhet. Lite byråkrati är en kvalitetssäkring. Klarar man inte av att lägga 5 minuter på att fylla i ett dokument och
e-posta det till ÅMHM kanske man inte heller klarar av att bedriva verksamhet. T.ex. vid Öppna Gårdar var det mycket diskussioner om det här när man
travar flera hundra kilo tunga halmbalar ovanpå varandra där barnen skulle
leka. Kanske att det inte gör någonting att man stannar upp och tar ett litet
säkerhetstänk i det här sammanhanget.
Vi från moderaterna tycker att vi har en förvaltning som fungerar bra. En
förvaltning, som vi kan vara stolta över. Vi tycker att det är bra att vi kan
lappa lite med PAF medel i den kris som finns så att vi slipper skicka hem
skickliga tjänstemän och anställda som gör ett bra jobb ute i förvaltningen.
För den skull tycker vi naturligtvis att man kan omorganisera, strukturera
och försöka få en optimal och effektiv myndighet som möjligt. Affärsverk,
privatisering och servicesedlar finns med på den moderata framtidstron.
Att dra in tjänster kan verka enkelt. Men det finns en person bakom den
som betalar skatt konsumerar tjänster och varor. Våra tjänstemän och byråkrater ger ett mervärde för medborgarna. De upprätthåller vår självstyrelse
värnar om kultur och språk. Ger omsorg, trygghet och kunskap. Vi har kanske
värdens procentuellt största offentliga sektor men visst har den gett oss ett
mervärde.
Det behöver inte alls vara av ondo men naturligtvis så kommer vi att få se
över det här. Det kommer att bli hårdare tag framöver. Vi måste spara och se
över det här. Men vi ska visa respekt för våra myndigheter när vi diskuterar
nerskärningar framöver.
Jag kommer att återkomma med ett anförande senare. Tack.
Minister Carina Aaltonen, replik

Tack! Jag vill framförallt tacka för det här positiva införandet som berörde ÅMHM. ÅMHM har under många års tid fått väldigt mycket kritik
över sitt arbete. Men nu tycker jag att trenden har svängt och att man
också ute i samhället upplever att ÅMHM är professionella och hjälper
och stöder företagare snarare än tvärtom. Under det här senaste året har
landskapsregeringen tillsatt en förenklingsgrupp, som också har sett
över lagstiftning eller förordningar, där vi också kan göra det lättare. I
det arbetet har också representanter för näringslivet varit med. Vi kommer att fortsätta den här förenklingsgruppen och tillsätta en ny sådan
längre fram. Det svåra är att få fram just konstruktiv kritik från näringslivet. Det blir oftast stora rubriker, när någon känner sig orättvist behandlad.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! I den här frågan är vi i princip helt överens och genom
att man har i utskottet träffat dem som har hand om de här övervakningarna och känner till deras inställning till sitt uppdrag idag. Så det är
en stor skillnad idag. Det har förändrats och man har ett helt annat tänkande, mot vad man hade från början. Så för den skull så tycker jag att
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vi ska visa deras arbete respekt härifrån lagtinget, för de gör ett viktigt
arbete när de ska övervaka de regler, normer och lagar som vi stiftar här.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Danne Sundman

Fru talman! Vet ni kära lagtingsledamöter och kollegor, vad det är för dag
idag? Det är onsdagen den 20 november. Det är barnkonventionens dag idag.
Det finns många sådana här dagar, men det här tycker jag är speciell och bör
uppmärksammas. Allt det arbetet som görs för alla barn runt om i världen.
Det är så att om man anlägger ett sådant här normalt perspektiv så är det tyvärr så att fortfarande med fred, all teknik och rikedom som världen har, så
dör det 19 000 barn varje barn runt om i världen. Om man nu tar från ett lokalt perspektiv så är vi förskonade från det problemet här på Åland. Att vara
barn här på Åland är kanske att vara barn på den allra bästa platsen i hela
världen. Jag skulle vilja nämna några saker som har koppling till det som har
sagts och till budgeten som är viktigt ur ett barnperspektiv och jag har fem
punkter. För det första så det här med alkoholmissbruk, som jag engagerar
mig mycket mot. Alkohol, missbruk och i andra ändan sunt alkoholbruk är
väldigt viktigt för många barn. Det finns ungefär 1000 barn på Åland, som lever med föräldrar, där den ena eller båda har osunt bruk av alkohol och i
andra ändan är alkoholister. Många av dem barnen har jobbiga tider att se
framemot, jultider osv när det här accelererar. Jag hoppas att de åtgärder
som man nu föreslår kan förbättra situationen för de här barnen.
”Barn borde ha rätt till nyktra föräldrar”, sade professorn Lejonhuvud från
Sverige. Man borde ha samma straff för att vara full med ett barn som att
vara full när man kör bil. Det tycker jag skulle vara en god idé. Många barn
skulle rösta för det.
Det här med barnperspektivpolitik, det vill väl alla. Ingen säger emot det.
Men tyvärr så har nog vuxenvärlden inte riktigt anammat barnperspektivet
ännu och jag hoppas att vi politiker kan gå i bräschen både här i lagtinget och
ute i kommunerna. Det försöker åtminstone jag göra och jag hoppas att alla
hakar på.
Sen så finns det saker som är kanske lite längre bort, men ändå viktiga för
barn och det är vattenmiljön. I det har jag själv engagerat mig, tillsammans
med övriga kommunstyrelseordföranden runt Lumparn. För Lumparns väl
och ve. Jag är imponerad över det stora engagemanget som redan tidigt i den
här processen har visat sig och de många konkreta idéerna och det engagemang som social- och miljöminister Carina Aaltonen har på kort tid lyckats
uppbåda. Jag ser positivt på den processen och jag tror att i likhet med ledamot Runar Karlsson, som i likhet med mig råkar vara kommunstyrelseordförande i Saltvik, så tror jag att det är viktigt med konkreta idéer. För det pratas
mycket om det här och det är tacknämligt ämne att diskutera, men samtidigt
ser vi många stora bekymmer som vi gör med rätt och vilja, fast vi vet att det
är fel.
T.ex. det här med svämgödseln och många andra saker som är lätta att
sluta med. Det är svårare att sluta med bakgrundsbelastning som kommer
från ovan. Det här är ett problem som vi haft länge, de här föroreningarna av
våra vatten, men vi håller också på med öppna ögon med nästa generations
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stora vattenproblem. Mängden mikroplastbitar runtom världens hav, också
våra hav. Alla sopor som finfördelas och blir plastbitar som framförallt fiskar
och vattenmekanismer får i sig. Vi har också raka rör när det gäller alla kemikalier, hormoner och tungmetaller, som vi inte kan rena bort i våra reningsverk. Där måste jag säga att man häpnar när man läser att man i Sverige på
fullaste allvar, fortsättningsvis kör ut 200 000 ton reningsverksslam på åkrar.
I princip allt slam som kommer ut från reningsverk i Sverige körs ut på Sveriges åkrar. Den maten som vi också äter mycket utav. Det är häpnadsväckande. Att det faktiskt är så i Sverige. Så är det ju inte här. Det är tur att vi har
kommit så långt. Så här har vi ett stort ansvar. Fast det nu låter klyschigt men
för våra barns framtida vattenmiljö. Vi håller på med både våra förfäders vattenproblem, våra egna och så håller vi på att skapar framtidens vattenproblem. Med öppna ögon. Det här borde vi sätta absolut större fokus på.
När det gäller Lumparn, så är den illa omtyckt av många båtförare. Men
Lumparn är ändå väldigt speciellt innanhav och ålänningarna brukar skoja
att det är vårt eget världshav eftersom sjön är så hög där. Allt sammantaget,
de här åtgärderna, så visst är det viktigt med den politik vi för här i lagtinget
och ute i kommunerna. Det allra viktigaste både när det gäller vattenmiljö,
alkoholmissbruk och barnperspektiv, det är hur vi själva agerar som individer, medborgare, konsumenter och som föräldrar. Särskilt viktigt är föräldraperspektivet och att försöka lära nästa generation, att bli lite bättre än vad vi
är och vad våra förfäder var i alla de här avseendena. Tack.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Och tack ledamot Danne Sundman. Det är ett intressant resonemang det här om slammet som körs ut på de svenska åkrarna och som det har varit mycket om i de svenska nyheterna. Det är
skrämmande med tanke på den medicinmängd och p-piller och annat
som hamnar i den svenska maten. Därför anser socialdemokraterna att
man borde börja arbeta mer för den här närproducerade och ekologiska
åländska maten. Den är absolut väsentlig.
Nu när man har en samhällsservicereform eller nu när vi åtminstone
har ett samarbete mellan kommunerna, så skulle det vara intressant
med gemensam upphandling just kring ekologisk- och närproducerad
mat till våra kommunala skolor och daghem.
Hur ser ledamoten Danne Sundman på det här?
Ltl Danne Sundman, replik

Fru, talman! Jag tycker att det är en intressant tanke, men man måste
också komma ihåg att det är viktigt att vidta åtgärder för det konventionella jordbruket. Det blir bättre att använda mindre bekämpningsmedel och inte köra ut reningsverksslam. Framförallt tycker jag att man
måste se till vattenmiljön. Vid Lotsbroverket idag så finns det ingen rening för just hormoner från t.ex. p-piller och andra mediciner, som
ålänningarna tyvärr stoppar i sig i rätt så stor utsträckning. Det går rakt
ut i vattnet, d.v.s. det som inte fastnar i slammet. Frågan är om man
borde försöka behandla reningsverksvattnet och också ställa större krav
på att inte släppa ut kemikalier och hormoner, som på sikt kan ändra
vår genetik.
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Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det är viktiga frågor, men när det gäller fortfarande
den här gemensamma upphandlingen, så borde det vara någonting som
man borde kunna samarbeta kring och när det gäller den åländska producerade grödorna så har vi ju stora möjligheter att påverka vad som
odlas och vad vi sprutar på våra grödor. På det sättet gynnar man också
det åländska jordbruket. Det finns också flera hälsoaspekter och inte
bara det som ledamot Danne Sundman har nämnt.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Gärna för mig. Jag ser gärna ett samarbete mellan de offentliga aktörerna, att upphandla både ekologiskt och samtidigt också
närproducerat. Så vi vet vad våra framförallt barn i skola och daghem får
på sin tallrik. Men också i övrigt, tycker jag. Jag tror att där är vi alla
överens, att vi ska försöka gynna våra lokala producenter. Samtidigt
också ställa krav på dem så att de förbättrar sig, när det gäller just det
här som det har varit på tal med deras påverkan på vattenmiljön.
Gör man både och så får man en hållbar utveckling. Det tåget är jag
absolut med på.
Talmannen
Replikskiftena avslutade.
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Jag tänkte närmast beröra tre motioner som vi har inom
den sociala delen. Två av motionerna går kanske inpå den allmänna debatten
som var igår, men jag tyckte att det var dags att det avslutades så jag tar upp
de under själva området.
Först vill jag säga att det kom till en diskussion om det här med svämgödsel och förordningen och hur det sköts. Man har ju sett i tidningarna att det i
princip missköts och att man måste vidta åtgärder. Jag tänker inte gå in mer
på den debatten, men jag tycker att det är bra att minister Carina Aaltonen
tar diskussion med de som det berör. Innan man skapar sig en uppfattning
om problematiken. Det är inte alls så enkelt som vissa framhäver. Att det är
bara att sprida det i grödorna. Det måste även de som inte är jordbrukare
också lära sig att förstå. Men det är ett bra initiativ och all heder åt det.
Sedan så tänkte jag beröra den första motionen, d.v.s. åtgärder mot barnfattigdomen. Man kan väl tycka att det är lite som gruppordförande sade när
han hade sitt allmänna tal här att det är lite löjligt att ta upp sådana diskussioner här. Var berör det här Åland? Finns det sådana som har bekymmer och
finns det barnfattigdom? För när man tittar i nyheterna vad som händer ute i
världen efter stormar där barnen över huvudtaget inte har mat och inga föräldrar eller någonting. Vi lever ju här och de lever där. Sen är det vår sak att
kanske försöka hjälpa dem på ett annat sätt. Men tyvärr så finns det bekymmer också här.
Det är då satsningar på dem som har det tufft, att de ska få det bättre. En fattigdom i dubbel bemärkelse att barn på rika välmående Åland inte kan ta del i
fritidsaktiviteter. Inte följa med på resor, för att föräldrarna inte har råd. Så
tycker jag inte att vi ska behöva ha. All statistik visar att det är just ensamförsörjarna som har det kämpigast. Därför riktar vi vårt stöd till just dem när det
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gäller den här motionen. Motionen går ut på att man ska höja barnbidragets
ensamförsörjartillägg, som dubbleras från 2014.
En annan motion som berör förändringar i de allmänna skrivningarna från
landskapsregeringen. I budgetförslaget skriver landskapsregeringen att man
ska jobba vidare med att förverkliga åtgärdsprogrammet ”Ett tillgängligt
Åland” inom specialomsorgen. Man ska inom specialomsorgen fokusera på
olika insatser för att öka individens självbestämmande, samt förstärka förutsättningar för ett självständigt boende. Bl.a. genom ett långsiktigt bostadsprogram för personer med utvecklingsstörning.
Det är bra, men intentionerna bör konkretiseras och omsättas i handling.
Det är till sådana här ändamål som PAF-medel bör användas. Idag står 23
personer inom specialomsorgen i kö för att få ett eget hem. Ett hem som man
har laglig rätt att få, men som du inte får. I satsningarna på handikappomsorgen vill Ålands Framtid lägga till vikten av att erbjuda den handikappade rätten till ett livslångt lärande. D.v.s. slå vakt om alla människors rätt att
ständigt förkovra sig och utvecklas.
Därför har vi i budgetmotion nr 28 ett förslag och ändring i beskrivningarna. Till vissa delar stämmer den överens med landskapsregeringens skrivningar, men att landskapsregeringen fortsätter arbeta med att förbättra livsvillkoren för alla i samhället oavsett funktionsförmåga och kommer under
2014 att prioritera förverkligande av åtgärdsprogrammet Ålands Landskapsregeringens funktionshinderspolitik 2013-2016. Ett tillgängligt Åland inom
specialomsorgen fokuserar landskapsregeringen särskilt på konkreta insatser
för att öka individens självbestämmande. Skapa förutsättningar för livslångt
lärande genom att erbjuda personer med förståndshandikapp meningsfullt
arbete utifrån den enskilda individens intressen, förutsättningar och förmåga.
Landskapsregeringen ska också fokusera på att förstärka de förståndshandikappades förutsättningar för ett självständigt boende. Där bl.a. ett långsiktigt program för byggande av omsorgsbostäder tas fram.
Vi trycker på det här med konkreta insatser och att man ska ta vara på den
enskilda individens intressen, förutsättningar och förmåga. Det finns inte i
skrivningarna i budgeten.
Sedan så har vi en motion till och det är under det här. Det är medgivande
för organdonation i deklarationen. Det här en idé som medlemmar från vårt
parti har lagt fram. Vi vet att det är idag ett bekymmer och att det är ett underskott på organdonationer. Oftast är det så att tiden är begränsad när man
ska ge organ, när en olycka händer och när mottagaren ska få den. Därför behöver man göra det så snabbt som möjligt. Vår tanke är att landskapsregeringen ska utreda möjligheten för privatpersoner att medge donation av sina
organ genom att kryssa i en särskild kryssruta i den åländska skattedeklarationen. Det här håller man på delvis utreder i Sverige. Man håller också på att
titta på om man kan i samband med när man förnyar körkortet göra samma
sak. Allt det för tillgängligheten om en person går bort. Att sjukhuset och personalen får information om man är intresserad av att skänka sina organ.
Minister Carina Aaltonen, replik

Tack, fru talman! När det gäller åtgärder mot barnfattigdom så är det
nog många olika åtgärder som krävs för att vi ska nå resultat där. Vi
måste komma ihåg att det inte är barnen i sig som är fattiga utan de lever i familjer som har små inkomster. Där menar jag att kommunerna
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har ett väldigt stort ansvar, att se till att man håller låga avgifter och avgiftsfritt för fritidsverksamhet. Också föreningar inom den tredje sektorn kan göra mycket för att möjliggöra att barn och ungdomar inte utestängs pga. dyra avgifter. Landskapsregeringen ser över det här under
nästa år i samband med att vi tar fram den här nya uppföljande rapporten.
Sen när det gäller livslångt lärande inom omsorgsförbundets verksamhet så delar jag också den uppfattningen att vi behöver satsa mer.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Jag delar minister Carina Aaltonens uppfattning att
det inte är barnen som är fattiga utan det är föräldrarna. Men det här är
ett allmänt begrepp som används och det kanske är ett fel begrepp. Det
borde kanske användas ett annat begrepp för nu får man uppfattningen
att det är barnen som är fattiga. När det i själva verket är föräldrarna
som orsakar bekymren. Så för mig så får ministern gärna komma med
ett nytt namn på det här. För det är nämligen ett allmänt begrepp som
används.
Jag är glad också att ministern delar den här uppfattningen när det
gäller det här med livslångt lärande för förståndshandikappade. Därför
kan det också vara kanske bra då att man förväntar sig stöd till de här
ändringarna i skrivningarna. För det är ingen direkt som motsätter sig
det som landskapsregeringen vill, utan man får lite förstärka det.
Minister Carina Aaltonen, replik

Vad jag inte riktigt kom fram till i min förra replik, var ju att vi har med i
vårt regeringsprogram en lagstiftning om arbetsverksamhet i rehabiliterings syfte. Den lagen ligger under näringsministern och ska förhoppningsvis komma fram också under den här mandatperioden. Så då
kommer den här gruppen i en annan dager. Att de inkluderas i den.
Sen när det gäller det här med organdonation och att det ska med i
skattedeklarationen. Det förefaller väldigt onödigt. Eftersom 2010 så
kom det ju en ny lag i Finland som säger att om man inte har sagt nej till
organdonation under sin levnadstid, så förutsätts det att man samtycker. Alltså praxis är numera att alla som inte uttryckligen har sagt nej till
organdonation, att deras organ kan användas för andra patienter i händelse av att man dör.
Så den här budgetmotionen behövs helt enkelt inte.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Jag har en annan åsikt i det där. För jag känner till den
där lagen, men det är så att det är en skyldighet för myndigheterna eller
anhöriga att ta reda på om den som har gått bort har gett ett medgivande eller om man har motsatt sig någon gång i livet att inte donera
sina organ. Det tar en viss tid i varje fall att ta reda på från anhöriga eller
om man har skrivit en skriftlig önskan att inte donera organ, så måste
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det tas reda på och tiden är kort i det här sammanfallet. Men om man
skulle ha ett system enligt det här så då skulle den som går in i ett donationsregister som finns tillgängligt på sjukhuset så vet man direkt när
personen har gått bort att den här personen är beredd att skänka sina
organ. Så lagen är inte fullständig fast man tror att man kan tillgå det
här bara för att man behöver inte ha ett medgivande. Det måste ändå
kontrolleras.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Jag kunde inte låta bli att begära en replik p.g.a. det
här med organdonation. Jag tycker att det var ett bra initiativ, att man
lyfte fram det. Sen om det låter sig göra det i praktiken vet man inte,
men att oavsett vad att den här motionen har kommit så gör att man
diskuterar runt kaffe bordet och lyfter den här frågan hemma med sina
nära anhöriga, så att man vet det här när stunden kommer. Det kan bli
aktuellt och jag hoppas att man slipper vara med om det här, men det
kan vara bra ändå. Jag har själv haft en motion i det här och när jag diskuterade med dåvarande sjukhuschef som konstaterade att det här var
en mycket bra form av recycling. Han sade också att det kommer mer
inom det här området att man använder sig av begagnade organ. Jag
tycker att det var ett bra initiativ och att man lyfte upp frågan. Tack.
Ltl Brage Eklund, replik

Jag tackar för det stödet. För jag tycker inte att den här motionen är
kostnadsdrivande, utan det är bara för landskapsregeringen att utreda
möjligheterna för det här att sätta in det i skattedeklarationen. Så det
handlar om det att om man är intresserad av att få det att fungera bra.
För inte anser jag att den här donationslagen som finns idag i Finland är
fullständig, pga. de komplikationer som det är idag när man ska ta reda
på om personerna har gjort ett medgivande eller om man har motsatt sig
donation. Det är tid det handlar om och den är viktig, när det gäller donationsfrågan. Tack.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Miljöministern Aaltonen sade att vi ska sträva mot ett hållbart
samhälle 2051. Det låter väldigt bra och det tror jag att vi alla sluter upp
bakom. Men det är ju inte någonting som går av sig själv, utan det kräver ju
ganska mycket arbete bakom för att man ska komma därhän. Det låter säkert
förment av mig, men jag kan ändå inte låta bli. 1991-1995 när jag var miljöminister så tog vi fram Nordens modernaste vattenlag. Vi tog fram en helt ny
miljökonsekvensbedömningslag, som inte heller fanns någon annanstans. Jag
har nu suttit 2 år i social- och miljöutskottet och det har egentligen inte
kommit någonting på 2 år, när det gäller miljölagstiftningen.
Det blir lätt rätt mycket allmänt prat runt miljöfrågorna och kanske inte
lika mycket konkret handling. Ledamot Runar Karlsson sade att det är dags
att sluta att utreda och rapportera, och det låter ju handlingskraftigt och bra
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det. Det håller jag med om. Tyvärr krävs det väldigt mycket underlag för att
man ska kunna göra någonting konkret när det gäller miljöfrågorna.
Låt mig säga nu så att jag inte glömmer det, jag tycker det här initiativet
Rädda Lumparn är väldigt bra. Det är också mycket negativt som kommer
upp runt EU och allt krångel och all byråkrati. Men nog finns det positiva sidor med. Bevarande av freden är den tydligaste. Men också miljöarbete. I och
med det att vi lever mitt i Östersjön och vi lever mitt i havet. Vi om någon vet
hur gränsöverskridande miljöföroreningarna är. Därför är det verkligen viktigt att det finns vettigt underlag och att det, ledamot Karlsson må förlåta
mig, finns utredningar och rapporter så att man vet faktiskt var man ska sätta
in åtgärderna. EU:s Östersjö strategi blev antagen 2009 och har implementerats via en aktionsplan som heter Baltic Sea Actionplan och den revideras just
det här året och där har jag noterat att landskapsregeringen har gett ett utlåtande. När det gäller EU:s Östersjö strategin så är det ju ett s.k. makroregional strategi. Det betyder att också medlemsländerna ska under det här året
lägga fram förslag som är knutna till Östersjö strategin och hur man ska sköta
de här frågorna.
Det är mycket möjligt att jag inte har grävt tillräckligt, men där har jag inte
riktigt hitta vilka inspel landskapsregeringen har gjort och i vilken mån man
har aktiverat sig och inte. Jag säger inte att man inte har gjort det, utan jag
säger att jag inte har hittat det. För även om miljöfrågorna är gränsöverskridande så ska vi vara trovärdiga. Så det är självklart att vi ska göra vårt bästa
och försöka vara ett föredöme.
Det finns någonting som heter Baltic Sea Actionplan fonden och den har
varit väldigt värdefull när det gäller att starta upp nya miljöprojekt och göra
förstudier, för att veta var man lägger in resurserna. I Nordiska Rådets Östersjö-rapportörskap där jag ingår, så har vi skickat frågor till regeringarna runt
Östersjön och bett dem att anslå medel. Medel i och med det att vi märker att
pengarna stryps när det gäller det här. Vi har haft möte med miljöministrarna
och den åländska miljöministern har inte varit närvarande vid de tillfällena,
men vi har haft möten med de nordiska miljöministrarna och försökt trycka
på hur oerhört viktigt det är, att den här typen av förstudier kan finansieras
så att man kan rulla upp konkreta förslag till miljöförbättringar. Här noterar
jag till min glädje att när de flesta andra regeringar talar om alla svårigheter
och hur det var tuffa ekonomiska tider och att man inte hade tid att anslå
medel osv men Ålands landskapsregering skrev att visst kan vi vara med och
ta vårt ansvar och det tyckte jag kändes väldigt bra. Det kunde jag använda i
arbetet framöver.
Det finns en sådan märklig företeelse när man pratar om Östersjön, att
t.ex. ett kryssningsfartyg som har varit uppe i Arktis får inte släppa ut en
droppe avlopp. Det är oerhört reglerat och oerhört känsligt. Men när man
kommer in till Östersjön så är det nästan, om jag generaliserar lite, att man
kan hänga en lapp på kranen. ”Nu är det öppet. Varsågod, töm!” Det där är ju
helt galet.
Det har sagts att det ska vara stopp 2016 men problemet är att bara under
förutsättning att det finns tillräcklig mottagningskapacitet för toalettavfallen i
hamnarna runt Östersjön. Annars träder inte den här IMO konventionen i
bruk och det känns ju inte bra för oss som bor på Åland. Där har också Östersjö rapportörskapet skickat frågor till de nordiska regeringarna. Det förefaller
som att man främst i södra Sverige och Danmark inte kommer att klara av
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den här biten. Medan vi från åländsk sida har den biten skött. Förutom i
Långnäs där de klarar sig tack vare att man har så korta stopp att man inte
har någon möjlighet att tömma eller fylla några tankar, utan det görs i ändhamnarna.
Det som jag ville säga, trots att jag ser att tiden går. Jag hade också tänkt
tala om det här med barnfattigdom. Jag säger som sittande talman, man blir
förvånad hur snabbt 5 minuter går.
Så låt mig avrunda mig med: på Helcoms sida finns det intressant information om var man kan lägga in de bästa åtgärderna om man vill rädda Östersjön och det är genom att förstärka reningsverkena. Givetvis inte reningsverk
i Mariehamn och sådant som fungerar bra, men framförallt i Polen är det väldigt stora problem. Jag har tagit del av en utredning som visar att penningmässigt så för en ganska billig penning kan man göra stora insatser för Östersjön. Bl.a. kan man uppnå de mål som Helcom har satt, när det gäller både
kväve och fosfor utsläpp. De kan man uppnå genom 166 miljoner euro. Det är
egentligen inte så stora pengar om man tänker efter. Om man jämför dem
med att försöka åtgärda de diffusa utsläppen från jordbruket så går det egentligen inte att räkna fram vad det kommer att leda till. Men igen för att vi inte
ska få en sådan debatt som vi fick om landskapsskatten, så står jag inte här
och säger att vi inte ska göra någonting när det gäller jordbruket. Vi ska definitivt göra det som vi kan göra där. Men ska man lyckas med miljöarbete, så
måste man ha fakta, underlag och strategier för att man ska komma någon
vart. För frågorna är gränsöverskridande.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Jag vill gärna förtydliga det här, när det gäller Baltic Sea
Actionplan. Den antogs precis som ledamot Eriksson sade 2009 och efter sex år ska man då revidera det här programmet och nu är det dags
igen. Under 2013 har det hållits nio samrådsmöten med bl.a. alla byråer,
myndigheter, intresseorganisationer, verksamhetsutövare osv.
Nu har vi ett förslag som ska upp till överläggning, så fort vi har alla
budgetdebatter avklarade och sen ska det här nya förslaget ut på en
minst sex månaders remiss ut i det åländska samhället. Sen ska det ytterliga revideras innan man slår fast ett nytt Baltic Sea Actionplan under
2015. Så den här processen har minsann pågått.
Ledamot Eriksson har all anledning att kunna ta del av arbetet här
framöver.
Ltl Anders Eriksson, replik

Ja, jag noterar minister Aaltonen. Jag sade inte att det inte har hänt
någonting, utan jag sade att jag inte har haft tid och haft möjlighet att efterforska vad landskapsregeringen riktigt har gjort. För det krävs egna
nationella åtgärdsprogram som ska vara kopplade till den här övergripande strategin, om vi nu ska komma i mål. När det gäller Helcom förhandlingarna så är Ryssland och Polen de stora bromsklossarna. Det är
enormt viktigt med tanke på de utsläpp som kommer därifrån, att man
också får dem med.
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Minister Carina Aaltonen, replik

Ja, det kanske har varit det som varit problemet, att man har tittat väldigt mycket på vad man som har gjorts på andra ställen och kanske velat
blunda för det som händer i våra egna vikar och insjöar.
Nu i och med de här samrådsförfarandena så har det kommit väldigt
många konkreta förslag både vad man kan göra för att åtgärda med åtgärder inom jordbruk, skogsbruk, avlopp, dricksvatten, biologisk mångfald osv. Så jag hoppas att vi nu framöver ska kunna fokusera lite mer på
det arbetet vi kunde och ska göra här på hemma plan.
Det som sker i Ryssland och Polen och så vidare, det är arbetet är förstås viktigt men vi kan inte heller bara se på när Lumparn och andra
sjöar får sämre och sämre vatten. Vi måste göra något konkret här
hemma.
Ltl Anders Eriksson, replik

När det gäller det sistnämnda, så är det absolut inte det jag säger. Utan
det viktiga är ju att man lägger in resurserna där de gör absolut störst
nytta. Om vi inte skulle ha något gränsöverskridande miljösamarbete så
spelar det ingen roll vad vi gör här hemma, så har vi ändå nästan lika
dåliga vattenförhållanden. Åtminstone ute i Östersjön, Ålands Hav osv.
Så jag är förvånad över att man ifrån landskapsregeringens sida har varit så pass frånvarande som man har varit, när det gäller de här övergripande politiska diskussionerna på ministernivå.
Igen, vi ska vara ett gott föredöme. Vi ska driva taktiskt och politiskt
miljöarbete också här på hemma plan. Men de här båda frågorna måste
gå hand i hand.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Det är klart att det ska göras undersökningar och forskningar. Men vi vet att Östersjön är världens mest utforskade och undersökta hav vad gäller föroreningar, så att det inte torde behövas så mycket mer. Man vet också vilka åtgärder som måste vidtas. Det är klart att
många gånger är åtgärderna smärtsamma att ta för många politiker, för
det berör många av ens väljare och folk. Så det torde finnas undersökningar tillräckligt att man vet vad man ska göra. Sen är det säkert så att
man ibland gör misstag. Ska man försöka parera mot det så kan man
inte göra någonting.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det låter handlingskraftigt och bra när man säger att man ska sluta utreda och man ska sluta göra rapporter. T.ex. det forskningsresultat som
visar togs fram av Helsingfors Universitet, som visar direkt prislappen
att så här mycket kostar det, att minska föroreningarna från reningsverkena ute i Östersjön. Och notera att det ändå var över 20-30 % av fosforutsläppen till Östersjön som vi pratar om. En konkret prislapp. Det är
klart att det leder till någonting helt annat, än om man har en sådan här
allmän debatt och man tycker att det är eländigt och besvärligt. Det
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måste finnas faktaunderlag. Annars kommer man inte någonstans i de
här sammanhangen.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Jag håller med om att det måste finnas faktaunderlag och
det finns det. Därför så har vi idag en av Europas kanske bästa reningsverk i Mariehamn, som renar en stor del av Ålands enskilda avlopp. Det
är ju en konkret åtgärd som har gjorts och det finns många andra konkreta åtgärder som har gjorts vad det gäller miljön. Vi har sophanteringen här på Åland som också är förträfflig, oberoende om det är Mise eller
kommunerna som har gjort det. Så är det också riktigt bra och det är
också gjort av faktaunderlag, om man säger så. Jag skulle vilja påstå att
det finns mycket mer faktaunderlag än det finns åtgärder.
Ltl Anders Eriksson, replik

När det gäller det här sistnämnda, så javisst är det så. Det finns massor
med rapporter, men att få fram ett underlag som man faktiskt kan knyta
de länder som står för de största föroreningarna för Östersjön, är ett
gemensamt bekymmer för länderna runt Östersjön. Det spelar ingen roll
vad vi gör här på Åland om de länder som står för de största utsläppen
inte gör någonting. När jag säger så, så säger jag inte det för att vi ska
vända ryggen till och att vi inte behöver göra någonting mera. Jag tror
att det är väldigt viktigt att man kan visa upp Åland som ett miljömässigt föredöme och att vi har en modern lagstiftning och att vi har vidtagit
de bästa åtgärder som man kan vidta.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Carita Nylund

Tack, fru talman! Vård, skola och omsorg. De orden känner nog alla i salen
igen på ett eller annat sätt och har troligtvis uttalat de själv också vid ett eller
annat tillfälle. Två av dem berörs av den här enheten.
Jag har funderat hur jag ska disponera mina två minuter i talarstolen på
bästa sätt. Det är nu ett ganska brett område och allt hinner man inte beröra.
Jag kommer att prata om ungdomsomsorg och alla människors lika värde.
Talman! Omsorgen om ungdomar innefattar så oerhört mycket. Från rätten
till ett namn, en trygg skola, en adekvat utbildning, en meningsfull fritid, till
förebyggande omsorg, stöd att utvecklas som människa och rätten att må fysiskt och psykiskt optimalt bra. Kollegan Danne Sundman påtalade barnkonventionen och för dem som inte orkar läsa alla de 41 artiklar som handlar om
just barns rätt, så kan jag rekommendera att man läser artiklarna 26, 27, 31
och 33, som speciellt rör det här området.
Idag är det skillnad på ungdomar och deras rättigheter och tillgång till omsorg. Skillnaden i ungdomsomsorg skiftar stort från kommun till kommun,
p.g.a. geografiskt läge ekonomiskt förmåga, tillgång till resurser och politisk
vilja i de olika kommunerna. Vi läser i undersökningar att våra ungdomar
mår allt sämre och sämre. Vi ser att trycket på BUP Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen är stor, att behovet av stödfamiljer stiger och att antalet
barnskyddsärenden i kommunerna ökar i skrämmande takt.
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Det är ett gemensamt vuxenansvar vi har, att ta hand om våra unga. Förutom
de risk- och missbruksprogram som jag berörde igår, finns det åtminstone två
förändringar i det här röret som kan hjälpa oss i det här arbetet. Dels den socialvårdsreform som Susannegruppen arbetar med och dels lagen om en ny
ombudsmannamyndighet som ligger hos lag- och kulturutskottet just nu.
När det gäller socialvårdsreformen, betyder den att alla ungdomar får tillgång till samma service och samma omsorg oavsett vilken kommun man bor
i. Idag skiljer det sig markant. För att få tillgång t.ex. till sluten missbrukarvård gäller olika kriterier i olika kommuner. Detsamma gäller den främjande
och förebyggande verksamheten som t.ex. fältare och ungdomsgårdarna erbjuder. Som ung är det svårt att förstå och acceptera. Och det ska de inte acceptera. För alla människor har samma rätt och samma värde. Det ska inte
bero på om du bor på landet, i en stad eller i skärgården. Om du är kristen,
muslim eller pingstvän. Om du har en fysisk eller psykisk funktionsutmaning.
Om du är född i Degerby, Mariehamn, Helsingfors eller Damaskus. Om du är
datanörd, sportfåne, bög, flata eller kanske lite av varje.
Den andra förändringen som kan påverka vårt arbete med det här är den
nya ombudsmannamyndighet som landskapsregeringen föreslår. Jag hoppas
att barnombudsmannen kommer att få nya möjligheter att sprida kunskap
och inspiration till alla som kommer i kontakt med barn och unga.
Diskrimineringsombudsmannen ska främja och trygga lika behandling och
förhindra diskriminering p.g.a. kön, etnicitet, religion, funktionshinder, ålder
och sexuell läggning. Och att man som ungdom kan tänkas bli utsatt för en eller flera av dessa diskrimineringar är ett faktum. Det är allvarligt och där
måste vi vuxna agera.
Att de här två ombudsmannafunktionerna sammanförs är i mina ögon en
stor förbättring och skapar möjligheter till samarbete och synergieffekter med
många fördelar.
Till sist fru talman, vill jag påpeka vikten av att landskapsregeringen noggrant och aktivt följer frågan om könsneutrala äktenskap och det medborgarinitiativ som gjorts i frågan och som har samlat över 150 000 namnunderskrifter av Finlands och Ålands befolkning. Tusentals ålänningar har skrivit
under och visat att detta är en viktig fråga. Det är viktigt att ge alla barn rätt
att växa upp i ett äktenskap. Åtminstone ska man inte hindras av en diskriminerande lag. Det är dessutom en viktig signal till ungdomar som kanske
går runt och mår dåligt över sin sexualitet, att vuxenvärlden accepterar dem
för den de är och att all kärlek är vacker. Tack.
Talmannen
Inga repliker begärda.
Ltl Runar Karlsson

Fru talman! Jag ska ägna mig några minuter åt sjukvården på Åland. Vi vet ju
att sjukvården är vårt viktigaste åtagande här i lagtinget. Den som är sjuk, vill
bli botad. Han eller hon vill få lindring för sin värk och sjukdomar. Kostnader
för resurserna och att få lindring ökar i takt med kunskaperna. Läkarvetenskaperna och vår mycket kompetenta personal kan idag bota och lindra bra
mycket mer än vad man kunde för bara några år sedan. Dessutom så exploderar teknikutvecklingen när det gäller hjälpmedel för de som är funktionshindrade av olika slag. Teknikutveckling som gör det möjligt för många funkt-
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ionshindrade att leva något så när drägligt. Denna teknik blir i takt med utvecklingen allt dyrare. Om funktionshindrade får ta del av den. Det ska erkännas att det är en omöjlig ekonomisk ekvation att få pengarna att räcka till.
Den vetenskapen gett oss möjlighet till. Därtill kan kostnaderna bero på att vi
har ett litet sjukhus på Åland. Som är förstås dyrare i förhållandevis än ett
större sjukhus. För att ta ett exempel så har vi BB i vårt sjukhus idag. Där
föds det ungefär 280 barn. Vilket medför i praktiken att en del dygn föds det
inga barn alls och en del dygn föds det kanske 3-4 barn. Oberoende så måste
det finnas specialism inom BB och födslar för att man ska kunna ha beredskap till starka åtgärder vid behov. Det kan också finnas perioder som man
kanske inte har så mycket att göra, beroende på att det inte föds barn eller att
det föds barn på ett lindrigt sätt, om man säger så. Det är ju så att det är
ganska svårt att flytta den här specialismen till andra avdelningar i och med
att vården blir allt mer specialiserat så man måste befinna sig inom sitt segment och sitt område. Därför så är också vårt sjukhus dyrare förhållandevis i
och med det att det måste finnas beredskap när det uppstår svåra fall.
Man har ju sagt att skulle vårt BB och sjukhus finnas i riket eller i Sverige
så skulle man lagt ner BB för länge sen och ha den verksamheten i ett större
sjukhus. Men för oss finns det ingen annan lämplig lösning än att ha ett välfungerande BB med den specialism som behövs.
Det här var nu en orsak varför det nu är dyrare på Åland. Det andra är det
att vi antagligen har en bättre och större tillgänglighet vad det gäller sjukvården på Åland än på många andra platser.
Därför fru talman, tycker jag att vi mer borde ha diskussion här i lagtinget
om sjukvården än vad det är. Det diskuteras alldeles för lite tycker jag. För
det är där vi har stora utmaningar framför oss.
Hur mycket pengar ska det skjutas till? För att man ska kunna möta kunskapen och vetenskapen inom det här området. Ska avgifterna ha en större
betydelse i finansieringen eller ska det skjutas till mer pengar på bekostnad
på andra områden? Ska vi uppmana ålänningarna att börja spara för att köpa
eller försäkra sig till den vård som den offentliga inte har resurser till? Det är
många svåra frågor som borde lyftas upp på den politiska agendan.
Därför fru talman, så hoppas jag att vi i ett annat sammanhang mer ingående kan debattera sjukvården här i lagtinget. Tack.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Vi är helt överens med ledamot Runar Karlsson att
sjukvården är ett mycket viktigt område och jag är glad att vi har ett så
fantastiskt BB som vi har idag när det gäller Åland. När det gäller avgifterna så skulle jag gärna föra en diskussion kring det. Vi har ju på barnkonventionens dag hört flera anföranden här om hur vi borde satsa på
barn och unga. Jag höll också i mitt anförande igår det att har vi möjlighet så borde vi sätta pengar på barnen.
Hur ser ledamoten på det här med avgiftsfritt för barn och unga? Så
som det är i våra omkring liggande regioner här i Norden. I Finland och
Sverige så får man gå avgiftsfritt till sjukhuset, men inte på Åland. Det är
en stor belastning, men har du flera barn och många är sjuka, så kan det
bli en stor kostnad för en familj.
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Ltl Runar Karlsson, replik

Ja, fru talman. Jag sade att jag efterlyser ett paket diskussion där avgifterna finns med som en ingrediens i hela debatten. För mig är det ingen
orsak och vilja att ta några avgifter av någon som verkligen behöver få
det billigare och kanske t o m gratis. Men totalt sett så skulle jag vilja ha
mer inkomster till ÅHS när det gäller avgifter. Av dem som verkligen har
råd att betala mer avgifter.
Så att ideologiskt har jag alltid sträva för att de svaga ska t o m kanske
få gratis om man inte har råd eller i alla fall billigare än de som har starkare ekonomi ska kunna betala mera. Jag tror att det går att få ihop den
ekvationen och att man skulle få mer inkomster till ÅHS som skulle finansiera bättre vård för dem som är sjuka.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det är ett intressant resonemang alltså. Vi har ju ett
skattesystem med progressiv beskattning i vårt landskap där de rika betalar hemskt mycket mera skatt. Ska man dessutom få högre avgifter?
Det anser vi inte är riktigt rättvist.
Sen när det gäller avgiftstaxorna på ÅHS, det kan ju inte på något sätt
täcka de kostnader som de rör. Vill man ha snabb vård och annat så kan
man ju alltid som förmögen välja den privata.
Ltl Runar Karlsson, replik

Ja, det är klart att det är alltid enkelt att säga att man kanske borde ta
bort avgifterna helt på ÅHS. Vi kanske skulle bota alla som är sjuka. Det
är inte alla det. Den ekvationen går inte riktigt ihop. Utan det måste finnas pengar att bota och lindra och jag är fullständigt övertygad om att
den som är sjuk vill bli botad och han eller hon är beredd att betala mer
för det. Bara man vet att det finns bot och lindring att få.
Så att åter igen det här att det handlar om pengar. Det finns inga. Ska
vi ha ett system att den som är rik, ska kunna bli botad genom att gå till
det privata och den som är fattig ska inte få bot.
Jag efterlyser en bredare diskussion om det här än just den biten att
ska det vara billigare för den som inte har råd. För det är ju så att den
som inte har råd med ens de låga avgifterna så kan få det av kommunen.
Så är lagstiftningen. Så ingen behöver bli utan. Men det gäller att finansiera upp det så att vi verkligen kan anställa läkare, som kan bota och
lindra.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Jag tänkte prata om en äldre läkare som sade att för
50 år sedan när man gick till läkare och de konstaterade att du håller på
att tappa synen, så svarade han när man frågade att du kan få en vit
käpp. Man lät sig nöja sig med det. Idag så vet vi att man kan transplantera snart ögon. Det finns väldigt många olika metoder. Vissa mer spekulativa än andra. Och sjukvården kan kosta nästans hur mycket som
helst. Det här är ett jätte stort problem och det är bra att vi lyfter det.
Det behöver diskuteras, för det här är sådana beslut som man kanske
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måste ta politiskt ställning till ganska snart, när vårdkostnaderna skjuter i höjden.
Jag begärde också replik av en annan anledning. För vi har ju ett privat sjukhus här som kanske brottas med lite ekonomiska problem och
har också svårt att få ekonomisk lönsamhet i det. Det skulle vara viktigt
att man kanske från ÅHS också hade en viss samverkan med det. Kan
man utnyttja några synergieffekter? Tack.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Först vill jag tacka ledamot Mattsson för stödet, att vi borde
diskutera det här mera. Sen det här med att kunna samarbeta med privata sjukhus och inrättningar på Åland så är förstås positivt. Jag vet att
ÅHS har allt bättre samarbete och diskussion med att utöka samarbete
med de privata institutionerna. Och det är klart att kan man på det sättet spara pengar och få mera vård, så ska man ju göra det. Jag tror att
det är en liten positiv spiral på gång här. Sen ska det finnas även resurser och möjligheter där och det skulle också göra det konkurrenskraftigt
ekonomiskt. Men absolut, vi är positiva från centerns sida att man ska
utöka det här samarbetet med privata.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Ledamot Karlsson berör en mycket väsentlig fråga och
det är vår möjlighet här i lagtinget att diskutera hälso- och sjukvården.
Området som tar en tredje del av våra resurser. Det är mycket viktigt
och högt prioriterat bland medborgarna.
Efter varje remissdebatt diskuteras det att det blev för lite tal om
hälso- och sjukvård. Nu i år ser vi det särskilt markant när vi har två dagar diskuterat i huvudsak annat och inte hinner med hälso- och sjukvården. Förut hade vi en ÅHS plan. Det hjälpte inte att det blev mera diskussion då. Nu har vi beställningen i budgettexten på hälso- och sjukvård till ÅHS. Det hjälper inte heller. Samtidigt har vi en ökad specialisering, ökade folksjukdomar osv. Så att det är ett bra förslag att vi skulle
kunna ha en särskild debatt varje år om hälso- och sjukvård.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Runar Karlsson, replik

Tack, för det stödet. Jag har tidigare efterlyst att vi borde få någon form
av meddelande där vi separat kunde diskutera bara sjukvården och försöka byta och vända med varandra. Det kommer säkert någonting positivt ur det, sen då och i sin tur och sen ska det förstås till ÅHS styrelsen
osv. Det ska implementeras det med, men det viktiga är att man får någon sorts takåsikt från lagtinget.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Det är så att det stora problemet framför hälso- och
sjukvården precis som ledamot Karlsson sade, så är ju den ökade specialiseringen. Vi har också de ökade folksjukdomarna. Diabetesexplosionen
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sägs vara framför oss och flera andra folksjukdomar är på uppseglande.
Så att finansieringen inte kommer att räcka till. Då måste man diskutera
prioriteringar på ett annat sätt än vad man har gjort på Åland hittills. På
andra ställen har det diskuterats rätt mycket prioriteringar redan.
I den här kontexten är det ju ett väldigt olyckligt förslag som har
kommit från något håll, att man skulle införa kommunernas socialvård
under ÅHS organisationen. Det har inte kommit från centern och inte
från moderaterna. Men det diskuteras i alla fall i den här samhällsservicereformen.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Runar Karlsson, replik

Jag håller med ledamot Jansson beträffande Susannereformen, det är vi
helt överens. Ett område som sagt till som jag har blivit varse om inom
sjukvården är just den här funktionshindrades möjligheter till hjälpmedel. Som håller också på att bli oändliga och för den funktionshindrade
är det oerhört viktigt att man får ta del av den teknik som finns, så att
man på något sånär kan leva ett drägligt liv.
Det här området har faktiskt exploderat den senaste tiden ganska
markant. Det finns fantastiska hjälpmedel, som tillverkas i oerhört liten
serie och i och med det så blir det jätte dyrt. Det är också jätte viktigt att
vi får diskutera om hur vi kan hjälpa dem och hur kan vi få pengar till
det. Kan det vara så att vi tar lite mer pengar av oss som har det hyggligt
ställt och ger det till dem som verkligen behöver det?
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Till det här sista replikskiftet så vill jag säga att om man gör med
socialvården som man har gjort med hälso- och sjukvården, d.v.s. man för
över det på landskapet och lägger det i en underlydande myndighet, så visst
kan vi diskutera det här. Men vi kan inte fatta något beslut, att delegeras till
myndigheten. Alla de här kraven som man nu från liberalernas sida ställer
om att den geriatriska kliniken ska byggas nu. Man kan säga det, men det är
ÅHS styrelse som har beslutat och som beslutar när byggstarten är. Vi har
gett bort det från lagtinget. Speciellt när man tog bort den här sjukvårdsplanen. Inte har vi något instrument, annat än budget eller lagstiftning att styra
ÅHS med. Det ansvarar i ett parlamentariskt system regeringen för de övergripande instrumenten. Visserligen kan vi få ett meddelande, men det vet
också medlemmarna här att det inte går att på det viset styra en landskapsunderställd myndighet.
Så de som vill ta ansvar, ska verkligen inte lägga sådana funktioner som är
viktiga för våra ålänningar i vardagen under landskapet, utan behåll de under
kommunerna eller skapa instrument för lagtinget att styra. Men det är ganska
osannolikt.
Fru talman! Jag tänkte prata om socialpolitik. Det är många som sysslar
med de här frågorna men har vi egentligen någon uppfattning om vad det här
begreppet innehåller. Man kan säga att de system som har utvecklats i
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Europa är en sorts kollektiv riskhantering för att skydda enskilda människor
från olika typer av katastrofer. Det är väldigt, omfattande och intressant system, att vi gemensamt garanterar att folk har kvar sin utkomst om de blir
sjuka, arbetslösa eller råkar ut för andra saker som man inte kan påverka.
Socialpolitiken har vidbemärkelse, att göra med den välfärdsstat som vi
har byggt upp. Särskilt den nordiska modellen. De här övergripande åtgärderna är just sådant som sysselsättningspolitik, allmän utbildningspolitik,
allmän hälso- och sjukvård, regionalpolitik osv. I snedbemärkelse så handlar
det om socialvård. Alltså vi har system som är kollektiva, som socialförsäkringssystem, arbetslöshetsersättningar och olika typer av allmänna försäkringar.
Sen har vi välfärdstjänster, d.v.s. om man av någon anledning inte klarar
av sin ekonomi, så kan man få utkomststöd. Det finns olika typer av barnomsorg, äldreomsorg osv. Det är det som vi ofta tänker på i samband med den
här kommunala produktionen av välfärdstjänster.
Den här nordiska modellen har visat sig vara otroligt hållbar. Den har utvecklats i Norden särskilt efter andra världskriget. Centralt för den är att staten har en mycket stark position att utveckla, fördela och att garantera att systemet fungerar. Det bygger på framförallt höga skatter och för att få in skatterna så måste det vara hög sysselsättning. Så att den här modellen i sig eller
den här tanken att vi ska ta hand om varandra, den har ekonomiskt positiva
konsekvenser. Det där är ganska unikt i världen. I många samhällen så ställer
man socialpolitiken mot hög tillväxt. Man säger att det kostar för mycket att
betala ut arbetslöshetsersättning, att folk är lata eller om de ska pinas till arbete så blir det nog fart på hjulen. Där kan man säga att det inte finns någon
täckning för det i verkligheten. Däremot de här välfärdssamhällena i Norden,
de visar på att oberoende om konjunkturerna går upp och ner, en stabilitet
och en trygghet som gör att ekonomisk tillväxt kontinuerligt fungerar.
Då kommer jag till min sista poäng med det här med socialpolitik. Det var
när lantrådet sade att: sedan andra världskriget har levnadsstandarden ökat,
kanske trefalt. Men har vi blivit trefaldigt lyckligare och nöjdare? Den här
tillväxten som mäts bara med BMP, det börjar allt fler tveka till om det är det
rätta sättet att mäta vårt samhälles välbefinnande och välfärd. Det finns också
en mycket intressant paradox, den kallas för Isterlinds paradox. Det vill säga
att när människorna har sina grundbehov tillfredställda, vi säger att man har
utkomst, mat, man lever ett liv där man har goda vänner osv. Då gör inte
mera pengar en mera lycklig. Då frågar man sig. Vad ska vi då mäta? Jo, vi
ska mäta just det här med lycka eller välfärd, hållbarhet och sådana saker.
Går man tillbaks lite i historien och funderar. Vad är det goda livet? Så
finns det ju i alla kulturer speciellt vår egen, så finns det en uppfattning om
att det goda livet, det bygger på någonting annat än bara materiella tillgångar.
Vår tid präglas extremt av den här fokuseringen på pengar och girigheten
är nästan gränslöst. Det har blivit normalt att tycka att det är acceptabelt att
man är girig. Så har det inte varit förut. All mänsklig visdom kommer fram till
att det goda livet har att göra med att man är en god människa, som vill göra
andra människor gott. Genom de goda handlingarna och inte genom att själv
roffa åt sig så mycket pengar som möjligt. Oberoende av vad det har för konsekvenser för människor och miljö.
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Jag tycker därför att finansutskottet skulle fundera på om och hur vi på
Åland kunde ta i bruk andra mått på välfärd än bara den här BMP tillväxt
måttstocken. Och också sådana index som används i andra sammanhang, FN
har och EU har. För att se var Åland ligger i det här. Jag tror att vi relativt sätt
är ganska lyckliga på Åland och den här lite grälsjuka och gnälliga debatten
här, den återspeglar inte det samhälle jag upplever utanför den här salen.
Tack, fru talman.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det finns alla möjligheter att diskutera ÅHS och det finns ett
helt kapitel som berör projekt och rekrytering, nysatsningar och att man
inte skulle ha åsikt om Gullåsen, den framtida geriatriska kliniken, så
förstår jag inte heller. Eftersom det står klart och tydligt här när man
planerade byggstart i förra årets budget, så stod det att en arkitekt var
upphandlad och skissritningar och en planeringskommitté. Jag tycker
att ledamot Barbro Sundback har svängt 180 grader i den här diskussionen också. Det var mycket viktigt för ledamot Sundback att man skulle
komma igång med den geriatriska kliniken och under förra mandatperioden i egenskap av socialminister, så fick jag enkla frågor av Sundback
om inomhusluften på Gullåsen och hur man snabbt skulle kunna åtgärda det. Så jag håller inte med om det. Det finns alla möjligheter för
lagtinget att ha åsikter eller bestämma omprioriteringar.
Ltl Barbro Sundback, replik

Visst kan man ha åsikter. Vi kan stå här och prata om vad som möjligt.
Men vilket beslut ska lagtinget då fatta, om vi ska göra som ledamot Katrin Sjögren säger. Ska finansutskottet höra ÅHS styrelse och säga att nu
får ni strunta i att fortsätta att planera. Sätt spaden i marken inom 3
månader. Ska ministern sen gå till ÅHS och säga att nu har lagtinget beslutat så här, nu får ni ändra om alla planer. Nu får ni börja bygga. Det
fungerar ju inte så. Visst kan vi ha åsikter och prata, men kan vi fatta sådana beslut som jag antar att liberalerna vill ha. Liberalerna har en representant i ÅHS styrelse. Har han reservera sig mot de planer som pågår där?
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Nog måste det vara tillåtet ändå att vi i lagtingssalen diskuterar
ÅHS och prioriteringar där. Inte är det ju heller någon slags raketvetenskap, utan att lagtinget visar vägen och visar var man vill prioritera. Jag
upplever att vi hade precis den här diskussionen under budgetdebatten i
Mariehamns stad. Där fullmäktige lyfte fram olika prioriteringar och
sade att man inte godkänner de prioriteringar som förvaltningen och
stadsstyrelsen har kommit med, utan fullmäktige hade andra åsikter.
Vill vi att det sätts krut på geriatriska kliniken så är det ett klart och tydligt besked till styrelsen. Jag är helt säker på att de verkar efter lagtingets beslut och gör omprioriteringar iså fall.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Jag låter kanske tjatig, men jag har nu många gånger försökt säga att vi inte kan fungera som ett kommunfullmäktige och som
kommunstyrelse här i lagtinget. Vi har ett parlamentariskt system, som
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fungerar enligt helt andra principer. När det gäller ÅHS så har man tillsatt en styrelse och eftersom den här regeringen och den tidigare regeringen har ansett det väldigt viktigt, så är det parlamentariskt tillsatt.
Liberalerna har sin representant i styrelsen och så vitt jag förstår så har
han följt samma principer och planeringar som den övriga styrelsen för
ÅHS när det gäller geriatriska klinikens om- och tillbyggnad.
Det här pratet här gör kanske någon glad, som tycker att det ska gå
fortare, men det ger inget resultat.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman och tack ledamot Barbro Sundback, som i sitt anförande försöker lyfta den här debatten på en mycket högre nivå. Det anförandet gick precis i linje med det seminarium som jag var på och där vi
hade stora talare och stöder mitt anförande, som jag hade igår. Ledamoten och jag tänker hemskt lika när det gäller sådana här frågor. Ledamoten tog också upp det begreppet som jag lanserade igår, gällande
sociala broar. Alltså de här sociala broarna som ska trygga individen, så
att man inte hamnar utanför eller i arbetslöshet osv. Att vi har helt klara
och tydliga lösningar i vårt välfärdssystem kring arbetslöshetsersättningar, andra stödformer och livslångt lärande osv. och de kallar vi för
sociala broar eller stabila broar att kliva på.
Jag skulle ännu kort vilja diskutera det här begreppet lycka, som ledamoten förde fram.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, fru talman. Det finns i de här olika indexen just det här lyckoindexet
också. Det finns definierat av dem som har skapat det här indexet. Men
det bygger ofta på sådana teorier om vad som är människans grundbehov. Från att vi tidigare i våra samhällen har varit mest sysselsatta med
att få folk att överleva och sen att skapa trygga modeller så att människor oberoende av härkomst osv. kan skapa sig sitt eget liv. Så har politiken kommit upp på ännu en tredje nivå, som jag ser det. Det är just det
här att medborgarna nästan förväntar sig att politikerna också ska vara
med och bidra till deras personliga lycka.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Ledamot Barbro Sundback lyfte också fram de här
ekonomiska effekterna i den här välfärdsmodellen som vi har här i Norden. Den information som jag fick här i måndags och som jag också
nämnde här i går, var det här att det är ju faktiskt det som är A och O
med den Nordiska välfärdsmodellen. Som exempel gavs ju den här
marknadsliberala revolutionen, där Kina öppnade upp sina gränser och
blev konsumenter och producenter, men hade då inget socialskydds nätverk överhuvudtaget. Varav kineserna sparade alla sina inkomster i mattorna och på banken. Och vad gjorde kineserna. Jo, de satsade alla
pengarna i den amerikanska marknaden. Där av hela den här rullningen. Så den här välfärdsmodellen vi har här i Norden har verkligen ekonomiska effekter, skapar tillväxt men också skyddar den enskilda indivi-
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den. Ledamot Barbro Sundback skulle gärna få diskutera lite mer kring
den här välfärdsmodellen just kring den ekonomiska tillväxten.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, alltså hela välfärdstanken på en välfärdsstat eller en mera social stat,
det uppkom redan i slutet av 1800-talet i Tyskland och Storbritannien
och man skapade då sådan arbetarstat så att man skapade socialförsäkringar och olycksfallsförsäkringar. Det var Bismarck, järnkanslern som
införde det här. Det var för att man ville dämpa den revolutionära anda
som fanns inom arbetarklassen på slutet av 1800-talet. Spåret av det här
ser man fortfarande i mellan Europa, där välfärdsstaten inte är så universell som hos oss. Våra försäkringssystem gäller inte bara de som arbetar utan det arbetar alla som bor och arbetar i våra samhällen. Det har
varit den lösande kraften för att kvinnorna ska komma ut i arbetslivet.
Talmannen
Tiden är ute!
Det finns skäl att påminna ledamöterna om replikreglerna, att man tittar lite på de igen och vad replikerna ska innehålla.
Replikskiftet är avslutat.
Minister Carina Aaltonen, replik

Det var inte riktigt färdigt ännu, eftersom den här diskussionen om
andra välfärdsmåtten BMP, den pågår ju faktiskt också internationellt,
inom FN och i det Nordiska Rådet. I ministerrådets senaste sammanträde i mars hade vi också upp den här frågan. I Finland har man nämligen ganska länge jobbat med att ta fram andra, indikatorer än de vanliga
siffrorna för bruttonationalprodukt. Också regeringens miljöbyrå med
mig bl.a. har haft möten med ÅSUB för att se om vi också skulle kunna
infoga andra indikatorer i landskapets budget och bokslut, framförallt.
Så att det här är någonting som ligger helt i tiden och jag tycker att det
är ett bra initiativ om finansutskottet också kan se på de här siffrorna, så
kanske vi kan få in lite mera lyckoindex eller happy people-index som
också gäller Åland i det här arbetet.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag tackar för den repliken. Det är bra om regeringen är aktiv på den här
fronten. Min uppfattning är att finansutskottet gärna skulle få syssla
med lite mer framtidfrågor och på lite mer idébasis. Det här trampandet
i de här siffrorna som vi har haft väldigt mycket, det leder bara till det
att den ena efter den andra har räknat och kommit fram till den absoluta
sanningen och det blir en icke-politisk debatt. Det är det som är det tråkiga med den. Det är klart att det är realiteter och vi är alla förnuftiga
människor och klarar av t o m vår egen ekonomi, så nog kan vi tänka
ekonomiskt. Men tro att politik handlar om siffror, det är en återvändsgränd det.
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Minister Carina Aaltonen, replik

Det kanske skulle få den här debatten i lagtinget på lite andra värderingar. FN tog fram härom året en rapport som handlade just om vad lycka
är och hur man ska definiera det. Då fick man fram indikatorer, som att
umgås med sina nära och kära, att äta gott, vara förälskad osv. de kom
väldigt högt upp på den här lyckobarometern. Medan shoppa, resa långt
i jobbet, pendla osv. de kom långt ner. Man kan tänka sig att när man
analyserar det här att sådana faktorer och sådana saker som påverkar
klimatet väldigt litet, de gör oss lyckliga medan sådant som shopping
och att konsumera, det är saker som inte är hållbara. Det är sådant som
människor inte heller mår särskilt bra av att göra. Så att vi kanske behöver fundera lite mera på de här indexen framöver.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag tycker att det är en lite genialisk sammanlänkning av problematiken
att vi använder för mycket av naturens resurser och vad människor blir
lyckliga av. Om det är så att vi inte blir lyckligare av att ha flera bilar eller flera jumprar eller fler skor. Då kanske inte samhället ensidigt ska
understöda en sådan utveckling, utan vi måste få till stånd ett paradigm
syfte. Därför är den här lyckoforskningen och de här resonemangen väldigt spännande. Jag tror att det är lite där som vi är idag. Nationalekonomen Nash, menade att man kan vara lycklig i 3 månader ungefär efter
att man har fått en ny bil eller ett nytt kylskåp. Sen är det förbi.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Även om jag rör mig mellan raderna i replik reglerna så vill
jag säga det att det här anförandet från ledamot Barbro Sundback var en
riktig pärla. Jag understöder den här strävan att införa andra index för
att mäta välfärden, än bara BMP och de här väldigt tradiga som vi har
idag. Jag anser mig själv vara väldigt rik. Inte ekonomiskt. Då har jag
mest skulder, både på det privata planet och också i de bolag som jag
har. Men för övrigt är jag en väldigt rik person. Jag har mycket släkt och
vänner. 37 kusiner, 3 friska barn och frisk fru osv. Jag bor på en vacker
plats, jag får färdas i den nordiska skärgården osv. Jag kan räkna upp
hur mycket som helst. Så att jag räknar mig som väldigt rik och lycklig.
Sen är det ju så att det som ledamot Sundback säger att man ska leva för
att berika andra. Det finns ju flera böcker som det står om det i. En som
har ganska många år på nacken, det är bibeln. Sen finns det också modernare tolkningar av den. T.ex. Munken som sålde sin Ferrari, som jag
rekommenderar för alla att läsa.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack för det. Det är spännande att diskutera värderingar och vad som är
viktigt i livet. Inte bara för mig och dig, utan för alla människor på jorden. Jag är sällsynt lycklig människa. Jag brukar säga att mitt problem
är att jag sällan har så lite problem. Det tror jag för att jag känner att jag
är i balans och har en inre balans. Det som man kallar för ontologisk
trygghet. Det är någonting som jag skulle önska att flera människor
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hade. Det är inte någonting som man kan lära ut, men man kan lära sig
att uppleva det. Jag tycker att ledamot Danne Sundman visar hur rik
man kan vara utan att ha pengar.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Min kloka mor brukar säga att många av dagens problem är
gudlösheten. Det kan man tycka vad man vill om man ska respektera allas tro eller icke tro, men nog är det lite så att man tidigare och givetvis
har många fortfarande, hade ett system för att hantera sina inre känslor
och skälen, än spik att hänga upp den på. Det gjorde att det var lättare
för folk. Nu när man har avskaffat det och samhället breder ut sig, så blir
folk väldigt osäkra och då tyr man sig till andra gudar, som också finns
nämnda i de här böckerna. T.ex. materiell välfärd som man inte blir
lycklig av. Så vad man borde göra är en ny världsreligion. Men det står
inte i budgeten och det kanske inte är vår sak, men det är mycket de det
handlar om. För att få fred i världen och få människor lyckliga.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Det finns ju som sagt i alla religioner och alla moralfilosofiska system så finns just den här insikten. Att det inte är genom att
berika mig själv som jag blir lycklig, utan det är genom att berika alla
människor runt omkring mig och att det är inte pengar det gäller. Det
handlar om tid, intresse och att visa engagemang. Om vi ska gå till bibeln, så finns den gyllene regeln. Som en djupt humanistiskt att allt vad
man vill att människorna ska göra till sig själv, ska man göra också till
andra. Det är en jämlikhets tanke, som finns väldigt starkt utvecklad i
vår värds världsmodell.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Åke Mattsson

Tack, fru talman! Jag fick ta till ett anförande för tydligen så pratar jag inte så
fort som jag gjorde förr i tiden. Det sista som jag tänker prata om är hur det
ser ut i Östersjön och hur det ser ut i våra vatten överhuvudtaget runt omkring här. Det är någonting som jag anser att vi absolut borde ha högsta prioritet, att vi ska se till att vi har en så ren Östersjö som möjligt och att vi försöker minska utsläppen där.
Att skydda Östersjön är en av de viktigaste frågorna för alla politiker för
alla grupper här i lagtinget. Det har gjorts förbättringar, men när det gäller de
riktigt stora utsläppen från Åländskt territorium så har vi inte lyckats göra
särskilt mycket. Vi har områden som börjar må verkligt illa här också. Jag
tänker då närmast på Lumparn. Vi har områden kring Ivarskärsfjärden osv.
Syrefria bottnar i Östersjön breder ut sig. 20 procent av bottnarna i Östersjön räknar man är påverkade av syrefria förhållanden. Det är lika stor yta
som Danmark. Fortsätter det som nu, så kommer Ålands hav och skärgård
snart att vara kringflutet av en stinkande soppa av blågröna alger. Och då
spelar det kanske inte så stor roll om vi har 16 eller 14 kommuner. Det är ett
scenario som jag inte vill vara med om. Men risken är den att det kanske inte
går att stoppa längre. Det finns ett tillstånd, som sakkunniga beskriver att
hela tillståndet i Östersjön tippar. Det betyder att det blir så stora förändring-
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ar så att hela livsmiljön förändras. Det kommer nya fiskar, nya alger och det
blir inte som det varit tidigare. Händer en sådan här sak så går det inte alltså
att återställa. Oavsett vad man gör åt miljön så kan man inte få tillbaka det
som man haft tidigare. Det finns ingenting som tyder på att vi får en bättre
miljö, utan det är snarare så att alger och annat som tar över som inte är intressanta för oss.
Nu har vi ju väldigt mycket åtgärder som vi jobbar med och vi gör det på
olika plan. Vi har jordbruksstödet som kanske förändras, fiskodling planeras
att sätta på land osv. Risken är stor att finanskrisen gör att länder och företag
kommer skjuta fram och avstå från stora miljöåtgärder.
Jag insåg ganska snabbt själv att det här är så brett och det är så stort, så
att det här är svårt att ta i ett femminuters anförande. Därför föreslår jag att
näringsutskottet utreder behovet av ett meddelande på det här området och
att det kommer att komma ett meddelande under vårsessionen där lagtinget
hemställer hos landskapsregeringen om, att det inför lagtingets session i
mars 2014 lämnas en redogörelse över konkreta åtgärdsförslag avseende de
främsta utsläppskällorna från åländskt territorium. För det är det som är det
centrala för oss. Ev. så kan man också bredda det här om man har en meddelande om den samlade miljöpolitiken. Där det också ingår vad man gör i
Helcom och andra grupper som man sitter i eller om man gör ett helt stort
Östersjö meddelande, som vi fick senast 2009. Där man också berör fiske,
militär närvaro, sjöfart, kärnkraft, gasledningen, arbetsmarknad, integration
och kriminalitet trafficking o.s.v. Men hur det här meddelandet ska se ut, så
får man kanske fundera på i finansutskottet. Jag tror att det kan vara viktigt
att vi har diskuterat åtminstone vad man gör för våra egna åtgärder just nu.
Tack.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Det är ett intressant förslag det här, att vi ska komma med
ett meddelande till lagtinget om vad som görs och vilka konkreta åtgärder som görs för att förbättra vattenkvaliten i Östersjön. Det är ju så att
det här vattenåtgärdsprogrammet så kanske ska kunna gå i form av ett
meddelande till lagtinget, så att också parlamentet får ta ställning och
diskutera den här revideringen av Baltic Sea Actionplan. Så att det är
frågor som jag gärna tar med mig till avdelningen och som jag ser att
skulle också vara möjliga att göra här under nästa år.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Jag tror att det också ligger i landskapsregeringens intresse att man diskuterar de här frågorna och att man där får lyfta fram
vad man har gjort. För som jag har förstått så behöver man inte skämmas för de åtgärder man har vidtagit. Utan man är bra på gång där och
att man också får möjlighet att få respons härifrån lagtinget, att vi kan få
en enhet att man ställer sig bakom de åtgärderna som man vidtar.
Minister Carina Aaltonen, replik

Ja och framförallt få diskutera alla de åtgärder som inte har gjorts. För
att nu när det var miljöministermöte inom ramen för Helcom den 3 oktober i Köpenhamn, så visade det sig att man egentligen bara har gjort
en tredjedel och en fjärdedel av allt arbete som borde göras för att Östersjön ska nå ett gott vatten kvalitet till år 2021. Så att jag delar gärna
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med mig av de här åtgärderna till en bredare församling, så att det är
fler som driver på och tar ansvar, så att vi verkligen kan också göra alla
de åtgärder som måste göras om vi menar allvar med det som vi säger
att vi ska göra.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Det kan vara ett bra underlag det här, att man jobbar
vidare utgående från det. Sen är det ju så att vi har diskuterat de här frågorna i social- och miljöutskottet senast när det var fråga om tippning,
d.v.s. ett framtidscenario att det här kan hända och då skulle det vara en
väldigt stor katastrof och nu är man övertygad om att det här är just vad
som håller på och händer i östra Östersjön och att det kommer garanterat hitåt. Det stannar inte där oavsett vad vi gör, så kommer det att
närma sig mer och mer. Det behövs vidta åtgärder. Tack.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vtm Roger Jansson

Fru talman! Som viceordförande i Ålands hälso- och sjukvårds styrelse så
borde jag naturligtvis hållit ett långt anförande här om verksamheten inom
ÅHS. Det är ÅHS värt naturligtvis, med tanke på den storlek den har. Men eftersom den här remissdebatten under snart 2,5 dagar dragit ut så mycket på
tiden, så måste vi försöka spara in lite tid också så att det inte blir orimligt
långt. Det här visar att man igen borde överväga utformningen av remissdebatten så den skulle bli mer måttlig i formatet. Utan att där med avkräva kollegerna att man inte ska prata, utan vi är ju här för att prata och ge våra åsikter. Men som jag sade i en replik med kollegan Runar Karlsson, så finns det
skäl för landskapsregeringen och social- och miljöministern att överväga att
vi kunde få det som ett skilt ärende en gång per år. En debatt om hälso- och
sjukvården. Det vore motiverat.
Jag har också under diskussionen om den geriatriska kliniken utbyggnad
suttit tyst, men det kunde jag inte göra mera eftersom det uppenbarligen råder många missuppfattningar om det projektet och dess planering. Därför
ville jag säga några ord om det så som nuvarande ÅHS styrelsens representant i planeringskommittén från dess första andetag.
Det är naturligtvis bättre om man tar reda på fakta före man stiger upp i
lagtingets talarstol och säger att saker och ting kunde vara annorlunda. De
flesta saker kan vara annorlunda, men vissa är inte möjliga att påverka tidsmässigt.
Jag ska förklara varför. Det är särskilt från liberalernas sida och dess partiordförande Katrin Sjögren, som är mycket kunnig i de här frågorna. Det har
kommit synpunkter att man kunde ha startat det här bygget tidigare. Ni ska
just få en bild av att det är nog inte möjligt. I fjolårets budgetdebatt och i
årets budgetdebatt, så fanns det ett anslag föreslaget från landskapsregeringen på 20 miljoner euro för det här projektet. Det behandlades i finans- och
näringsutskottet och skrivningen blev skarp. Anslaget får inte överskridas.
Styrelsen och planeringskommittén gick då vidare med den här frågan. Utgående från det här klara beskedet från finans- och näringsutskottet. Efter
klubbslag i lagtingets besked. Man hade redan tidigare startat upp planeringen och hade anställt en projektchef och arkitekt. Efter lagtingets beslut fick de
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i uppdrag att komma med annorlunda planering. Pengarna skulle hållas inom
ramen för 20 miljoner euro. Ett stort bygge med rivningar av en del, ombyggnaden av en del och inkluderande nybygge i denna ombyggnad. Så det är ett
ganska stort projekt och som vi också förstår av penningsumman.
Det har hållits en maximal fart på den här planeringen under 2013. Det har
varit ett stort arbete och där har personalen haft en central roll, som det ska
vara när man planerar ett nytt specialsjukhus. Vilket det här nu är och ingen
långvård, som den var under den kommunala tiden, under Ålands folkhälsoförbunds tid, när Gullåsen byggdes och planerades.
Nu i slutet av året har det då satts en definitiv stopptid för när personalen
ska komma in med sina absoluta sista synpunkter. Den tidpunkten har vi
precis passerat. Så att nu är vi igen i en planeringssituation där det är dags att
övergå till följande skede. Ta fram byggnadshandlingarna och byggnadsritningarna. Med den snabbast möjliga tidsplanen som det här har hållit hela
tiden och som det fortsätter att hålla, så kommer byggnadshandlingarna att
kunna vara klara här under våren. Förhoppningsvis tidig vår och kunna läggas ut för entreprenad och entreprenadupphandling i maj-juni. Så att begära
en byggnadsstart som skulle ske snabbare, så förstår ni av den här relateringen som jag har gett, att det inte är möjligt. När jag ser tillbaks i backspegeln
så kunde jag inte heller se att det skulle ha funnits något skede så att vi kunde
ha forcerat snabbare i den här processen.
Det är mycket viktigt att brukarna är med och får planera ett nytt specialsjukhus. Det är mycket viktigt att man får ta in kunskap utifrån, där det har
byggts på annat håll. Jag tycker att både projektledaren och den arkitekt vi
haft upphandlat för det här första skedet har jobbat effektivt.
Det här kommer dessutom att byggas i etapper och bjudas ut i uppenbarligen i två etapper. Dels rivningen av det som ska rivas och nybyggnationen
som etapp 1. Det är ungefär 50 procent på var sida om byggnadsvolymerna.
Etapp 2 då, saneringen av det gamla som ligger mest längst österut, tillbyggnader och ombyggnader. Det är bra för byggnadsbranschen att man gör på
det här sättet med dessa 2 etapper. Vi diskuterade i ett skede också att ta det i
3 etapper, vilket kanske hade varit ännu bättre. Men det blev funktionellt för
verksamheten, att verksamheten ska kunna fortlöpa också i tillfälliga lokaler
utanför huset på ett bra sätt. Slutliga beslutet är inte fattat om det ännu, men
rimligen kommer det att bli på det sättet. Så det här som information för geriatriska klinikens nära framtid.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Vi finner det att lunchpausen gjorde gott för lagtingets behandling av den här avdelningen. Just före lunch ifrågasattes det, inte
från vicetalmannens sida, men av andra om vi överhuvudtaget skulle
kunna och få diskutera en geriatrisk klinik här i lagtinget. Vi tycker givetvis att det ska och bör diskuteras. Med den kunskap vi liberaler har
på området, speciellt via vår partiordförande som hade ansvaret i landskapsregeringen för det här området när hela tanken på en ny geriatrisk
klinik startates, så är vi förstås angelägna att det ska komma i mål.
Men sakargument är någonting som vi givetvis också lyssnar på och vi
är glada för att vi nu för en sansad diskussion.
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Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag glömde säga en viktig sak när det gäller den här
tidtabellen. Jag tror att jag glömde det. Det fanns som sagt 20 miljoner i
budgeten för 2013, som beslöts här i lagtinget och det sattes som ett absolut max tak. Planeringskommittén via ÅHS styrelse har då efter att
man såg att det inte skulle gå att klara 20 miljoners gräns, begärt av
landskapsregeringen att få mer pengar. Det fanns alltså skisser på 25-30
miljoner, 22 miljoner men egentligen inget kom ner till 20 miljoner. Så
det som nu begärs är fullmakt för den här budgeten och det är 21,2 miljoner. Man kan ju inte börja bygga förrän man har pengarna.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Också vi som var med i finansutskottet förra året är delansvariga i det taket som sattes då. Vi har väl kunskap om att taket är genom landskapsregeringens beslut och det här äskande sannolikt höjs
något. Lagtinget har ju förfarit likadant tidigare. Jag vill minnas att det
var i samband med bygget av Alandica där man ganska stramt skulle
sätta ett tak för kostnader för byggprojektet. Det leder förstås till problem i planeringen men det kan också ha väldigt goda effekter, eftersom
vi alla vet att byggnader egentligen kan bli hur dyra som helst. Men oftast så kan man också klara av att hantera saker med lite mindre pengar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Och tack också vicetalman Jansson för klarläggandet.
För jag var också en av dem, tillsammans med vår partiordförande, som
lyfte den här frågan av den orsaken att jag är orolig för de permitteringar som mycket troligt dyker upp inom byggnadsbranschen och om man
skulle kunna skynda på projektet för att få igång bygget tidigare. Det
skulle ha varit bra om det skulle ha kommit fram någonting under våren. Det är ju lite märkligt att man ska bli mer eller mindre sen förbjuden till att diskutera den här frågan. Så jag är glad att vicetalman Jansson klargjorde att vi visst kan diskutera även ÅHS investeringar. För det
är en del i samhällsinvesteringar som vi också bör hjälpa till att få igång.
T.ex. när det kommer lågkonjunktur av sysselsättningspolitiska skäl.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Den här diskussionen att man inte skulle få diskutera ett
moment som finns i budgeten, som är på 21,2 miljoner sammanlagt utslaget på 4 år, så det är naturligtvis inte sakenligt. Självklart ska man
göra det och man måste göra det. Jag har nu genom åren reagerat på det
här att offentlig sektor skulle stå för sysselsättningen inom hela byggnadssektorn. Det har varit tidvis så olyckligt. Nu har vi haft en tid med
en hel massa privata investeringar och privata byggen, men rimligen ska
ju den privata stå för mer än hälften av byggnationerna i landskapet.
Däremot är det riktigt att samhället bör ta ansvar för att inte bygga när
det är överhettning och att begära anbud när det är överhettning, utan
försöka ha projekten på hyllan. Där är samhället, både kommuner och
landskapet väldigt dåliga på faktiskt.
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Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Ja, det är lite tokigt när det kommer de här konjunkturssvackorna för det är då som samhället kanske kan skjuta under, men
man ska inte göra det under topparna. Där tror jag att vi är ganska
eniga.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Petri Carlsson

Fru talman! Bästa lagtingskollegor! Vi moderater vill att Åland ska vara ett
attraktivt välmående samhälle där man kan växa upp med stolthet och åldras
med värdighet under trygga former. Ett sådant samhälle förutsätter att man
tar hand om sina svaga och hjälpbehövande på ett bra sätt och då måste
också omtanke om varandra finnas naturligt. Det förutsätter också att vi har
ett frivilligt engagemang för varandra.
Jag tänker därför fästa särskild uppmärksamhet kring en enda skrivning
och den finns på sidan 101 under rubriken ”Tredje sektorn” där det står att
tredje sektorn är ett komplement till ordinarie verksamhet och i framtiden
kan utökas. Det här är något som vi inom moderaterna starkt understöder. Vi
kan aldrig tillräckligt ge vår uppskattning till alla eldsjälar och övriga som
ställer upp för samhället frivilligt. Att vara med i ett sammanhang där man
engagerar sig frivilligt ger så mycket mer än man kan tro. Man kan få nya
vänner och ett brett socialt nätverk. Det ger en otroligt skön känsla att få
hjälpa någon annan. Trots att det ska vara uttryckligen frivilligt borde det
nästan vara obligatoriskt att vara engagerad i någon förening eller organisation som bygger på just frivillighet.
Den tredje sektorn och vårt aktiva föreningsliv måste vara en naturlig del i
välfärdsarbetet om vi ska klara av att bibehålla och utveckla vår höga välfärdsnivå. Särskilt med tanke på de utmaningar vi nu står inför med ekonomin, en åldrande befolkning och där allt färre ska försörja allt fler.
Vi anser att det är en självklarhet att också omsorgen och vården ska följa
ordspråket ”dagarna skall fyllas med liv, inte livet med dagar”. Ska man
kunna fylla dagarna med liv måste man ta hjälp av tredje sektorn och utveckla det samarbetet mycket mer.
Redan idag sker väldigt mycket omsorg som har enorm samhällsekonomisk betydelse. Till exempel så är det för många naturligt att ta hand om sina
närstående när behovet av omsorg uppstår. I de flesta fall handlar det om att
makan, maken eller barnet tar hand om omsorgen av de äldre i familjen. Det
här är något som vi måste uppmärksamma mera och förbättra situationen för
de närstående. Här kunde tredje sektorn involveras mer, till exempel då man
gör upp helhetsplaneringen gällande avlastningen för en närståendevårdare.
Sen kan vi alla arbeta för att involvera frivilligarbetet inom vården och omsorgen. Ett riktigt bra exempel är ju sjukhusvärdarna som vi har på ÅHS, som
kom till på initiativ av äldre rådet i staden och Mariehamns pensionärsförening. Tack för det. Mer sådant.
Vi har ett mycket starkt föreningsliv och engagemang i frivilligorganisationer på Åland. Vi måste ännu bättre ta tillvara människors vilja att engagera
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sig och möta upp det ökade behovet av ideella insatser. Vi kunde se till att de
som arbetar som frivilliga får stöd och utbildning. Personal, som arbetar
inom vård och omsorg, kunde utbildas i frivilligt socialt arbete. Våra offentliga verksamheter kunde ännu mer främja frivilliga insatser genom att ge mer
utrymme för frivilligt socialt arbete inom verksamheterna. Man måste sträva
mot en utökad samverkan med pensionärsorganisationer, föreningar och enskilda.
Vi borde förenkla mer för dem som vill göra en frivilliginsats och för dem
som har ett hjälpbehov. T.ex. genom att det offentliga tar ett övergripande
ansvar för organiseringen av det frivilliga arbetet och att vi skapar möjligheter att mötas för dem som är i behov av frivilliga insatser och dem som vill
göra en frivillig insats. Vi kan ge fler möjlighet att få en liten guldkant på tillvaron. De frivilliga gör en värdefull insats. De frivilliga är en värdefull resurs.
Låt oss använda det mer. Tack för ordet!
Ltl John Hilander

Tack, talman! Jag vill understryka mitt största stöd för arbetet med att
minska utsläppen från fartygen i Östersjön. Östersjön är ett unikt innan hav
som påverkar livssituationen för miljoner människor och djurarter.
Sedan till projektet Rädda Lumparn, som jag också tycker är lovvärt. Men
jag vill framföra vikten av att först städa upp det vi själva har ställt till med.
Då tänker jag förstås på Marsundsbron, som står som ett monument över
Ålands syn på vattenmiljöfrågor. Då stora delar av vatten genomströmningar
störs och det påverkar västra Ålands inre skärgård.
Då landskapsregeringen genomför stora projekt, måste anslagen räcka till
för att återställa de skador som vi har förorsakat. Numera har jag förstått att
avdelningen jobbar utifrån den principen. Vi har även ett stort jobb att försöka rädda våra små insjöar, som har en viktig roll i att hålla bra lekplatser
för fisk där vi idag måste stöd utsätta småfisk för att vi ska kunna hålla en bra
kvalité på vårt kustnära fiskbestånd. Tack.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Det hade varit önskvärt om ledamoten Sundback hade varit närvarande här eftersom det jag tänker säga riktar sig till det som ledamoten
själv sade i ett tidigare anförande.
Det blev förmodligen upprett under en senare anförande och en replikväxling efter det, bl.a. mellan mig och vicetalman Roger Jansson, att lagtinget
bör och ska diskutera ÅHS och de investeringar som görs inom ÅHS. Det med
tanke på att anslagen finns föreslagna i den budgetbok som vi behandlar här i
lagtinget idag. Med anledning av det att ÅHS är en myndighet som lyder under landskapsregeringen och landskapsregeringen sitter på lagtingets förtroende och budgetbeslut, där pengarna styrs härifrån lagtinget. Så om det finns
en minsta tvivel ännu med tanke på det som sades mellan ledamoten Sundback och ledamot Sjögren här före lunch, om det faktum att lagtinget ska och
bör diskutera dessa anslag så vill vi genom det här korta anförandet få dessa
tvivel undanröjda. Om det behövs ytterligare så kanske att finans- och näringsutskottet iså fall vid behov reder ut det och tar ställning till vad lagtinget
ska diskutera, men vår uppfattning är klar.
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Talmannen
Diskussionen om social- och miljöavdelningens förvaltningsområde är därmed avslutad.
Vi går över till debatten om näringsavdelningens förvaltningsområde.

Minister Fredrik Karlström

Fru talman! Jag brukar såhär i budgettider hålla ett allmänt näringspolitiskt
anförande. Det har jag faktiskt gjort ända sedan jag kom in i den här salen
första gången 1999. Det har också resulterat i att jag nästan alltid överskridit
min taltid med ca trettio minuter. Det ska jag inte göra idag, utan jag ska
”nästan” gå rakt på sak och inom min tidsram presentera de viktigaste momenten i näringsavdelningens budgetförslag.
På näringsavdelningen har vi om allt går som planerat lyckats med konststycket att minska utgifterna med 3,7 procent jämfört med 2013. Samtidigt
som vi ökat inkomsterna och tack vare det kan vi vara med och medverka till
att ge näringslivet på Åland en extra injektion.
Men innan jag presenterar det som skiljer sig, det här året mot det förra, så
skulle jag vilja nämna en positiv ingrediens i det Åländska samhället som är
viktigare än mycket annat och grunden för att vi har ett så livskraftigt örike
som vi har. Det är befolkningsökningen. Det har skett de senaste 40 åren och
det fortsätter att stiga. Befolkningen på Åland ökar. Även om ökningen just
nu är moderat så fortsätter den öka jämfört med motsvarande period i fjol.
De tre första kvartalen hittills i år har Åland växt med 147 personer. Det låter
kanske inte som en jätte stor siffra, men det är faktiskt 16 personer fler än
motsvarande tid 2012.
Befolkningsökningen förra året var lite mindre än året innan, men det som
är oerhört intressant när man tittar närmare på siffrorna är att cirka 700 personer valde att flytta ifrån Åland 2012 av olika orsaker. Men det som är ännu
viktigare och häftigare är att det var 880 personer som valde att flytta hit.
Alltså 18 fullastade bussar med människor som valde Åland som levnadsort
framom alla andra områden i världen att flytta till. Det här är något som jag
är oerhört stolt och glad över och jag tycker att det ska vi lyfta fram i alla
sammanhang för det är ganska unikt att en ö-region som Åland har haft kontinuerlig inflyttning över 40 års tid.
Men nu till budgeten. Fru talman! Näringsavdelningens budgetmoment
har varit ganska statiskt de senaste decennierna. Mycket av innehållet styrs
av EU:s strukturprogram, lagstiftning eller ingångna avtal. Eftersom jag har
planerat att hålla mig innanför min begränsade tid så har jag valt att sätta fokus på tre områden i den här budgeten. Budgeten som skiljer sig ifrån tidigare års budgetar.
Det första är LFA-kompensationsbidraget. Under det här året har en gemensam arbetsgrupp jobbat tillsammans med Jord- och skogsbruksministeriet för att utreda ansvarsfrågor gällande behörigheter inom jordbrukspolitiken. Som ni vet har Åland och riket delad behörighet gällande ansvaret för
jordbrukspolitiken på Åland. Enligt självstyrelselagen har landskapet ansvar
för den del av jordbrukspolitiken som omfattar styrningen av jordbrukspolitiken och riket ansvarar för priset på lantbruksprodukter samt främjande av
export av lantbruksprodukter. Eftersom skrivningarna i självstyrelselagen
från 1993 inte reflekterar förhållandena i jordbrukspolitiken som gäller efter
EU-medlemskapet 1995, så har riksmyndigheten och landskapet under de
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senaste decennierna tolkat fördelningen av ansvaret, så att landskapet ansvarar för strukturpolitiken inom jordbruket och riket ansvarar för inkomstpolitiken.
I praktiken så kan man säga att ansvarsfördelningen genomförts så att
landskapet har implementerat åtgärderna inom landsbygdsutvecklingsprogrammet i enlighet med EU:s landsbygdsutvecklingsförordning och riket har
ansvaret för jordbrukspolitikens första pelare, samt de nationella inkomststöden.
I samband med de här diskussionerna i arbetsgruppen, så har den
åländska delegationen tydligt deklarerat åsikten att LFA kompensationsbidraget förändrats under årens gång och idag kan ses som en del som inkomststöd och sålunda med det resonemanget rikets behörighet. Och med
det också överföras till rikets ansvar från och med den nya kommande programperioden.
Det här är en oerhört komplex fråga och arbetsgruppens arbete är inte helt
färdigt, men efter flera långa och tuffa förhandlingar både på tjänstemannaoch politisk nivå, så har en kompromiss arbetats fram för 2014, där riksmyndigheterna kommer att finansiera den nationella tilläggsdelen till LFAstödet. Det här handlar om ca 800 000 euro som vi tidigare, de senaste åren
har finansierat lokalt och som nästa år finansieras av riksmyndigheterna.
Utan den kompromissen hade vi på näringsavdelningen tvingats till att
minska avdelningens budgetförslag med motsvarande belopp. Det här medför alltså att vi frigör 800 000 euro som kan kanaliseras direkt till näringslivet.
Det andra jag vill ta upp, det är överföringarna av investeringarna. Vi fortsätter som de senaste åren med ett nationellt anslag på 1 miljon euro för investeringar inom livsmedelsklustret. Investeringsviljan vet vi, har varit de senaste åren stor och det är ett exempel på att branschen ser positivt på framtiden. Investeringar är avgörande för utvecklandet av konkurrenskraften och
säkerställa en långsiktig hållbar produktion. Dessutom behöver vi fortsätta
utveckla effektiviteten, kvalitetstänkandet, lönsamheten och hålla en hög
kunskapsnivå inom livsmedelsklustret för att mota alla utmaningar framöver
och hålla den åländska konkurrenskraften så hög som det bara är möjligt.
Något jag är extra glad för just nu är den positiva investeringsviljan, som vi
har noterat inom flertalet exportföretag på Åland. Den viljan att expandera
kommer vi från regeringens sida stimulera extra nästa år, genom ett förhöjt
investeringsanslag gentemot tidigare. I år ökar vi investeringsstöden trefalt
för exportföretag, vilket är ett bra sätt att stimulera näringslivet på i lite kärvare tider.
Vi slår även ihop några moment till ett större för att kunna vara mer flexibel och kunna utnyttja våra resurser optimalt till de ställen där de gör mest
nytta för näringslivet. Vi kallar det momentet för Nationellt företagsstöd –
och till det föreslås ett anslag om 1 525 000 euro. Vi vill prioritera åtgärder
som ökar företagens möjlighet till export av tjänster och varor, till internationalisering, till åtgärder som stöder en året-runt detaljhandelsverksamhet i
skärgården och som sagt investeringsstöd.
Det tredje exemplet jag vill ta upp är något vi på avdelningen kallar ”Utvecklingsbolaget”. På avdelningen håller vi som bäst på med ett förslag och
bereder en ny struktur för hur det näringslivsfrämjande arbetet ska bedrivas
på Åland i framtiden. ”En-dörr-in” principen kallar vi det och där eftersträvas
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att nya och befintliga företag och företagare på Åland ska ha enkelt att få den
samlade offentliga resurserna på ett och samma ställe, för att bättre kunna
koordinera och lättare för företag att hitta just sin service.
Idag är uppgifterna fördelade på flera olika aktörer och företag upplever
ibland att det är svårt att orientera sig i myndighetsvärlden. Det är även svårt
att veta vilka tjänster som det offentliga erbjuder eftersom marknadsföringen
av många av dessa varit nästintill obefintlig. Det vill vi också ändra på.
Förslaget är att det näringslivsfrämjande arbetet bedrivs i ett ”utvecklingsbolag” som kommer ges en rättslig grund för de olika uppgifterna som finansieras med offentliga medel. Hur exakt den juridiska formen kommer att se
ut, håller vi fortfarande på att titta på. Det finns lite olika alternativ.
Utvecklingsbolagets huvuduppgifter är finansiering, rådgivning och utvecklingsarbete. Finansieringen omfattar företagsfinansiering i form av bidrag till exporterande företag, det kan handla om mjuka lån, garantier och
riskkapital. Samt projektfinansiering till branschorganisationer, föreningar
och kanske andra myndigheter.
Utvecklingsbolaget kan även bedriva egna utvecklingsprojekt är det tänkt.
Handlar det om t.ex. exportresor, främja kvinnors företagande, miljöteknik,
förnyelsebar energi, kompetenshöjning osv så kan det genomföras som ett
verktyg från näringsavdelningen i samarbete med andra verksamma aktörer
på orten.
Under det här året så bereds också ett lagförslag som även kan innefatta att
verksamheterna i Ålands Utvecklings Ab, Norra Ålands Industrihus Ab,
Ålands Teknologicentrum och delar av näringsavdelningen kan beröras. Nära
anknutna till dessa områden är även landskapsregeringens Regelråd och Tillväxtråd. Regelrådets uppgift är att minska företagens kostnader till följd av
regler och byråkrati. Därigenom underlätta företagens vardag. Reglerna som
vi har på Åland ska vara lättförståeliga och de ska framförallt vara ändamålsenliga. Genom medlemmarna i rådet och via hemsidan enklareregler.ax kan
förslag skickas in och kommenteras. Och så kan rådet belysa de olika synvinklar, behandla ärenden och skicka de vidare till berörda landskapets tjänstemän för åtgärder.
Tillväxtrådet, som vi har pratat om några gånger här i salen är ett expertorgan som bidrar med kunskap med lite nya synvinklar om olika åtgärders
tillväxteffekt samt ett råd som kommer med förslag på tillväxtfrämjande insatser. Tillväxtrådet träffas fysiskt några gånger per år, däremellan håller vi
ofta informella diskussioner och kontakter både telefon och mailledes.
Nu ser jag fru talman, att tiden börjar ta slut. Jag hade tänkt nämna några
saker till bl.a. kan jag gissa att det finns en del tankar och funderingar kring
EU-strukturfonder både ERUF, ESF och LBU. De har jag inte tänkt ta upp så
mycket i diskussion nu eftersom inom en snar framtid kommer ett meddelande till lagtinget, där vi har möjlighet att diskutera det ingående. Med
tanke på att den här budgetdebatten kanske har dragit ut lite på tiden, så väljer jag nu att avsluta här. Men jag kan även säga att vi fokuserar även på
skärgården och vi fokuserar på generationsväxling det kommande året och
håller arbetslinjen högst. Tack.
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Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Efter det sista uttalandet som minister Karlström sade
så behöver jag kanske ingen replik. För jag tänkte just fråga om de här
program-perioderna och när de eventuellt kan bli fastslagna för i den
här budgeten så är ERUF och ESF anslagen för den här programperioden 2014-2020 har ju sänkts i förhållande till omställningsbudgeten
med nästans 2 miljoner. Jag tänkte att jag skulle få en förklaring vad det
beror på och när är det sen tänkt att den här programperioden kan tänkas slås fast. För jag har fortfarande inte sett några ekonomiska beräkningar och konsekvensanalys, vad det innebär de här ändrade programmen för de berörda.
Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! Gällande medlen som är upptagna i budgeten så är de budgeterade enligt dem ramar som jag har räknat med hela tiden. Eftersom
vi vet vad vi får från EU gällande ERUF och ESF programmen. Det motfinansierar vi med 50 procent själva och nu budgeterar vi för 2014 den
delen som hör till 2014.
I programmen har det blivit förskjutning. Fiskeriprogrammet är sist i
kö, sen kommer LBU programmet och först kommer vi att sätta ERUF
och ESF programmen. Det är förskjutning i hela arbetet som har kommit hela vägen från EU, till Finland och sen till oss. Men vi räknar med
att ha en debatt i december gällande framförallt ERUF, ESF och LBU
programmen. Men innan vi också har LBU programmet att diskutera
här så vill vi ha alla de siffror gällande miljöstöd osv. som Finland kommer att göra, för att vi ska kunna lägga hela pusslet och presentera ett
komplett förslag, som man inte behöver ha frågor kring.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Eftersom de här summorna är nämnda i budgeten angående ERUF och ESF:s anslag för den här programperioden likaväl
som jordbrukspolitiska programmet så måste de väl vara till kännedom
för er eftersom ni har kunnat utgå ifrån dem. De summorna stämmer
förstås inte i förhållande till omställningsbudgeten. Sen är det ju hur
man använder pengarna förstås som är det intressant i den här programperioden. Så jag hoppas att det finns möjligheter sen förstås i strategigruppen och de olika arbetsgrupperna att vara med och utforma den
delen.
Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! Det är så att när omställningsbudgeten lades så visste vi
inte vad vi kommer att få ifrån EU. Utan vi hoppades att vi skulle få lika
mycket i ERUF och ESF och vi trodde väl att vi skulle få en viss nivå
ifrån LBU programmet. Nu visade det sig att vi får lite mer från LBU
programmet än vad omställningsbudgeten sade. Det viktiga är nu i innehållet att hur vi kommer att använda de här pengarna de här kommande sju åren. Det är där som vi ska lägga fokus. Vi vet att vi inte
kommer att få mer ifrån EU. Däremot så kan vi finansiera vår egen del
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mer om vi vill. ERUF och ESF har vi sagt ska vara 50 procent och LBU
programmet är 35-65.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! I mitt gruppanförande i förrgår så nämnde jag tillväxtrådet,
som en del i det som kanske inte har utvecklats såsom förhoppningarna
var i det som landskapsregeringen har utlovat.
Då när förslaget ursprungligen kom från minister Karlström om att
man skulle tillsätta ett tillväxtråd, så berömde vi det här greppet och
tyckte att det kan vara bra att man tar till sig kunskaper utifrån för att
skapa det som är målet tillväxt. Vi har av intresse försökt följa med det
arbetet som har utförts. Vi vet nu att det finns en hemsida, där det beskrivs någon sorts grunder för arbetet och vilka personer som finns med.
Vi har också försökt få ut protokoll från de möten, som förhoppningsvis
har hållits, men inte kunnat ta del av något sådant. Så jag uppmanar
ministern att det kanske skulle kunna finnas en lite större offentlighet i
det arbetet som tillväxtrådet utför, för att vi alla ska kunna ta del av vad
som händer och sker.
Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! Hela tanken med tillväxtrådet har just den hemsidan som
också skapades var ju att det skulle vara offentligt, öppet och så transparent som den bara kan vara. Jag får ärligt talat säga att jag tar lite på
mitt ansvar som ordförande att det inte riktigt kanske utfallit som jag
hade tänkt från början. Människorna som är med i det här tillväxtrådet
är fantastiska personer och otroligt kompetenta. Bekymren är att vissa
är i Norge och andra i Sverige och många är väldigt upptagna personer,
så det är svårt att hitta tider när man kan träffas. Så det har blivit mer
diskussioner via mail och än konkreta fysiska tillfällen när vi har träffats. Det som har kommit ut ur tillväxtrådet och som vi faktiskt har jobbat med och som jag har tagit med mig i det arbetet som näringsminister på Åland. Det är mycket just de här finansierings- och rådgivningsfrågorna. Det handlar om hur vi kan öka inflyttningen och på vilket
sätt borde vi stärka självbilden och bilden av Åland. Flygsatsningen till
kontinenten. Det är saker som har bollats med de här personerna.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Bra så. Minister Karlström sade det själv, det borde kanske
hanteras på ett något annorlunda sätt. För den som går in på hemsidan
och endast där kan få ta del av vilka rapporter som tillväxtrådet i sig har
tagit del av i invändningen av sitt arbete, så den blir ju inte särdeles
glad. Men om minister Karlström kan ordna till det på det viset att även
den åländska allmänheten kan få ta del av det uppenbarligen kreativa
arbetet som görs i tillväxtrådet. För det är egentligen det, det är frågan
om. Att det ska bollas idéer offentligt så att man får en tilltro till att det
kan skapas tillväxt. Om vi lyckas ändra på det här så kanske det kan bli
framgångsrikt ännu.
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Minister Fredrik Karlström, replik

När det gäller tillväxtrådet, så kan man lite sätta det i relation till jämställhetsrådet och språkrådet osv. Det är en expertgrupp av människor,
där ministrarna kan bolla med tankar och idéer som finns och inte sitta i
sin egen lilla verkstad och tro att verkligheten ser ut som den gör. Så på
så sätt är det oerhört värdefullt att de här personerna ställer upp och arbetar för Ålands sak så att säga. Ministern ska fixa till så att det blir lite
bättre på hemsidan och jag kan också säga att vi faktiskt träffades förra
veckan hela fredagen och då diskuterade vi och pratade just om det här
med processer för ökat företagande och företagens hus. Om hur kan vi
jobba vidare med kanske inkubatorer, tillväxtgeneratorer, via Högskolan
och på vilket sätt ska vi koppla ihop det med den offentliga biten och näringslivet. Vi har också kopplat ihop det till det här innovationslandskapet som finns på Åland och hur vi kan utnyttja det bättre. Så det
kommer att komma mer resultat framöver och jag lovar att det ska bli
bättre aktivitet på hemsidan också.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Vi kan inte skylla näringsministern om att inte ha kreativa idéer och att komma med dem. Ibland är det ganska mycket idéer
och kanske att allt inte går att förverkligas och drivas, som man kanske
har tänkt sig. Men huvudsaken är att det drivs framåt och det är positivt.
När det gäller näringsavdelningen så har näringsministern både rätt och
fel när det gäller kostnader för ser man på budgeten på kostnadssidan så
finns det faktiskt en inbesparing som näringsministern nämnde. Vi
måste också komma ihåg att det finns 1,3 miljoner PAF pengar som inte
syns där, så då går det lite över. Men hoppas att de går till väl använda
ändamål som då kan skapa mer sysselsättning och tillväxt.
När det gäller den här endagarsprincipen så är det givetvis bra att företagarna får det så lätt som möjligt och att det finns ett utvecklingsbolag.
Talmannen
Tiden är ute!
Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! Jag kan svara på frågan som inte kom. Arbetet fortsätter
med lagstiftningen, genom framförallt lagstiftning i hur vi ska använda
EU:s strukturfonder som riskkapital. Det är vad vi lagstiftar om, så tanken är att vi ska kunna använda Ålands Utvecklings Ab fortsättningsvis
och vi har också börjat genomföra det här köpet av majoriteten av Norra
Ålands Industrihus, som är också ett verktyg för att kunna bedriva ett
aktivt näringsliv.
Så det här arbetet har pågått under en längre tid och det är lite olika
väglag ibland så vill vi göra det mer komplext kanske än vad det behövs
och ibland försöker vi hitta den enklaste lagstiftningsvägen. Det finns
många aspekter i vilken väg som är klokaste att gå här, men målsättningen som regeringen och jag har är det att vi sätter företaget som en
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kund och som ska ha den lättaste vägen in och försöka se ur dennes perspektiv. Men inte ur det administrativa perspektivet.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Jag fortsätter repliken om utvecklingsbolaget och det
är säkert rätt väg att gå, att sätta företagen i fokus och inte på byråkratin. Det blir säkert alla företagare nöjda och glada för. När det gäller det
här med finansiering så står det också att näringsavdelningen ska vara
en del av det här utvecklingsbolaget och att det här utvecklingsbolagets
huvud uppgifter är just finansiering. Vi hörde också några exempel, Utvecklings Ab och annat, men kan näringsministern förtydliga om det
kommer någon slags EU stöd, att förflyttas över till det här Utvecklingsbolaget från näringsavdelningen i samband med att man tittar över den
här lagstiftningen.
Minister Fredrik Karlström, replik

Det är här som vi tittar på det mest praktiska och bästa som vi kan göra.
EU tanken är nu ju att EU:s ERUF medlarna ska kunna användas då
som riskkapital via det här utvecklingsbolaget. Det är ganska lite pengar,
om man får använda sådana ord även om det är 3 miljoner euro under
sju års period som det är tänkt att det ska gå till riskkapitalbolaget. Sätter man det till relation till att vi har ett nationellt företagsstöd det här
året på 1,5 miljon euro så ser vi ju hur litet de facto är under en sju års
period. Därför så vill vi använda medlen så effektivt som möjligt och då
tror vi på den här riskkapital-tanken. Vi kommer att återkomma till det
sen när vi tar diskussion om ERUF programmet. Sedan är frågan, vad är
myndighetsutövning och vad är mer rådgivning? Det är viktigt att man
har det klart och redigt i lagstiftningen. Det är det som det jobbas på.
Däremot så finns det personer här på näringsavdelningen som skulle
kunna passa väldigt bra, i det här nya utvecklingsbolaget.
Talmannen
Tiden är ute!
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

När det gäller fasen till den här tilläggsdelen så tror jag att det är bra om
man har bakgrunden klar för sig. År 2003 drev Finland väldigt hårda
förhandlingar med EU kommissionen via artikel 41. Man lyckades men
man kom inte i mål och då valde man att byta spår och fick fram den
nationella tilläggsdelen. Både för miljöstödet och för LFA. Miljöstödet
började betalas ut 2004 och LFA 2005. Miljöstödet fasades ut 2010.
Vi har flera gånger från Ålands Framtid lagt förslag om att det här är
ett stöd som hör till Finland, precis i enlighet med självstyrelselagen,
som minister Karlström sade. Jag tycker att det är bra att man har fått
det här till stånd. Men jag är väldigt förvånad över att de här 800 000
euro av jordbruksanslagen som landskapsregeringen de facto har sparat
in, så kanaliserar man inte tillbaks till jordbruksnäringen och det förstår
jag inte riktigt.
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Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! Den retoriken köper jag de facto inte. För det handlar om
800 000 euro som har gått åt till den här kompensationsbidraget, som
fortsättningsvis går ut i kompensations bidrag. Så det är inte så att bara
för att pengarna kommer in till näringsavdelningen och kommer från
Finska myndigheterna så är de öronmärkta att gå till jordbruket. Vi kan
väl säga att de gör det. De går till jordbruket och så har vi av den totala
näringsavdelningens budget kanaliserat så att vi ökar investeringsstöden
trefaldiga till övriga näringsavdelningen. Men det är inte så att vi tar
pengar från jordbruket till det övriga näringslivet. Iså fall kan man använda samma retorik att varför går bara hälften av näringsavdelningens
budget till jordbruket när allting kunde gå till jordbruket.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag tycker inte att det där var ett helt sakligt uttalande och det var inte
heller någon retorik. Hade man inte lyckats komma i mål med de här
förhandlingarna minister Karlström, vad skulle konsekvenserna varit
då? Ja det, att landskapsregeringen skulle ha stått för de här 800 000
euro. Allt annat hade ju varit ett avtalsbrott de facto och på det sättet är
jag lite förvånad att man kanaliserar ut de här pengarna på det sätt som
man har gjort. Jag ska återkomma till det i mitt anförande.
Minister Fredrik Karlström, replik

Ja, åter igen. Jag ser det inte som att vi använder de pengarna och kanaliserar till någonting annat. Pengar är pengar och de kommer in till
landskapet och de fördelas enligt den ram till näringsavdelningen och
inom den ramen fördelar vi till jordbruket, investeringsstöd, AMS osv.
som vi tror att är det absolut bästa att göra just nu med de resurser som
vi har. Jag är stolt och glad över det här förslaget som vi lägger där.
Jämfört med förra året så sänker vi kostnaderna men samtidigt ökar vi
totalt sett investeringarna och överföringsutgifterna den vägen.
Så vi ser lite olika på det. Det viktiga är att det Åländska näringslivet
har förutsättningar att fortsätta.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Torbjörn Eliasson

Tack, fru talman! När vi debatterade halvårsrapporten i september, så fokuserade jag på näringslivets betydelse i vårt samhälle. Också finans- och näringsutskottet hade konstaterat i sitt betänkande att det är en viktig ingrediens i politiken att se till att hela det åländska näringslivet tillförsäkras rimliga
konkurrensvillkor och verksamhetsförutsättningar.
I det här gruppanförandet kommer jag att beskriva vår politik för att trygga
näringslivets konkurrensförutsättningar, finansiering och övriga behov. Näringslivet är ju motorn i samhällsbygget. Här skapas jobben som ger skatteintäkter till att täcka våra offentliga behov. Utan ett blommande näringsliv står
vi oss slätt. Att Åland idag, trots den svåra, internationella lågkonjunkturen
som samhälle står starkt i jämförelse med andra ska i mycket hög utsträckning tillskrivas vårt historiskt starka näringsliv. Med sjöfarten i spetsen, men
vi har också en liten men naggande god industri, ett vitalt livsmedelskluster,
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en turismbransch med potential och flera nya näringsben som IT-branschen
med flera.
Fru talman! Centerns politik har alltid hävdat näringslivets betydelse och
vi vet att det inte går att stanna motorn i en lågkonjunktur, för då kommer vi
aldrig ur den. Därför känns det bra att vi har en regering med partier som delar det här synsättet, att det inte bara går att bromsa utan att det också behövs en fot på gaspedalen. Att sedan vissa tycker att man borde både bromsa
och gasa mer är förståeligt. Men en sak är klar. Det är möjligt i opposition,
men inte lika lätt i ansvarig regeringsställning.
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 marknaden.
Tillväxt och export är ju nycklarna till nya framgångar för åländskt näringsliv som ska generera nya 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 är som sagt införstådd med att vi måste investera i
lågkonjunktur och stryper därför inte detta viktiga verktyg. Men, penninginvesteringar är inte bara fysiska. Utbildning är investering och satsning på
unga entreprenörer är en viktig investering för framtida tillväxt.
Enligt förslaget till budget framgår att landskapsregeringen avser att prioritera åtgärder som ökar företagens export av tjänster och varor, internationalisering samt åtgärder som stöder en året runt detaljhandelsverksamhet i
skärgården.
Det konstateras att nationellt investeringsstöd budgeterats år 2014 som en
övergångsperiod tills det nya operativprogrammet för Åland 2014-2020 med
finansiering från ERUF och ESF är godkänt av kommissionen. I budgeten
står det också att ”under hösten revideras landskapsregeringens principer för
företagsstöd delvis beroende på nya EU-regler för perioden 2014-2020 och
avsikten är att minska de direkta bidragen till förmån för andra finansieringsformer”.
Fru talman! Just den här delen har under hösten varit föremål för en tidvis
häftig debatt. Hur kommer landskapsregeringen att göra dessa förändringar?
Kommer de nya direktiven att fungera för vårt näringsliv med våra speciella
förutsättningar? Kommer landskapsregeringen att lyssna på näringslivet? Vi i
centern förstår att det finns en oro inom näringslivet. Det är självklart att
man är orolig innan man får bekräftelse på hur det ska bli.
Men jag tycker fru talman, att man nu ska ta fasta på regeringens egna utfästelser och finans- och näringsutskottets eniga betänkande över halvårsrapporten. Signalerna är klara och tydliga, att hela det åländska näringslivet
ska tillförsäkras likvärdiga konkurrensvillkor och verksamhetsförutsättningar. Det måste vi ta fasta på.
Som sagt, vi i centern ska göra allt för att behålla det åländska näringslivet
konkurrenskraftigt i ett internationellt perspektiv. Jag är övertygad att de övriga regeringspartierna instämmer.
Sedan, hur det slutliga finansieringspaketet kommer att utformas blir inte
klart förrän EU har bestämt sig. Vilket sker i början av nästa år eller halvår.
Jag vill tydligt slå fast, att för centern är direkta penningstöd till näringslivet
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inte ett självändamål. Vår ledstjärna är att villkoren ska vara lika goda för
våra företagare som för deras konkurrenter ute på marknaderna. Och därför så länge direkta stöd betalas ut till konkurrenterna så kan inte vi heller lämna
våra entreprenörer utan. Det gäller för alla branscher, från sjöfart till livsmedelskluster. Gör vi förändringar, så har vi i centern inget emot kreativa nya
lösningar. Blott det behåller våra företags konkurrenskraft och accepteras av
näringslivet. En effektiv mix av finansieringsverktyg i lådan är säkert bra och
gör oss flexiblare i finansieringsverksamheten. Vi måste hänga med i utvecklingen och inte konservativt bita oss fast i det som varit.
Till sist, fru talman! Några ord om vår inställning, alltså centerns inställning, till utrustningen i den här verktygslådan. Riskkapital är ingenting nytt.
Det har vi tillhandahållit i många år genom t.ex. Ålands Utvecklings Ab.
Riskkapital är heller ingenting farligt. Tvärtom. Det behövs och det ska finnas
i både offentliga och privata former. Men man ska givetvis inte lägga alla ägg i
en korg. Vilket näringsministern och regeringen nog inte heller kommer att
göra. Runt det ämnet skulle jag gärna uppehålla mig längre, men tiden medger inte detta. Men jag vill avsluta med att marknadsföra ”garantiverktyget”.
Vi borde satsa mer på att ge garantier till unga entreprenörer och utveckling
och expansion av företagsverksamhet. Bankerna har pengar och de har stort
kunnande i att utvärdera företagsidéer. Den unga entreprenörens största bekymmer är att han eller hon inte får låna pengar utan säkerhet. De satsar
kanske allt vad de har, men det behövs mer.
Här kan vi med en bra politik trygga deras finansiering så att de kan utveckla, växa, bli starka och framgångsrika. Och, fru talman, en entreprenör
vill inte han gratispengar. Han eller hon vill göra rätt för sig och betala tillbaka. Tack, fru talman.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Tack för anförandet. Ett positivt sådant. Näringslivets verksamhetsförutsättningar består ju utan väldigt många komponenter givetvis. Dels förstås det som diskuteras mycket om, d.v.s. om det ska vara
stöd, riskkapital eller mjuka lån. Därutöver förstås av sådana komponenter som tillgång till industrilokaler, arbetskraft och hur byråkratiskt
ett samhälle är som företagen ska verka i. Ledamot Eliasson sade flera
gånger för centerns del att centern vill att vi ska ha konkurrensneutrala
förutsättningar här på Åland, jämfört med omgivningen.
Jag vill säga att för liberalernas del så sträcker sig våra ambitioner
ännu något längre. Vi tycker t o m det kunde ibland få vara bättre förutsättningar här.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Tack för de orden ledamot Perämaa. Om vi läser mitt
anförande så instämmer jag faktiskt med det som ledamot Perämaa
sade. Jag sade det faktiskt en gång, att minst lika goda.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Näringslivets betydelse för Åland och uppbyggnaden av välfärden i framtiden, nu och i framtiden är otvetydigt. Den kan inte ifrågasättas.
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Vi ser det helt klart som så att det är inom tillväxt på det området som vi
kommer kunna finansiera den sociala välfärd som vi har på Åland. Så den betydelsen av näringslivet kan aldrig tillräckligt understrykas.
Med tanke på den korta tiden så ska jag uppehålla mig vid några delområden under näringsavdelningen. Det var bra det som näringsministern sade
som avslutning på sitt anförande, att landskapsregeringen avser att komma
med ett meddelande till lagtinget att för att där diskutera de förslag till ändringar i EU-programmet som nu ändå föreslås. Ja, och förstås också diskutera programperioden i sin helhet.
Så som det har nämnts här tidigare, så framgick det delvis ur centerngruppens anförande under den här avdelningen att finans- och näringsutskottet visade ganska mycket bestämdhet i samband med behandlingen av
halvårsbokslutet där utskottet sade att de här EU-programmen och förändringarna måste konsekvensanalyseras noggrant. De här analyserna måste
också tillställas lagtinget för behandling innan man fattar beslut. Formuleringen var inte exakt den här men andemeningen nog den samma.
Så alltså kommer vi att få ta del av landskapsregeringens planer på det här
området innan beslut ska fattas.
Vad gäller LBU-programmet så har liberalerna för sin del försökt fördjupa
sig väldigt noga i lantbruksnäringens verksamhetsförutsättningar med många
företagsbesök under hösten och vi känner av den oro som finns ute på fältet.
Så det är bra att vi får en grundligare diskussion innan vi kommer till beslut som skulle äventyra verksamhetsförutsättningarna. Men jag misstror inte
landskapsregeringens målsättningar att vi ska kunna ha ett levande lantbruk
också efter de beslut som behöver fattas.
Några ord till när det gäller ERUF och ESF, regionala- och socialfonden.
Också där står vi precis som det har sagts i ett brytningsskede mellan en
gammal programperiod som tar slut i år och en ny period som borde ha börjat i årsskiftet, men nu vet vi att programmen och de faktiska utbetalningarna
enligt programmet kommer att komma igång först sannolikt i slutet på år
2014. Möjligen också senare. Förhoppningsvis inte. Så då vet vi att vi kommer
att få ett finansieringsglapp under den här perioden och det kanske finns tankar hur det ska hanteras. Det behöver i varje fall hanteras. Och det är möjligt
att förslaget är att det ska hanteras bl.a. via momentet 47.03.43. Det är speciellt gällande det momentet som jag riktar mig till näringsministern. Jag
skulle vilja ha information om eller det borde åtminstone i finans- och näringsutskottet finnas en information om hur det här momentet om 1 525 000
euro kommer att kunna användas just för att främja näringslivsutvecklingen.
Det framgår ganska allmänt om att det ska användas för investeringsstöd, internationalisering och för skärgårdsstöd. Bra nog förstås. Det står också att
stöden ska kunna ges utgående från principer och riktlinjer som landskapsregeringen har framtagit. Så det skulle vara intressant att veta om de här principerna redan finns för det här momentet, som ju ändå är ett nytt och ganska
stort moment. Så det önskar jag kunskap om.
Som en delfråga till det så skulle jag vilja fråga att kommer det momentet
också att användas för det här förebyggande arbetet inför en riskkapitalist
modell, vilket också innefattar en viss byråkrati. Eftersom det då står tydligt i
landskapsregeringens förslag, att man tänker gå in för den här riskkapitalvarianten. Kommer dessa 1,5 miljoner att kunna användas för direkt företagsstöd eller går de också för den byråkratiska processen? Gärna några syn288

punkter, som jag sade om den här övergången från en programperiod till en
annan. Kommer vi att ha tillräckliga medel under 2014 för att hantera situationen?
Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! Till det sista här med övergångsperioden. Vi kan använda
de befintliga medlen framtill 2015 i det nuvarande programmet. Så det
gör att det finns pengar kvar som kan användas under 2014 också. Det
intressanta är att det finns en större investeringsvilja än vad det finns
pengar i den gamla fonden. Så därför så är det här nationella företagsstödet en del i att finansiera upp den ökade viljan till investeringar. Sen
vet vi ju inte om alla kommer att förverkligas. Men jag ser att med de
medel som finns kvar i fonden och som vi kan använda 2014 och det här
ökade investeringsbeloppet som egentligen är trefalt mot det tidigare, så
känns det rätt och det känns bra för 2014.
Sen gällande fördelningen av de här pengarna, de 1,5 miljonerna så är
det ungefär 900 000 som är investering, 250 000 till skärgården och
resten till internationalisering, i korta ordalag.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Tack för den informationen. Det här betyder alltså det att
det finns medel kvar även fast det har funnits en högre investeringsvilja
i förhållande till den programperiod som har varit. Det finns alltså medel kvar ännu till förfogande för eventuellt kommande investeringar eller är det så att det bara finns medel kvar för att förverkliga sådana beslut som redan har fattats. Det kan hända att det går att utläsa svaret på
den här frågan, men jag ställer den så här i varje fall. Eftersom den är
väsentlig med tanke på övergångsperiod.
Minister Fredrik Karlström, replik

Jag kan säga som så att de medel som vi har i ERUF-programmen hittills så har vi en målsättning att använda upp förstås. Vi vill inte och vi
kommer inte att skicka tillbaks någonting till EU. Däremot så vet vi ju
inte om alla kommer att förverkliga sina projekt som de har ansökt om
och kommer allting att löpa enligt den tidtabell som är gjord, med tanke
på att vi kan använda de här pengarna till 2015. Därav är det lite komplext. Men det i kombination med ökat investeringsanslaget i det här
momentet på 1,5 miljoner så kommer vi att kunna matcha upp de investeringar förhoppningsvis som näringslivet där ute vill göra.
Enligt de principdokument som vi har med 10 procent i Mariehamn,
20 på landsbygden och 30 i skärgården. Men av de här 1,5 miljoner
eurona så kan man säga att vi ökar både på investeringarna, vi ökar med
stödet till skärgården och vi ökar beloppet till internationalisering, jämfört med tidigare år.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Göte Winé

Tack, fru talman! Det är inte bara den offentliga sektorn som har ekonomiska
utmaningar framför sig. Under de här dagarna så har vi pratat om näringslivet och dess stora utmaningar. Då verkar det som att transportsektorn har en
289

stor tuff framtid framför sig genom just att exporten till Finland nu minskat
så markant.
Vicelantrådet nämnde i sitt inledningsanförande om att det här projektet
som kallas 2015, så kommer få stöd av näringslivet och skapa fler sysselsättningsåtgärder. Vilket är bra, tycker jag. Med de siffror som vi fått av ÅSUB
om arbetslöshetssiffrorna så är just nu inte så uppmuntrande. Så det är bra
om vi kan skapa fler sysselsättningsplatser och åtgärder. Jag har haft det
stora nöjet på förmiddagen att tillsammans med näringsministern vara med
på ett seminarium ”Back on track” som det hette och som nordens välfärdscenter arrangera. Det var intressant, där vi dels fick ta del av nordens siffror
och hur det ser ut. Där kan vi slå oss för bröstet. Det ser bra ut. Men för lilla
Åland så tycker jag inte att siffrorna ser så bra ut.
Minister Karlström har haft insändare och diskuterat om de hundra samtalen som man ska ringa när man är ung och söker jobb. Det är bra att man är
initiativrik och duktig. Jag tänker lite på de här som inte klarar av att ringa de
här samtalen eller inte har det privata skyddsnätet. Det är lite dem jag vill
nämna. För på seminariet idag var det ingen som ville nämna dem. Det är
lätt. Det finns en liten grupp som lätt blir marginaliserat. Som inte nämns när
man är på seminarier och pratar ungdomsarbetslöshet och det är framförallt
dem som mår psykiskt dåligt. Som kanske inte heller har den möjligheten till
den öppna arbetsmarknaden. Kanske behöver få stödåtgärder från samhället
för att komma ut i en sysselsättning.
Jag anser att ungdomsarbetslösheten idag är oroväckande hög. Jag har
stått här tidigare och prata om de här 100 nya jobben. Det är inte så att vi eller samhället ska skapa 100 nya jobb men däremot, hur få 100 fler ut i
sysselsättning och vad krävs det för åtgärder för att få dem. Alltså det jag
menar är att vi inte har så otroligt många som vi har som går långtidsarbetslösa. Skulle vi kunna få framförallt de yngre ut i sysselsättning så skulle vi
göra en mer ekonomisk insats även i social- och hälsovårdsfrågor, genom att
de skulle må så mycket bättre. Man får en samhörighet och man får en
känsla av samhörighet när man får komma med i en sysselsättning. Därför
skulle det vara jätte viktigt om man tittade på det. Det här var orsaken till
att jag med ett leende skrev upp en kommentar. Minister Karlström sade att
man behöver se vad man ger för handledarstöd för de som går arbetslösa.
Mitt leende var svårt att få bort på fem minuter, för jag tänkte att det där ska
jag i alla fall jag ställa en fråga. Det jag tänker på är ett handledarstöd och då
tänkte Minister Karlström till företagen. Jag tänkte till de arbetslösa. Kan
man också gå in och titta på möjligheterna för de med funktionshinder, att
kunna se möjligheten och få arbetskonsulenter och sådana som är utbildade
och följa med ut på arbetsplatsen, så att man ser lite vad det behövs för
hjälp. Det är jätte svårt för företagarna och det är också ett stöd till företagen hur man skulle kunna ta in fler.
Så det var det fru talman, jag ville prata om. Jag ser att jag har 26 sekunder
tillgodo. Det bjuder jag på till en annan talare.
Minister Fredrik Karlström, replik

Tack, fru talman! Jag tror att jag ska ta och begära ordet en gång till sen
och samla ihop lite alla mina intryck och tankar efter den här debatten.
Jag var glad att se ltl Winé också på det seminarium som vi smet till
ifrån budgetdebatten en stund. Det är ett viktigt ämne. Jag vill också
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säga att sysselsättningen har ökat på Åland de senaste åren. Ungefär
300 fler personer är i sysselsättning än för något år tillbaks. Så det är
positivt. Sen är det ju så att politiker har väldigt svårt att öka sysselsättningen. Det är det privata näringslivet som behöver anställa flera och
det vet vi också att de som är bäst på att anställa nya människor, det är
små företagarna. Är det någonting vi har gott om på Åland så är det små
företag. Enligt alla studier och alla forskningsrapporter jag har läst på så
är det ungefär 80 procent av alla arbetsplatser tillsätts av små företag
nuförtiden. Så vi har en bra utgångspunkt där med 2407 företag och 90
procent har färre än 4 anställda. Så kan vi hjälpa de företagen på något
sätt att ta in ungdomar som praktikanter eller sommarjobbare så är det
ett bra första steg in på arbetsmarknaden.
Ltl Göte Winé, replik

Tack! Jag håller med minister Karlström i viss mån att det är svårt för
politiker att öka sysselsättningen bara så här. Men det jag pratar om här
är vilka är det vi ska gå inte och stöda, var ska vi kunna ge vår hjälp och
det är en viss grupp som kanske har svårt att ta för sig och som har svårt
att synas i samhället och som lätt blir undangömda. Där tycker jag att
man behöver gå in och titta på hur samhället kan ge stöd. Givetvis var
större delen av mitt anförande mycket om stöd till näringslivet och att
skapa sysselsättning. Då pratar jag om en grupp som få vill prata om och
det är dem som inte har det privata skyddsnätet runt sig. Utan man behöver få lite hjälp för att komma. Man mår inte heller tillräckligt bra för
att ringa de här 100 samtalen. Man behöver få hjälp och där har vi i
samhället en viss roll.
Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! Jag håller helt med om det att vi ska sätta våra resurser på
de personer som verkligen behöver ha hjälp. De som inte mår bra och de
som har problem att komma ut på arbetsmarknaden. Problem som ofta
kan bli det är att våra skyddsnät som vi bygger upp också blir ett alternativ för dem som inte behöver hjälp. Alltså dem som de facto behöver
ha en knuff i ryggen så att de tar sig initiativ och tar initiativen själv.
Men jag håller helt med om var vi ska sätta fokusen på den offentliga insatsen, det är just på de här personerna som mår psykiskt dåligt och som
har funktionshinder. De här frågorna är någonting som jag pratar ofta
med socialministern om. Det här är inte bara en näringspolitisk fråga.
Det är inte bara en utbildningspolitisk fråga utan det är också en socialpolitisk fråga. Så det här är områden som har fokus i landskapsregeringen och vi har tillsatt en arbetsgrupp, som jobbar med lagstiftningen om
arbetsmarknadspolitiska åtgärder och jag hoppas kunna se en förändring inom nästa år på den biten också.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Jag håller med i en del med minister Karlström. Om
att det är inte bara arbetsmarknadspolitiskt område det här utan om vi
ser totalekonomiskt på det här. Får vi hjälp med de här så kommer det
också bli totalekonomiskt mycket bättre. För det skapar så mycket välmående och en mening i livet. Däremot håller jag inte med minister
Karlström om att många andra ser att nu behöver jag inte mitt privata
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skyddsnät. Nu kan jag ta gräddfilen som samhället betalar. Det är precis
som att vissa säger att: har de inte råd med SFI avgifter så kan man gå
till soc. Inte vill man göra det. Man vill klara sig själv. Man vill göra det
själv. Men vissa klarar inte det och de behöver få stöd.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vtm Roger Jansson

Fru talman! Näringspolitik är långt ifrån bara näringspolitik. Näringspolitik
innehåller också ren närings politik. Hela samhället är näringspolitik. För att
företag ska kunna verka och expandera, anställa folk och visa lönsamhet, så
måste samhället runtomkring fungera väl. Vi måste ha en välfungerande teknisk infrastruktur, vi måste ha en bra hälso- och sjukvård, vi måste ha en säker socialvård, vi måste ha fungerande barn- och äldreomsorg och inte minst
vi måste ha ett uppdaterat och högklassigt utbildningssystem på alla nivåer.
Så när kollegerna i Ålands Framtid beskyller landskapsregeringen för obefintlig näringspolitik för att man inte betalar ut mer bidrag till lantbruk, turism,
till förädlingsföretag osv. så fungerar den politiken kontraproduktivt för näringslivets utveckling på Åland. Samtidigt vill Ålands Framtid visa duktighet
och ansvar genom att med svepande anslagsnerdragningar inom de övriga
samhällssektorerna, utan specifikation dra ner på kvaliteten i samhällsservicen. Visst är det ju så med politiken. Samtidigt vill jag säga att stöd i form
av garantier av riskvilligt riskkapital, lån, räntestöd och även pengabidrag behövs också för att ge exportindustrin och landbruket konkurrens och tillväxtkraft i den konkurrensmiljö de lever.
Liberalerna har efter några års uppehåll fallit in i lite samma jargong. Är
mer bidrag nu igen en liberal näringspolitik? Det är en fråga jag ställer mig.
Nåväl, Liberalernas förslag i motion nr 1 om ett ekonomiskt råd är intressant.
Jag var själv med som näringslivsrepresentant i det första ekonomiska rådet
på 1970-talet, men nu lever vi naturligtvis i annorlunda tider. Organ av olika
typer, olika framtidsverkstäder och Ålands näringslivsutveckling från handelskammarstadiet och näringsministerns Karlströms olika initiativ till
nytänkande såsom bl.a. tillväxtrådet. Allt det här är sammantaget i linje med
det ekonomiska rådet sysslade med under 70-talet tillsammans med planeringsrådet. I samma kontext återuppväcks nu en samhällsplanerings funktion
för landskapsregeringen och kommunerna, genom det initiativ som väcktes i
samhällsservicereformens infrastruktur utredning. Den reformen är särskilt
riktad för utveckling av det åländska näringslivet. Det vore kanske skäl att
samordna trupperna inom näringspolitiken och samhällsutvecklingsorganet
till ett gemensamt forum av typen ekonomisk- och planeringsråd.
Jag hoppas att landskapsregeringen och finans- och näringsutskottet tar
sig en ordentlig funderare på den möjligheten. Inte minst i anledning av både
förslaget om samhällsplanering och liberalernas motion nr 1 med ett ekonomiskt råd.
För övrigt är landskapsregeringens redogörelse i budgeten för den specifika näringspolitiken på de fyra sidorna 30-33, innehållsrik och mycket utvecklingsinriktad. Det kan ändå inte ens oppositionen klaga på. Men kanske
oppositionen då svarar. Men var finns pengarna? Var finns bidragen? Svaret
finns på sidan 145 i budgeten. 17 405 000 euro spenderas på pengar direkt till
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åländska företag. Över 5 procent av hela budgeten går ut i delar av vårt näringsliv. Till det kommer statens stora satsningar på sjöfarten. Till det kommer alla pengar vi lägger ned inom administrationen, inom konsumtionsutgifterna och på näringslivsutveckling. Till det kommer alla de pengar som vi
satsar inom yrkesutbildningen för att skapa underlag för näringslivets arbetslivsutveckling.
Debatten om stöden till lantbrukets olika delar har under det gångna året
tagit sig mycket olustiga vändningar. Utan fakta på bordet har debattörer
mycket högljutt angripit landskapsregeringen och särskilt dess näringsminister. Man har gissat på effekterna av relativt obetydliga nerdragningar av
vissa stödmoment. Bilden har blivit att nerdragningarna blir 4-5 ggr större än
vad de kommer att bli i verkligheten. Den här vrångbilden har också understötts av flera lagtingsledamöter. Sådan politik gör ingenting annat än skadar
vårt åländska samhälle. Låt oss nu invänta fakta på borden, när det gäller
lantbrukspolitiken. Vad blir EU:s stöd nu med vårt stöd mix? Vad blir statens
motsvarande beslut? Och hur kan vi sedan mixa till vår begränsade andel i
paketet, så att produktivitet, lönsamhet och förädling främjas på bästa sätt.
Vi har inte mer råd att låta det produktiva lantbruket och dess förädlingsindustrier fortsätta lida av att för mycket av pengarna går till lågproduktiv
verksamhet som åtminstone har den effekten att jordbruksmarkpriserna på
Åland hålls på en hög och dyr nivå.
Så avslutningsvis fru talman, några ord om sjöfarten. På sidan 30 skriver
landskapsregeringen om sin inställning.
På sidan 26 redogör landskapsregeringen för den viktiga omformningen av
sjöfartsutbildningen, som vi här i lagtinget redan tidigare varit eniga om att
efterlysa. Sjöfartsnäringen i sin helhet på Åland är inte bara sjöfart. Den är till
mindre än 50 procent sjöfart, enligt ÅSUB:s siffror. Helheten i Ålands sjöfartskluster är starkt och helt avgörande beroende av att vi har aktiv och fungerande sjöfarts- och rederiverksamhet. Sjöfarten befinner sig nu i en ovanligt lång och djup svacka. Frakter saknas inte. Men det är mycket svårare att
finna till rimliga priser. Nu mäts rederiernas ledarskaps förmåga och uthållighet.
Historiskt har Ålands rederier klarat nedgångar bättre än rederier på andra
orter i våra närområden. Men hur är det nu? Utvecklingen ger skäl till oro.
Finns samma starka entreprenörskap kvar inom åländsk sjöfart? Lik den som
tidigare funnits. Vi får bara hoppas och hålla tummarna. Självstyrelsen har en
synnerligen liten verktygsbox för att hjälpa till och den här gången kan man
inte klaga på finsk sjöfartspolitik.
Avslutningsvis kort. Nu är det företagen och företagarna som måste vara
innovativa och kloka. En ljusning har vi i det breda sjöfartsklustret. Där finns
mycket kraft att utveckla. Jag hoppas att landskapsregeringen lägger ner all
sin styrka för att utveckla Ålands hela sjöfartskluster, förutsättningen för den
höga åländska välfärden. Tack.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Vicetalman Roger Jansson kan vara lugn. Liberalerna har
starka och många åsikter om näringspolitiken. Det vi pratar om är verksamhetsförutsättningar och lika behandling också när det gäller näringslivet. Det är en röd tråd för liberalerna, att det ska vara lika behandling.
Vi har också i flera sammanhang pratat om service- och tjänsteföretag,
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vi har en motion om en tillväxt- och hållbarhetsfond för PAF-medel och
en annan inriktning än vad regeringen har när det gäller PAF-medlen.
Vi har drivit projekt om kvinnligt företagande.
Vicetalmannen tog också upp planerings- och utvecklingsplanen för
Åland och där skulle jag också gärna vilja ha lite mera klarläggande. Det
kommer till diskussion här i lagtingssalen om att kommunerna har planeringsmonopol och från centerns håll hör vi att man ska hjälpa staden
med den här utvecklingsplanen, så det skulle vara jätte intressant att få
mer kött på benen.
Vicetalman Roger Jansson, replik

Fru talman! Det är glädjande att höra att liberalerna avser att stå fast vid
den näringspolitik man grundlade alldeles uppenbart under sin tid som
ansvarig Ålands landskapsregering för några år sedan. Den var alltså
klart åt rätt håll och det är bra om man fortsätter med det.
Det är naturligtvis inte min sak här att redogöra för hur den här planerings- och utvecklingsorganisationen ska arrangeras. Landskapsregeringen har egentligen inte kommit igång med implementerings arbete
till den delen. Så att vi är i en diskussions- och tänka stadie nu när det
gäller att komma med de goda idéerna.
Vad jag ville säga här med anledning av liberalernas motion om ekonomiskt råd så var att vi har erfarenhet från 70-talet hur det ekonomiska- och det särskilda planeringsrådet fungerade och vi kan dra erfarenheter ifrån det när vi nu går vidare med en likartad modell.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det tycker jag att man ska göra. Det är inte säkert att det behöver se ut som det gjorde på 70-talet. Jag tyckte att näringsministern
hade ett bra anförande där det också framkom att det inte var helt lyckat
eller det har inte utvecklat sig så som man ville med tillväxtrådet. Då
måste man ju ta saker och ting ett tankevarv till då och fundera hur man
kan anpassa saker efter våra förhållanden och hur vi kan utvecklas tillsammans bäst.
Jag ser framemot att någon av ministrarna förklarar lite mera om den
här utvecklingsplanen. Från liberalernas sida tycker vi att det är positivt.
Vi har varit ganska ensamma om det här med samhällsplanering och
planering, men nu verkar vi ha lite fler med oss och det är positivt tycker
vi.
Vicetalmannen Roger Jansson, replik

Fru talman! I den här infrastrukturgruppen som jag hade nöjet att leda
för ett halvt år sedan, så diskutera vi mycket just de här frågorna. Det är
klart att det här planeringsorganet som det nu är skissat, där ska kommunerna ha kvar planeringsmonopolen när det gäller uppgörande av
generalplaner, delgeneralplaner och detaljplaner. Så till den delen blir
det ingen ändring. Men enlighet med det som finns i plan- och bygglagen idag så har landskapsregeringen möjligheter att komma in och man
behöver se över lagstiftningen huruvida någon del i det här övergripande planeringsmonopolet ska naggas i kanten och flyttas till ett gemensamt ansvar för oss alla. Men det betyder inte någon återgång till
det som flera politiker tidigare har talat om att vi skulle ha en regionpla-
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nering på Åland, av den modell som finns i riket och den som fanns
förut på Åland. För den fungerar det inte.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Svart dag för sjöfarten var huvudrubrik i tidningen Åland senaste
lördagen. Jag tänker inte stå här och recensera ett enskilt företag. Det finns
säkert flera orsaker till att det blev som det blev. Men största delen av den
åländska sjöfarten lider av fortsatt hård konkurrens och höga bunkerpriser,
som pressar marginalerna och med tanke på implementeringen av svaveldirektivet som träder ikraft 2015 så kan vi i värsta fall få se en kostnadshöjning
för drivmedel för fartyg med kanske 40-50 procent.
Tack vare att jag har varit med och lett en grupp inom Nordiska Rådet för
hur dessa utmaningar skulle tacklas, skulle jag kunna prata länge om den här
viktiga frågan, men det medger inte tiden. Men den kunskap jag har fått gör
mig orolig och här har Åland ytterligare en enorm utmaning att ta ställning
till. Så jag vädjar till regeringen att näringsminister, sjöfartsminister och
lantrådet i alla sammanhang man kommer till, försök stödja och försök lyfta
upp de sju förslag som den här gruppen gav och då i alla sammanhang.
Och det kanske viktigaste i det kortaste perspektivet är att försöka arbeta
mot att man får en gemensam flampunkt för marindiesel och vägdiesel. Det
skulle göra mycket för att reducera den förväntade kostnadsökningen. Där
hoppas jag verkligen att regeringen gör vad man kan.
I det utskick som kom från Ålands näringsliv till sina medlemmar så står
det namninsamling mot högre skatter. Centralhandelskammaren ordnar en
namninsamling mot det stigande skattetrycket. Med dagens höga skattenivå
bromsar tillväxten, förhindrar investeringar och höjer tröskeln för att anställa
personal står det.
Vi har lagt ett förslag, budgetmotion nr 27 om hur man skulle kunna få
Nordens lägsta samfundsskatt. Vår ledamot Axel Jonsson kommer att förklara detaljerna i det här.
Jag är förvånad över att näringsministern inte med ett ord berörde det här
förslaget. Det är klart, jag är jävig. Men jag tycker att det är ett av de mest
progressiva förslagen som har lagts.
Jag noterade också att vicetalman Roger Jansson stod här just och sade att
vi pratar bara om bidrag, men inte heller han berörde den här motionen med
ett ord. Det kanske inte passar en högerpolitiker. Roger Jansson brukar säga,
att han stöder skattesänkningar. Det här är faktiskt ett konkret förslag på hur
man ska kunna stöda näringslivet skattevägen. Vi vet att vi är ganska uppbundna där.
Fru talman! Vissa saker kan det vara bättre att förtiga. Det kommer upp så
småningom. När det gäller livsmedelsklustret så kan vi konstatera att lantbruksnäringen står just nu under ett enormt kostnadstryck. Alla produktionsinsatser har stigit väldigt mycket, medan priserna stampar på ställena och
stöden är på väg ner. Också här behöver man inte vara en större Einstein för
att förstå att den här ekvationen inte går ihop.
Jag noterar att under 47.16 att landskapsregeringen tänker godkänna förslagets LBU program 2014-2020 under 2013. Så står det faktiskt i budgetför-
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slaget. Och det är inte mycket kvar av 2013. Det har pratats om konsekvensanalyser osv. så jag är lite förvånad över den här skrivningen som står högst
upp i kapitelmotiveringen. Det pratas och landskapsregeringen skriver att vi
ska ha lika konkurrensförutsättningar för lantbruket som omkringliggande
regioner och det är bra. Men då måste man också på något sätt uppväga småskaligheten och transportberoendet. Annars har man inte lika konkurrensförutsättningar. Därför med tanke på tidigare replikskifte är jag förvånad om
utrycket tillåts, att den inbesparing på 800 000 euro som landskapsregeringen gör på LFA:s tilläggsdel inte går till lantbruksnäringen. I budgeten står det
att främjande av lantbruket minskar kostnaderna med 31 procent på 3 år.
Också det måste ju märkas någonstans.
Ett par ord om fiskerinäringen, en näring som kanske har drabbats ännu
tuffare av EU medlemskapet än vad jordbruket har gjort. Vi vet att det är förbud av drivgarn på laxfiske som kom så hade uttryckligt motiv att skydda
tumlarna och vi vet att det finns tumlare här i dessa vatten. Ändå drabbar det
här förbudet också Åland. Fiskare i både Finland och Sverige fick fullkostnadsersättning men inte här på Åland. Det här noterade jag faktiskt i en debatt som näringsminister Fredrik Karlström och jag var med i valrörelsen, att
vi hade precis samma åsikt. Det här borde man göra någonting åt ifrån Landskapsregeringens sida. Därför frågar jag, vad tänker man göra när det gäller
den saken?
Vi har flera duktiga tjänstemän på näringsavdelningens skogsbruksbyrå.
Jag har noterat att vi har en årlig tillväxt på 350 000 kubik. Vi avverkar ungefär 200 000. Vi har två företag inom skogssektorn vilket är ganska unikt på
en sådan här liten ort. Vi har två duktiga företag, som skulle kunna utvecklas
betydligt om man skulle få mer råvara. Här hoppas jag att man ifrån landskapsregeringens sida kan med dessa duktiga tjänstemän försöka få igång ett
utvecklingsprojekt. Hur ska vi få mera råvara till skogsindustrin?
Jag hade två punkter kvar, men jag ser att det har gått 20 sekunder över, så
jag stannar här.
Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! Det var många frågor, så jag tror att jag tar en del av dem i
mitt anförande. Det är ju så ont om tid alltid. Till det sista om skogsbruket. Vi har satt igång ett väldigt progressivt och framåtriktande projekt
med laserskanningen som kommer att vara bra för skogsägarna och
skogsföretagen på sikt när det är i hamn. Det fortsätter nästa år också.
Sen till det här att det står i budgeten att beslutet ska tas 2013. Tanken
har varit att det ska vara så. Beslutet kommer att tas någon gång under
våren 2014 och sedan ska det beslutet skickas till kommissionen för
godkännande. Så det gällande LBU programmet.
Tanken är att så fort vi får beskedet om hur Finland lägger sitt miljöstöd bl.a. så kan vi lägga vårt pussel. Sedan ska det göras konsekvensanalys av det och sedan ska det på remiss till de som de berör. Så jag är
inte alls orolig för att det här inte kommer att gå följd i färg och att vi har
koll på processen.
Ltl Anders Eriksson, replik

När det gäller det sistnämnda så noterar jag att det står 2013 och jag är
förvånad att man inte rättar det ifall det är ett uppenbart fel. Vilket det
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följaktligen är. För annars skulle det ha blivit lite bråttom här på sluttampen. Jag tror ändå att det är bra om landskapsregeringen får igång
det konsekvensarbete som minister Karlström, jag minns inte om det
var i september som vi träffades på ett stormöte, där det utlovades att
man skulle utreda konsekvenserna ordentligt innan man går vidare.
Sedan när det gäller laserskanningen för skogsbruket. Jag tror att det
kan vara en bra sak för att uppnå det som jag ville. D.v.s. att vi får mer
råvara till den åländska skogsindustrin. Men det i sig är ju bara ett instrument. Den måste också användas. Problemet att man inte får fram
råvaran, så det är ju att avverkningsmängden är för små. Vi har fortfarande ett synnerligen hållbart skogsbruk, d.v.s. vi använder bara hälften
av den årliga tillväxten.
Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! Nu är det ju inte bara landskapsregeringen som ska se till
att skogen avverkas. Det kan också göras via marknaden, att marknaden
höjer priset på skogen så kanske att det blir ännu mer attraktivt att avverka mer. Däremot är vi givetvis intresserade att även gynna den näringen med olika projekt. T.ex. med laserskanningen, som jag anser att
är en väg som landskapsregeringen jobbar, framåtsyftande och klokt sätt
att bedriva skogbrukspolitik på.
Sedan till konsekvensanalysen igen. Vi kan inte göra en konsekvensanalys innan vi vet alla siffror. Det vore egentligen bara dumt. Däremot
pågår arbetet med den information vi har och när vi får de sista pusselbitarna från hur Finland lägger sitt miljöstöd och hur de lägger sitt pussel, så kan vi därefter lägga vårat så att det åländska jordbruket är konkurrenskraftigt med den finländska. Men det finns mycket mer än bara
stöd som påverkar konkurrenskraften och det handlar om kostnader och
effektivisering och det handlar om produktutveckling och kunskap.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Anders Eriksson, replik

Det sista är absolut sant och det har jag full förståelse för. I och med
det att EU:s jordbrukspolitik är så pass komplex som den är. Man måste
ha EU besluten först på plats. Jag förstår också tack vare den delade behörigheten som vi har att man också är beroende av vilka beslut man tar
på den finska sidan. Men jag tycker att man från landskapsregeringens
sida för passivt sitter och inväntar vilka beslut man ska ta på rikssidan.
Man kan också bestämma själv att så här vill vi ha det.
Sen när man har pusselbitarna, så får man se blev det så som vi ville
ha det eller blev det inte. Sen när det gäller det här med marknaden, så
är det ju också så att marknaden behöver ju förutsättningar, lägre skatter som vi har föreslagit, mindre byråkrati och så faktiskt utvecklingsprojekt för att kunna utvecklas. Där skjuter man för lätt ifrån sig att så
fort det kommer någon fråga som är lite klurig, så då ska marknaden
själv göra det.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
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Vicelantrådet Roger Nordlund

Tack, fru talman! Den här gången var det avsett som en replik, men eftersom
jag får ordet så utnyttjar jag det då. Det var närmast av orsaken samfundsskatt och det förslag som finns från Ålands Framtid, som jag begärde ordet.
Den andra orsaken var svaveldirektivet av sjöfartens situation.
Först när det gäller samfundsskatten så är det skäl att komma ihåg också i
det här auditoriet att samfundsskatten sänks 2014. Från 24,5 procent till 20
procent i Finland och också här på Åland kommer det att bli på samma sätt.
Det här innebär de facto att vi har fr.o.m. 2014 en konkurrenskraftig samfunds- och företagsbeskattning här i landet och därmed också på Åland. Den
blir lägre än vad den är i Sverige och den blir lägre än i medeltalet inom europeiska unionen. I Sverige är den 22 procent. Snittet i EU är lite över 21 procent. I Estland, som ju är en stor konkurrent till både Finland framförallt
men också säkert till oss i viss mån, har man ett sådant system att där betalar
företagen ingen skatt så länge man fortsätter att investera inom bolaget, men
tar man ut pengar så betalar man ut 21 procent där. Alltså högre än vad den
blir i Finland. Orsaken till att man har sänkt det här i Finland är naturligtvis
att man måste förstärka konkurrenskraften och försöka få igång mer företagande och framförallt att förhindra en företagsflytt till Estland. En flytt som
är en ganska betydande de facto.
Med det sagt fru talman, vill jag säga att konkurrenskraften är god när det
gäller samfundsbeskattningen i Finland och på Åland.
Jag vill ändå i sammanhanget lyfta fram en sak. Jag är absolut för att man
inom ramen av självstyrelsen ska kunna ha avvikande regler och också avvikande skattesatser. Men jag är mycket väl medveten om den situation den s.k.
captive aktiviteten och de förslag som vi jobbade med under 90-talet medförde i relationen mellan Åland och Finland, mellan Åland och finansministeriet
och hur mycket det har legat oss till last i alla utvecklingsdiskussioner och
frågor. För om det är något man fruktar ifrån den finska sidan så är det de
facto skattekonkurrens och företagsflytt till Åland. Nu i samband med att vi
har fått igång arbetet i den här s.k. Halonen-kommittén och vi har som målsättning att få till stånd en helt ny självstyrelselagstiftning, samtidigt föra en
debatt och en diskussion om att vi ska ha lägre företagsbeskattning här på
Åland. Jag vill sätta ett litet frågetecken där och se om man kanske måste
överväga vilka konsekvenser det har och vad det kan leda till för svårigheter i
det stora arbetet.
Jag skulle ändå vädja till Ålands Framtid och andra som går i de tankar att
ibland måste man tänka lite större och se vilka konsekvenser olika åtgärder
kan medföra. Rent principiellt så försvarar jag i alla lägen vårt självbestämmande och vår rätt. Men jag är också real politiker och jag har varit med nu i
20 år och sett konsekvenserna av olika saker i relationerna mellan Åland och
riket. Så att det här är en reflektion som jag ber att Ålands Framtid lite tänker
på.
Den andra saken, fru talman! Det är svaveldirektivet och dess mycket negativa effekter som det har för vår sjöfartsnäring och deras möjligheter att ha
lönsamhet och också konkurrenskraft med de internationella rederierna. Tyvärr är den frågan lite sent väckt. Det finns nog många i det här landet i republiken Finland, regeringen och intresseorganisationers företrädare som borde
ha varit aktivare för ganska många år sedan när den här frågan beslutades på
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internationell nivå. Sen har den ytterligare bekräftats på EU nivå och från
2015 så är det här ett faktum.
Vi ska naturligtvis göra allt vi kan för att mildra landningen i det här nya
systemet och vi har en diskussion, näringsavdelningen och Linnea Johansson
samt mig med företrädare för sjöfartsorganisationer i det här sammanhanget
och jag kommer också att i början på nästa vecka resa till London tillsammans med Finlands sjöfartsminister Kyllönen för att delta i EMU:s årsmöte.
Där finns det också alla möjligheter att tillsammans med sjöfartsministern
och de ansvariga tjänstemännen där diskutera den här frågan vidare och
också på internationell nivå.
Till saken hör att Finland är det land som vår rederinäring är verksam
inom, ändå är det enda landet tror jag tills vidare, som tagit upp pengar för
anpassningsåtgärder, genom att man ger stöd för b.la. installation av s.k.
skrubbers på fartygen. Sedan en annan sak fru talman att våra rederier är
fortfarande väldigt tveksamma till den lösningen eftersom man tycker att den
tekniska utrustningen inte varit tillräckligt god och att man istället troligen
kommer att använda sig av andra former av framdrivningsmedel åtminstone
under i ett övergångsskede.
Men fru talman, som avslutning vill säga att jag är fullt medveten om och
vi ska göra allt vi kan ifrån landskapsregeringen med det lilla verktygsboxen
vi har, men vi måste istället försöka påverkar med de kontakter vi har till regeringen och riksdagen i Helsingfors för att Finland ska föra en så bra politik
och sen måste vi också, vilket vi gör i det här budgetförslaget, försöka använda de verktyg som vi har för att skapa en så bra utbildning som möjligt på
Åland så att vi kan konkurrera med kompetens och produktivitet inom det
här området och på det sättet bidra till att bibehålla framtidstron inom den
här näringen.
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag tackar vicelantrådet för reflektionerna kring samfundsskatten. Vi vill
bara understryka att vårt förslag inte bygger på något sätt på att konkurrera med en lägre samfundsskatt, eftersom det rör sig om en övergångsperiod om två år. Där de åländska företagen skulle få under år 2014 1,5
procentenheter lägre samfundsskatt än motsvarande finska företag och
under år 2015 1,2 procentenheter lägre. Så det handlar egentligen mer
om en punktinsats. Man kan kalla det världens mest effektiva företagsstöd. Där vi ger de åländska företagen 1 miljon ytterligare, att investera i
nysatsningar och för att öka sin lönsamhet. Det handlar inte om någon
skattekonkurrens. För det är bra att Finland går in för att sänka samfundsskatten. Absolut! Det tackar vi och tar emot också men vi borde
förstärka den effekten ytterligare på Åland, utan att för den skull konkurrera med omkringliggande regioner.
Vicetalman Roger Nordlund, replik

Fru talman! Jag tror säkert att avsikten är god ifrån Ålands Framtid med
det här förslaget, men jag har också lärt mig det att man inte själv kan
bestämma hur saker och ting uppfattas, utan det är den som lyssnar och
läser som gör det och jag tror att det här kommer att uppfattas på ett
speciellt sätt.
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Ltl Axel Jonsson, replik

Självfallet kan folk uppfatta olika initiativ på olika sätt, men det kräver
också att vi kan förklara det här och har vi goda argument från Ålands
sida så ser jag inte det som ett större problem. Utan det handlar trots
allt om en övergångsperiod på två år och några procentenheter på samfundsskatten. Jag tror knappast att varken några finska eller svenska företag väljer att flytta sin verksamhet hit t.ex., vilket ofta är det argument
som framförs, att man är rädd att Åland ska skattekonkurrera på det sätt
som jag känner att vicelantrådet eventuellt lite resonerar kring. Så jag
ser inte det här förslaget på något sätt som ett hot och som ett skattekonkurrerande åtgärd, utan snarare som ett extra stöd i extra tuffa tider
till det åländska näringslivet för att kunna göra nödvändiga nysatsningar och investeringar.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Sedan fru talman, så brukar jag ibland i den offentliga debatten anklagas
för att använda eller att ha för öppet sinnelag för hur man ska kunna använda PAF pengar. Men jag måste säga att det här förslaget t o m övergick min kreativitet och jag tror att vi har kommit in i en ny dimension
om vi börjar använda PAF pengar, som avdrags möjligheter. Speciellt
om man riktar det enbart till en viss grupp människor inom samhället.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är väl ganska stor skillnad att använda PAF pengar för avdragsmöjligheter när man har råd, jämfört med löpande verksamhet.
Men nu vill jag koncentrera mig på svaveldirektivet. Visst det som finansminister Nordlund säger att den kritik som har kommit, den är sent
väckt och man bör också komma ihåg att det är någonting som är synnerligen positivt för Östersjön, som vi pratade om tidigare. Men det är
implementeringen som är viktigt att få på plats.
Man pratar om hur liten verktygsbox man har och hur lite man kan
göra. Man kan göra ganska mycket, bara man försöker.
När jag lyfte den här frågan i Nordiska Rådet så gjorde jag det uteslutande av rädsla för hur den åländska sjöfarten skulle klara sig och jag
sade vi bor på en ö. Jag fick snabbt stöd från finska sidan där man sade
att hela Finland egentligen är en ö när det gäller exporten. När vi ser hur
gruv- och skogsindustrin kan drabbas av det här så är det någonting
som kan få enorma effekter. Så med tanke på att minister Nordlund
kommer att fara på ett IMO-möte, så lyft upp de frågorna där och försök
få samma regler för hela världen.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Det ska jag absolut göra. Jag lyfter upp de här sakerna i de
diskussioner som jag har möjlighet att delta i. Sjöfartsnäringen är ju naturligtvis också utsatt för konkurrens och andra hotbilder utöver det här
svaveldirektivet. Vi vet att det blir förändrade transportmönster som via
Baltica och liknande saker som uppstår, så att absolut så har både det
finska, åländska och svenska samhällena har orsak att fundera på de här
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sakerna och hur den här bilden ser ut om 10-15 år framåt. Så jag ska
göra vad jag kan, i de sammanhang där jag har möjlighet att delta.
Ltl Anders Eriksson, replik

Om man tänker att svaveldirektivet är någonting positivt för miljön, så
med tanke på det som sades om länken via Baltikum så kan det faktiskt i
värsta fall leda till att en stor del av de varutransporter som går till havs
idag börjar gå på land istället och då har man verkligen skjutit sig i foten
när det gäller miljön. Och när vi vet att det är bunkerkostnaderna som
kanske är den främsta orsaken till att sjöfarten har det så pass tufft som
man har det nu, så då är det viktigt att man från landskapsregeringens
sida är förutseende och ser att vad kan det här leda till och vad kan vi
göra. Jag hoppas att vi kan sätta oss ner, för jag vill gärna hjälpa till att
vi kan sätta oss ner och gå igenom de förslag som har riktats till samtliga
regeringar runt Östersjön. Också till den åländska. Mig veterligen kan
jag ge lite bakgrunds information, så att vi kan hjälpas åt för det här är
så pass viktigt att det kan vara bra om man bortser ifrån regerings- och
oppositionstjafset någon gång.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Jag tycker också att det här är väldigt viktig fråga. Sjöfarten
har varit och är fortfarande vår viktigaste basnäring och som är orsaken
till att vi har den livskvalitet och välfärd vi de facto har på Åland. Så att
jag bjuder gärna ledamot Eriksson på en kopp kaffe så kan vi diskutera
det som kom fram på Nordiska Rådet. Till saken hör ju att för att man
ska få någon kraft i det här så gäller det att ha dels sakkunskapen om att
det finns ett bredare internationellt engagemang. För det är inte några
snälla beslut som ligger till grund här.
Sedan fru talman, tror jag att det är väldigt viktigt att man är medveten om den utvecklingen på också internationell nivå. Jag hade förmånen att vara med på det besök som IMO:s generalsekreterare gjorde i
Finland för ett halvt år sedan ungefär och ta del av den diskussionen och
vara med i den. Men också under efterföljande lunchen. Jag satt faktiskt
och funderade ett tag själv på är det så att jag sitter på lunch med IMO:s
generalsekreterare eller sitter jag med generalsekreteraren för Greenpeace, för det var så mycket fokus på miljöfrågor, miljöfrågor, miljöfrågor.
Det är det som gäller de facto också inom den här näringen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Fru talman! Under den inledande allmän politiska debatten i måndags
så uttryckte jag min förvåning över att vi hörde presentationsanföranden först av lantrådet och sedan av vicelantrådet utan att ett enda ord
nämndes om sjöfartens förhållanden och villkor. Och där svarade vicelantrådet att han kommer att ge ett särskilt inlägg under sannolikhet näringsavdelningens förvaltningsområde anföra synpunkter om dessa frågor. Ska vi uppfatta att det här inlägget var det utlovade sjöfartspolitiska
inlägget?
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Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Jag har lite förutsatt mig att inte prata så mycket idag eftersom jag ser en väldigt lång debatt framför mig och det är sen kväll,
men jag kan lova ledamoten Jansson att jag kommer att återkomma
ännu före debatten är slut om näringsstormen kring sjöfartsfrågor. Det
här inlägget var ett svar på ledamoten Erikssons anförande.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Och tack för beskedet. Det är riktigt, vi hörde att det
här var en kombination av en replik och ett inlägg, så tack för det. Men
jag har en andra replik. Den är så här, att jag går till regeringsprogrammet och jag tar alltid upp den här aspekten när vi diskuterar de här frågorna, för det är viktigt. Regeringsprogrammet säger Landskapsregeringen avser att på sikt uppnå en betydligt bredare åländsk lagstiftning
och chalkningskompetens för att främja en betydande tillväxt av Ålands
sjöfart och dess klusternäringar. I budgetförslaget så ser jag ingeting av
dessa målsättningar. Kan vi också vänta oss att lantrådet i sitt inlägg berör den här frågan? Åtminstone hoppas jag det.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Det blir samma svar som det blev för ungefär ett år sedan
när ledamot Jansson ställde samma fråga när det gällde den formella
behörigheten. Det pågår ett viktigt arbete när det gäller den s.k. klusterverksamheten på Åland, därför att den har väldigt stor betydelse förutom den direkta sjöfarten och rederiverksamheten. Och där är vicetalman Roger Jansson en av de kanske mest drivande krafterna i det sammanhanget. Därför att sjöfarten i sig har ju stor betydelse men tar man
de indirekta effekterna som medför det här samhället Åland och inte
bara Åland utan också kustregionerna i Finland som sådan, när det gäller sysselsättning, när det gäller underleverantörer, IT utveckling och
huvudtaget alla former av service och supply som det handlar om. Så har
det en enorm betydelse i vårt samhälle.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Anders Englund

Fru talman! Den ekonomiska tillväxten har vi hört att är dålig, både i Finland
och också i resten av Europa för tillfället. Också hos oss. Men många av de
här lösningarna kanske också finns i våra egna händer. Vi vet att i vårt land
som står inför globala utmaningar som påverkar hela samhället och några av
dessa utmaningar är till stora delar av den moderna produktionen flyttas till
utvecklingsländer där arbetskraften är billigare. Vi lockar kanske inte till så
mycket och så stora investeringar längre. Vi har diskuterat här idag att vi har
många olika mål. Vi har miljömål, hållbar utveckling mm, vi har omfattande
regelsystem, byråkrati osv. som påför oss både som medborgare och som företagare. Men vad vi inte har, så det är produktionsmål. För våra näringar. Då
tänker jag särskilt på livsmedelssektorn, som är den sektor som har möjlighet
att producera på en marknad som det efterfrågas produkter. När det är lågkonjunktur, arbetslöshet mm, det är då vi skulle behöva det. Det är någonting
som man behöver kanske satsa på också från vår sida och man behöver disku-
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tera extra noga det här i finansutskottet. För vad vi behöver, det är export.
Export, export och export ytterligare. För att ha de här jobben. Det är det här
som jag tror är en viktig lösning för det åländska samhället idag. Jag tycker
mig märka i och med att vi kanske idag importerar mer och mer till det
åländska samhället och så kan det inte fortgå. Vi måste ta vara på den här
möjligheten.
Det åländska jordbruket vill producera högklassiga produkter till konsumenterna och till livsmedelsindustrin och det finns ett ömsesidigt beroende
här mellan lokalproduktion och lokal förädling. Det finns en ung generation
som är intresserad av att utbilda sig och att satsa på jordbruket. Investeringsviljan är stor och det tillgängliga investeringsstöden har kanske inte riktigt
räckt till för att möta det här behovet som finns. Så under en följd av år har
den åländska livsmedelsindustrin varit mycket på alerten med investeringar,
som har varit positivt och över en produktutveckling och genom att söka just
de här nya exportmöjligheterna. Anmärkningsvärt kan man också säga att
livsmedelsindustrin står för så mycket som 45 procent av hela tillverkningsindustrins omsättning på Åland. Det här är någonting jätte bra. Det som vi
kanske lite väntar på idag och som vi utlovas också i det här budgetförslaget,
så är de här konsekvensbedömningarna som påverkar jordbruket i allra
högsta grad och dess produktionsgren. Även livsmedelsindustrin och övrigt
näringsliv. Det har jag förstått att det har landskapsregeringen lovat och det
kommer komma säkert inom sin tid. Jag tycker också att det är jätte bra ifrån
landskapsregeringen att man har gått inför det här regelrådet. Det borde man
lite intensifiera upp även på avdelningarna och att avdelningarna kan komma
med egna förslag vad som man kan ta bort i de här olika reglerna.
Jag tycker mig märka, fast vi diskuterar det här egentligen alla år, att den
här byråkratin vill öka egentligen för varje lagstiftning som vi tar. Vi kanske
inte märker det alla gånger i lagtinget men sen plussas det ofta på med förordningar som vi kanske inte känner till alla gånger och hur det har varit
tänkt i slutändan. Det här är absolut mycket viktiga saker som man borde ta
med sig och diskutera, för vi har möjligheter att öka exporten och förutsättningarna för det härifrån landskapet Åland.
Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! Jag delar helt ledamot Anders Englunds åsikter om att vi
behöver fokusera mer på råvaror och produktionsmål. Det gör det faktiskt i det program som landskapsregeringen och näringsavdelningen
har arbetat fram med strategigrupper och arbetsgrupper. Så är fokus på
råvaror till industrin och råvaror för ålänningar och andra att äta. Det är
produktionen som är det första och det viktigaste. Det är t o m så att i
kommissionens positionspapper till Åland så har man nämnt det att vikten av att i det nya programmet fokusera på råvaran till industrin och
fortsatt förädling. Det är ett positionspapper som de andra länderna i
Europa är avundsjuka att det verkligen står så som det står till Åland.
Det är någonting som vi har tagit fasta på och som vi ser att det är ett av
de viktigaste målen i det nya landsbygdsutvecklings programmet. Det är
råvaran och som den åländska jorden producerar. Det är det vi ska fokusera på.
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Ltl Anders Englund, replik

Jag får tacka för det och det tror jag säkert att minister Karlström jobbar
för och det är jätte bra. Vi får hoppas att det blir resultat här under år
2014.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Axel Jonsson

Tack, fru talman! Jag kommer att fokusera på två viktiga ingredienser i ett
konkurrenskraftigt näringsliv. Det ena handlar om lönsamhet och det andra
handlar om kompetensförsörjning. Om vi börjar med lönsamheten, så har vi
en konkret åtgärd bland våra budgetmotioner som jag ska lyfta fram och utveckla lite mera och som debatten delvist har berört. Det handlar om vårt förslag till lägre samfundsskatt under en 2 års period.
Enligt OECD så är den direkta beskattningen på företagens vinster, alltså
det vi kallar samfundsskatt eller bolagsskatt som det kallas i Sverige, det är
den mest skadliga skatten för tillväxten. Vad vi saknar på Åland idag, det är
tillväxt. För det är ganska enkelt om man tänker efter, samfundsskatten bygger på det att ju mer vinst du gör som företagare desto hårdare beskattas du.
Den är således kontraproduktiv om man vill ha företag som ska producera
vinst. Vilka möjligheter har vi då på Åland, att sänka samfundsskatten i dessa
dåliga tider? Nå, till största delen är samfundsskatten riksbehörighet fortsättningsvis. Men den kommunala andelen som landskapsregeringen nu föreslås landa på 7,034 procentenheter av 20 totalt. Så den är helt och hållet
vår egen behörighet. Om förslaget är att det ska landa på 7,034 procent 2014,
så är förslaget att den kommunala andelen ska minskas av 20 procent totalt.
Minskas från 7 till 6,832 procent för 2015 för att landa på 5,608 procent år
2016 och där förbli. Det är vad vi känner till idag.
När Ålands Framtid har analyserat den situationen och den utveckling som
man föreslår i Finland och som landskapsregeringen föreslår att vi ska följa
som vanligt här på Åland. Så väcktes tanken att varför inte lägga oss redan på
2016 års nivå detta inkommande år och 2015 och på så sätt ge en extra injektion till det åländska näringslivet. Med en sänkt samfundsskatt på 1,5 procentenheter 2014 och ungefär 1,2 procent 2015. Det här är mycket välbehövliga
pengar ute bland de åländska företagen i det här läget där vi befinner oss i en
recession. Ska vi lyckas vända recessionen till tillväxt så behöver företagen få
större möjlighet att välja hur man skapar tillväxt. Ett konkret exempel på
skillnaden mellan regeringens och Ålands Framtids politik är bl.a. att landskapsregeringen föreslår att man använder 200 000 euro av PAF-medlen till
en utvecklingsplan för Åland med fokus på bl.a. tillväxt. Vi menar att det här
är företagen betydligt mer kompetenta att sätta förutsättningar för och välja
vilka beslut som ska fattas, för att vi ska åstadkomma tillväxt. Därför föredrar
vi stimulans av privata näringslivet framom utvecklingsplaner och intern stimulans av landskapsregeringens egen verksamhet. En prioriteringsfråga helt
enkelt.
Så därför är vårt förslag att 1 miljon euro ska gå rakt ut till de åländska företagen under 2014 och lite mindre 2015. Och att landskapsregeringen återkommer till lagtinget i brådskande ordning med ett lagförslag där de

304

åländska kommunernas andel av samfundsskatten sänks till 2016 års nivå,
5,6 procent för skatteåret 2014 och framåt.
Vi föreslår att kommunerna kompenseras för inkomstbortfallet så att det
inte äts upp av en höjd kommunalskatt istället, som vi ser att effekterna av att
låta bli att indexjustera landskapsandelarna exempelvis leder till.
Så kort och gott. Låt åländska näringslivet behålla en lite större andel av
sin vinst för nödvändiga nysatsningar för att på lång sikt skapa tillväxt och ta
oss ur recessionen.
Kompetensförsörjning som är mitt andra fokusområde i det här anförandet, som bottnar i en konkret idé och en konkret faktum som vi ofta lyfter
fram, bl.a. näringsministern gjorde det i sitt inledningsanförande här, att befolkningstillväxten och inflyttningen är otroligt central för det åländska näringslivet och för att vi ska kunna upprätthålla ett konkurrenskraftigt näringsliv. I ÅSUB:s rapport så understryker man det här behovet, att flyttningsrörelsen har sedan länge och kommer under den studerade perioden
alltså framtill år 2025 att fortsatt ha stor betydelse för Åland. Utfallet av
samtliga våra scenarier visar sålunda att den åländska arbetsmarknaden särskilt när det gäller högre utbildad arbetskraft är starkt beroende av en fortsatt
nettoinflyttning.
Trots det här och trots de relativt korta avstånden så är det generellt sett
ganska få högskolestuderande i våra kringliggande regioner, undantaget
ålänningarna förstås, som har god kännedom om vad det åländska näringslivet har att erbjuda bortom våra kryssningsrederier generellt sett.
Därför föreslår vi från Ålands Framtid att man i samarbete med näringslivsorganisationerna skulle göra en riktad marknadsföringssatsning gentemot
våra omkring liggande högskolor och universitet. För att visa upp möjligheten
till praktikplatser och arbetsplatser på Åland och för att öka kännedomen om
det åländska näringslivet för att också öka konkurrensen om de åländska
praktik- och arbetsplatserna för att stärka möjligheterna till en god kompetensförsörjning för de åländska företagen. Något som givetvis är viktigt på
lång sikt. Vilket ÅSUB underströk.
Två konkreta åtgärder från Ålands Framtid för att vända recessionen till
tillväxt och att förstärka företagens möjligheter att göra nödvändiga nysatsningar för att öka lönsamheten och för att säkra den framtida kompetensförsörjningen. Tack.
Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! Jag funderar om jag ska ta det i replik eller ett huvudanförande men till det här med skatten, jag kan ta det först. Jag hade också
samma resonemang som ledamot Axel Jonsson när jag satt i oppositionen och tyckte att allting var väldigt enkelt, tills man kom i majoritetsställning och regeringsposition och inser att saker och ting inte är så enkelt som man önskar att det skulle vara. När det gäller den här samfundsbeskattningen för företag, som vi har möjlighet att göra annorlunda på Åland, så innebär det oerhört mycket byråkrati och administration och komplexitet hos skatteförvaltningen att hantera. Så att
den summan pengar som sparas kommer att kosta mer i förnyat och för
dyra och komplicerat system än vad det genererar. Med tanke på att företag kanske har verksamhet på Åland men också verksamhet i Finland
eller någon annanstans, hur ska då samfundsskatterna fördelas och är
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det olika, när det är så små skillnader i det skattesystemet som föreslås
så blir byråkratin och administrationen betungande.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack. Vill man problematisera så går det säkert och vill man förändra så
går det absolut om man har viljan. Det är synd att näringsministern har
övergett viljan att förändra det här systemet som vi har och gått över till
den skaran, som förordar att vi ska gå efter det finska systemet.
Som vicelantrådet var inne på tidigare, så ändras faktiskt samfundsskatten inför det här året. Det är också ett ypperligt tillfälle då att ändra
det åländska systemet när systemet en gång är upp till förändring. Sen
att det finns företag som har verksamhet på både Åland, i Sverige, Finland och övriga Europa så det hör väl närmast till vardagen att man
brottas med olika samfundsskattesatser i den globala värld vi lever i så
jag uppmanar näringsministern att se möjligheterna istället för att
plocka fram alla möjliga hinder, så att vi kan på sikt skapa bättre förutsättningar för det åländska näringslivet.
Minister Fredrik Karlström, replik

Herr talman! Ambitionen och viljan är lika, men om det är betydligt
mycket mer komplext, komplicerat, byråkratiskt och kostar mera att
göra på det sättet så tycker jag att man kan hitta andra sätt. Vi har exempelvis minimistödet där vi kan stöda företag hur vi egentligen vill för
200 000 euro under en tre års period. Då kan vi hitta andra system som
vi de facto kontrollerar själv, där alla pengar inte går till administration
och byråkrati. Att ändra den lilla delen som är samfundsskatten som de
facto blir oerhört komplext och vi måste ha ett nytt system hos skattemyndigheterna som vi inte har behörighet över, kommer att kosta och
sålunda blir inte effekten att bli så stor som jag vet att ledamot Axel
Jonsson och jag själv vill. Så vi kan vara mer kreativa och hitta på bättre
system än de mest komplexa och mest byråkratiskt och administrativt
krävande.
Ltl Axel Jonsson, replik

Så här rent spontant så tycker jag att näringsministerns förslag lät betydligt mer byråkratiserat och avancerat än Ålands Framtids förslag.
Skattemyndigheten måste ändå fördela ut pengarna till de åländska
kommunerna efter den åländska samfundsskattesatsen, så det arbetet
kommer man ändå inte undan. Ska vi skapa ett minimistöd åt samtliga
åländska företag som motsvarar 1 miljon enligt samfundsskattemodellen
så är det otroligt komplext och kräver otroligt mycket byråkrati. Samfundsskatten är den absolut enklaste sättet att injicera extra medel för
de åländska företagen för att satsa framåt och göra lönsamhetssatsningar, som är det absolut nödvändiga i dagsläget för att vi ska lyckas den
negativa trenden som vi har i vårt näringsliv. Samfundsskatten är lika
för alla, någonting som näringsministern ofta brukar lyfta fram som viktigt för ett framgångsrikt näringsliv på sikt.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Carina Aaltonen, replik

Ledamot Axel Jonsson ondgör sig över att landskapsregeringen ska
satsa 200 000 på en utvecklingsplan för Åland. Den här planen har efterlysts av nästan samtliga kommuner som vi har varit ut och besökt
under vår kommunrunda. För idag är avsaknaden av övergripande plan
ett hinder för näringsutvecklingen. Om ett företag idag t.ex. vill etablera
näringsverksamhet eller bygga ut vindkraften, då startar processen med
att söka miljötillstånd osv. Det kan ta flera år att få alla papper i ordning.
Om vi nu istället har en utvecklingsplan, så kan man redan i tidigt skede
säga att här kan vi ha turismverksamhet, här kan vi ha nya hamnar eller
ha vindkraftsutveckling osv. Då har man ju kommit en bra bit på vägen.
Sen när företagaren vill komma och börja komma med något nytt, då är
det bara att trycka på knappen.
Ltl Axel Jonsson, replik

Utvecklingsplanen är säkert jätte bra, även om man nu från landskapsregeringens sida också har slagit fast det här under den här debatten att
planeringsmonopolen ska bli kvar på den kommunala nivån och inte ska
naggas i kanten, så som olika arbetsgrupper har föreslagit. Så att problematiken finns ju kvar oberoende av utvecklingsplan eller inte. Men
det handlar om prioriteringar. Landskapsregeringen anser att en utvecklingsplan är det som det åländska samhället allra mest behöver och
vi i Ålands Framtid anser att näringslivssatsningar och bättre förutsättningar för företagen att öka sin lönsamhet och att göra nödvändiga nysatsningar är mer prioriterat i ett läge där vi fortfarande befinner oss i
recession. Det handlar helt enkelt om prioriteringar och jag respekterar
landskapsregeringens prioritering, men Ålands Framtid prioriterar annorlunda.
Minister Carina Aaltonen, replik

Ja, det är så. Vi prioriterar faktiskt den här planen. De här pengarna
kommer också att möjliggöra att det anställs en hållbarhetsstrateg på tre
år, vilket vi också ser som en nödvändighet om vi ska kunna bygga upp
en bra och långsiktig strategi för hur Åland ska kunna bli hållbart på
långsikt. Så de här pengarna är väldigt viktiga. De här pengarna skapar
också förutsättningar för näringslivet att växa på ett hållbart sätt.
Ltl Axel Jonsson, replik

Självklart ska vi skapa förutsättningar för näringslivet och motverka byråkrati och omständiga processer såsom socialministern var inne på,
men i det här läget så anser vi i Ålands Framtid, att det finns betydligt
mer motiverade åtgärder som vi kan rikta till näringslivet. När vi faktiskt befinner oss i en sådan här dålig situation. Vi borde faktiskt riva
vårt hår, i den här salen över hur det åländska näringslivet mår i dagsläget och prioritera satsningar framåt istället för att diskutera utvecklingsplaner som ska göras på landskapsregeringens kansli. Det handlar
om att prioritera och det är klart att som socialdemokrat så är det säkert
lätt att försvara sådana ställningstaganden att man ska utveckla den of-
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fentliga sektorn. Men vi föreslår och förordar satsningar och utveckling
av den privata sektorn, när näringslivet backar och fortsätter att göra så.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Barbro Sundback

Herr talman! Ledamot Axel Jonsson vill riva sig i håret och tror att det ska
hjälpa näringslivet. Varsågod och försök. Jag tror att vi andra försöker använda det som är under luggen.
Herr talman, till näringslivet och den avdelningen hör också arbetsmarknadsfrågor. Vi är i en sådan lycklig situation att vi ändå trots allt har ett relativt sätt mycket låg arbetslöshet. Kanske näringsministern kan pricka in oss
på någon världslista, men vi tillhör säkert de områden som är bäst i det här
avseendet. Det är en mycket central del i det som jag talade om tidigare, om
den nordiska modellen. Den bygger just på det som man brukar kalla full
sysselsättning och full sysselsättning betyder nu inte ändå i praktiken att den
är noll. Det är inte heller bra för näringslivet och arbetsmarknaden. Utan just
att den ligger under fyra åtminstone. Det är en bra mekanism för arbetsmarknaden. Men det som trots allt oroar är den tämligen höga arbetslösheten
bland unga, alltså personer under 25 år. Den siffran har stigit under den här
regeringens mandatperiod och nu rör det sig årligen i genomsnitt 100-140
ungdomar. Det ska sägas att ungdomar ganska snabbt kan hitta vägar ur den
här arbetslösheten genom utbildningar osv. Men ändå tycker jag att det är
otillfredsställande att den här regeringen som i alla avseende är mycket framgångsrik, men kanske inte att man just i den här frågan har riktigt nått ända
fram till målet.
När man talar om arbetsmarknadspolitik i den här nordiska modellen, så
innehåller det precis som ministern sade här, social- och utbildningspolitik.
Att det gäller för hela regeringen att lägga på ett extra kol i just den här frågan. För de ungdomar som inte kommer in i arbetsmarknaden eller förmår
skaffa sig en yrkesutbildning eller fortsatt utbildning, de är stora riskfaktorer
också fortsättningsvis i vårt samhälle, både för sig själva och för omgivningen. Om man talar om socialpolitik så är det här en särskild grupp som man
borde göra mera analyser av och försöka komma fram till åtgärder.
De åtgärder som man speciellt i Sverige har så här övergripande vidtagit så
det är att man har haft en återhållsam finanspolitik, det är som kännetecknande och sen också en lönepolitik som har varit ganska måttlig. Det är väldigt viktigt och enastående för den nordiska modellen att man har aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder. De kan antingen rikta sig till företagen att
man på olika sätt understöder företag som anställer unga arbetslösa personer
eller så kan man inom AMS framförallt då tillsammans med kommunerna
ordna särskilda program för att aktivera de här unga. Det har vi gjort tidigare
här i landskapet, med varierande framgång, men i alla fall att man från regeringens sida vill visa att man vill någonting mera än bara passivt utbetalande
av olika typer av utkomststöd.
Så kanske också finansutskottet kan ta sig en titt på hur det kunde göras
annorlunda än vad vi har hittills gjort. Tack.
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Minister Fredrik Karlström

Herr talman! Jag har skrivit upp lite punkter här och jag tog ingen replik på
ledamot Sundback, eftersom jag hade anförande direkt efter. Men först, jag
har skrivit en etta på min lapp som ser ganska råddig ut men det har pratats
ganska mycket om den negativa trenden i näringslivet, det har pratats om att
det går kräftgång och att det är tungt och besvärligt, det är mycket sämre än
hur det är i Finland för det åländska näringslivet. Jag tycker att det egentligen
är lite felaktig bild som kanske för enkelt proklameras ut i den här salen. För
handlar det om klumpsumman och flitpengen där företagen har varit duktiga
på att betala skatt så ja. Den är lägre nu än vad den har varit någonsin och tittar man på det som ett instrument, så ser det kanske inte så bra ut. Men det
är ju inte hela sanningen. Det var länge sedan våra åländska företag har investerat så mycket som de har gjort de senaste åren. Vi har Viking Line med
Grace, vi har Eckerö Linjen med Finlandia, vi har ett antal företag på Åland
både industri-, tillverkande- och handelsföretag som har investerat oerhört
mycket som tidigare har varit duktiga på att generera vinster. De här investeringarna skapar nu avskrivningar, som gör att företagarna kanske inte går
lika bra som de alltid har gjort men de har vågat investera och de har tagit de
besluten som de facto då påverkar vår klumpsumma eller vår flitpeng. Det betyder inte att det åländska näringslivet skulle vara dåligt. Det här är någonting som jag irriterar mig på under hela den här budgetdebatten. Det är inte
så svart där ute som det målas ibland här i salen. Skulle vi jämföra de
åländska bolagen med bolag i Finland och tittar på investeringsviljan de senaste åren så tror jag att vi är i en oerhörd klass för oss själva. T.ex. Grace, Finlandia, Maxinge, Goodtech, Scantube, Mariehamns Parti och Lundqvist rederierna, alla har investerat hårt de senaste åren. Alltså betyder det lägre skatt
de kommande åren, det betyder lägre flitpeng till Åland men det betyder inte
att företagen går kräftgång och att man måste slita sitt hår. Det var inte det
första jag ville säga. Åländska näringslivet är imponerande. 2 407 företag som
sliter och kämpar alla dagar för att betala skatt så att vi sen ska fördela dem.
Alla brukar prata vård, skola och omsorg, men det är företagen som är det
viktigaste. Men måla det inte svartare än vad det är. Det var det första.
Sen till det andra så vill jag bara säga att jag uppskattar vicetalman Roger
Janssons anförande. Näringspolitik handlar så otroligt mycket mer om annat
än bara näringspolitik. Det handlar om utbildning, infrastruktur, tryggt och
säkert samhälle, det handlar om ett samhälle som har ökad kontinuerlig inflyttning och ett samhälle som man vill leva och bo i. Allt det här har Åland.
Näringspolitik handlar om att vi subventionerar Stockholms planet så att näringslivet har en möjlighet att ta sig till och från Stockholm med fart. Näringspolitik är utbildning, dagvård och det är som ledamot Barbro Sundback
sade den nordiska välfärdsmodellen också. Allt det här hänger ihop.
Sen har näringsavdelningen också en roll i det här och vi delar ut över 17
miljoner till det åländska näringslivet. Vi har ett bra företagsklimat på Åland.
Det kan givetvis alltid bli bättre, men man ska inte tro att det är så mycket
bättre på alla andra ställen. Jag pratade med ett företagarpar som flyttade
från Sverige till Åland och de bedriver idag en verksamhet här och de säger
att de har aldrig varit med om någonting liknande. Det är så fantastiskt att få
ha kontakt med myndigheter som svarar på frågor och säger vad man ska
göra och vad man inte ska göra, hur man ska komma vidare i sin affärsut-
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veckling. De tycker det är fantastiskt jämfört med hur det är på andra ställen
och det jämförde dem då med Sverige.
Jag har skrivit upp en tredje sak. Det är drivgarn, ledamot Eriksson. Det är
någonting som jag har våndats över sen 2005. Jag skrev ett spörsmål när jag
satt i opposition om hur galet man hanterade drivgarnsförbudet i den här salen av dåvarande regering. Det är någonting som jag har försökt göra allt jag
kan från min position där jag är nu, att hitta en lindring på, men det är svårt.
Det var året 2005, som det var aktuellt. Idag är det snart 2014. Det är snart
10 år sedan. Men jag hittade mitt spörsmål, som jag skrev och jag vill läsa
första meningarna i det. Det låter nästan poetiskt. ”Fisket på Åland har sedan landskapet danades ur havsvågornas sköte varit den näring som haft
mest naturliga förutsättningar att verka, eftersom vi befinner oss mitt i Östersjön. Inslaget av fiskebåtar i våra hamnar har varit lika självklart som
den röda graniten och utan våra förfäder som började fiska och transportera fisken till våra grannländer, skulle segelfartygseran och sedermera
kryssningstrafiken aldrig ha kommit igång. Vi har ett arv att vara stolta
över och alla vi på Åland vill ha möjlighet att äta fisk fångad i vattnen runt
vårt landskap”. Det var början på spörsmålet år 2005. Och som sagt så har
jag tittat på den här frågan många gånger. Problemet nu är att de medel vi
har via strukturfonderna inte längre gör det möjligt, att ta det ansvaret som
man borde ha gjort tidigare.
Jag anser alltså att det paket som erbjöds de åländska yrkesfiskarna när
det här politiska beslutet togs, att förbjuda drivgarn. Det har man inte tagit
konsekvenserna av, utan man har fört över de besluten och konsekvenserna
på de åländska yrkesfiskarna och det är en handfull företagare som har blivit
drabbade. Idag när jag tittar på hur vi ska kunna vara med och reda upp den
här situationen, så är det svårt. Det kommer andra regelverk emot. Det handlar om de minimi-stöden. När det gäller de minimi inom fiskeribranschen så
är den 30 000 euro under tre år. Vi har inte gett upp ännu, men i kärvare
ekonomiska tider som vi har så har det varit svårt att hitta en finansiering på
den här problematiken och många av de här drabbade yrkesfiskarna har gått
vidare och hittat andra sätt att ev. lösa problemen på. Men det är ständigt dåligt samvete. Det är en ständig ledsam historia, som finns där och som jag anser att vi har en skuld i från det här huset, som jag önskar att en dag kunna
vara med och reda upp. Det var om drivgarn.
Jag går vidare. Jag har några punkter till. Jag ville prata lite om det här
med unga entreprenörer och entreprenörskapet som håller på att växa upp på
Åland. För 10 år sedan när jag var ung och politiker, så fanns det inte så stor
framtidstro inom lantbrukssektorn, som det finns idag. Det finns väldigt
många unga aktiva människor som ser landsbygden och lantbruket som en
framtidsnäring. Det är jag väldigt glad över. Jag är väldigt glad över Ålands
näringslivs initiativ som de har tagit med ungt entreprenörskap som började i
handelsskolan och har sedan spridit sig vidare till övriga yrkesgymnasieskolor och nu också i grundskolan. Där vi ser att de är idag ett 50-60 tal ungdomar som startar upp företag under sin skolperiod och testar på att driva företag, känner hur det känns och märker hur det är. De står faktiskt idag på företagsexpo på Alandica, så gå gärna dit och besök dem, om de fortfarande är
kvar. Det är bra att de får se hur det är att driva företag och att vi uppmuntrar
folk att inte bara skaffa sig en utbildning för att få ett jobb. Vi utbildar också
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folk för att se möjligheten att bli arbetsgivare, ta ansvar över sitt eget liv hela
vägen och utveckla det och sina drömmar från det.
Sommarlovsentreprenörer är ett annat projekt som jag är jätte glad över,
som vi var med och finansiera 2013. Oerhört positivt.
Sen får man ofta höra ett problem som vi behöver jobba med vidare och
det är någonting som jag tänker sätta fokus på 2014. Det är generationsväxlingen. Det är nämligen så att vi har ett antal företag på Åland som kanske
har dags att lämna över till yngre generationer och det handlar allt från lantbruk men också industri, turistföretag och hitta den där matchningen mellan
någon som tar över, prisbilden hur den ska säljas och hitta finansieringslösningar. Det är ett ganska komplext ämne. Men vi vet att en generationsväxling som fungerar bibehåller i snitt fem arbetsplatser. Ett nyskapat företag
skapar två arbetsplatser. Samhällsmässigt så är det ett stort värde i befintliga
företag att vi får de att fortsätta och får de att överleva en generationsväxlings
fas.
Sen en punkt till. Det är matchningen mellan entreprenörer och kapital.
När jag pratar med företag och kapitalet där ute, så säger kapitalet att det inte
finns några idéer och när jag pratar med unga företagare så säger de att det
inte finns kapital, som de kan komma åt. Det där är någonting som vi också
behöver vara med och hjälpa till och stödja. Inte med pengar utan snarare
med kanske mötesplatser, events som skraknästet som vi hade tidigare och
som nu också ska breddas för att rikta sig till andra branscher och områden
än bara turismen. Det finns mycket som är med i planerna för 2014. Så jag
ser framemot 2014 som ett riktigt företagsamhetens år och det ska bli riktigt
roligt att få vara med och påverka utgången av det.
Nu ursäkta herr talman, det tog fem minuter längre än vad jag hade tänkt
mig.
Ltl Anders Eriksson, replik

När det gäller det här drivgarnsfiske problematiken så noterar jag att
minister Karlström och jag har samma uppfattning. Det var fullständigt
oansvarigt hur det hanterades. Men det var inte minister Karlströms fel.
När han säger att man har provat alla möjliga olika varianter att göra
någonting, så därför frågar jag att vad rent konkret har minister Karlström gjort?
Sen när han pratar om att oppositionen målar upp det så svart och
regeringssidan så ljust. Så är det. Politik blir oftast svart eller vitt. Det
finns ingen gråskala och synd är det. Men utöver de parametrar som
ministern nämnde så är arbetslöshetsersättningarna 47.30.50 det anslaget, det brukar jag alltid ha ögonen på, för det är också en parameter om
hur det går ute i arbetslivet. Vi ser att det är ett anslag som är uppe på
3,5 miljon och det ökar med nästan en miljon. Vi ser också att 47.30.54
sysselsättningens främjande ökar. De här är faktiskt de enda anslagen
som ökar rent konkret på näringsavdelningen.
Sen skulle jag vilja passa på att fråga. Stöden till producentorganisationen och till visit Åland, de ska gå via PAF-medel. Vad gör man den dagen när PAF-medlen inte räcker till?
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Minister Fredrik Karlström, replik

Tack, herr talman! Mycket frågor igen att på kort tid svara. Stöden till
hushållningssällskapet och till Visit Åland den dag när pengarna inte
räcker till, måste prioriteras. De måste sättas i relation till utbildning,
vård, skola, omsorg och övrigt näringslivs satsande. Pengar är pengar
och de finns inte av överflöd.
Till frågan om vad ministern har gjort gällande drivgarnet, så har jag
otaliga gånger tittat på olika möjligheter att hur vi kan i efterhand, snart
10 år efter att det begav sig, hitta en lösning på det här. Det närmaste jag
kommit hittills är de minimistöden. Om man på något sätt skulle kunna
använda det instrumentet. Men det är en lång process. Den ska gå via
Bryssel och det är inte alls säkert att det går vägen. Så än så länge med
tanke på också att vi har begränsade resurser så har jag inte fått gehör
för att driva hela den vägen in i målet ännu. Men jag har ännu inte gett
upp.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag vill påminna om min kommentar om arbetslöshetsersättningarna,
men det får vi anledning till att återkomma. Vi lämnar drivgarnen och
jag önskar verkligen lycka till.
När det gäller det här att man får prioritera. Det är just det jag är väldigt orolig för. När man börjar använda PAF pengar för stöd till producentorganisationer, hushållningssällskapet och Visit Åland, så vet vi alla
att det har varit en tragedi att följa med det som har hänt Visit Åland
under det här året. Men det är ändå en väldigt viktig organisation. En
väldigt viktig instans för att kunna utveckla Åland som ett turistområde.
Så jag känner en stor oro, när man ser hur det prioriteras nu och hur det
har prioriterats under den här mandatperioden, när det gäller anslagen
till näringslivet i förhållande till annan verksamhet.
Minister Fredrik Karlström, replik

Herr talman! Svaret på det är att Visit Åland och Hushållningssällskapet
inte är en lagstadgad uppgift, som landskapsregeringen har skyldighet
att stödja. Utan det är någonting man har valt att göra. Det är föreningar
som vi har valt att finansiera via PAF. Så det är ingenting konstigt med
det. Vi tycker båda två, ledamot Eriksson och jag, att det är två viktiga
instanser och det tycker landskapsregeringen också. Sålunda har vi fört
1 miljon euro till Visit Åland och vi slår ihop momenten med Hushållningssällskapet och försöksstation att det blir 800 000 euro. Så viktigt
anser vi att det är. Det kommer vi att göra, så länge vi har pengar. Den
dagen vi inte har pengar längre, så måste vi prioritera och då måste vi
sätta det emot allting annat också. Men än så länge så är jag glad att
2014 och framöver så ser vi inte sådana oros moln på himlen att det ska
ske någon större förändring de kommande åren på det.
Sen när det gäller arbetslösheten, herr talman. Så visst är det så att
den stiger. Men som ledamot Sundback sade tidigare, så är den fortfarande under 4 procents arbetslöshet på Åland. Det är ingen fullständig
stor katastrof ännu. Däremot så är pengarna som arbetssökande får från
AMS en lagstadgad rättighet att få. Sålunda kan vi inte göra någonting åt
det momentet.
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Talmannen
Tiden är ute!
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, herr talman! Jag tänkte beröra drivgarns-fisket på det viset, att
den enes död, den andras bröd brukar man säga och jag kan bara säga
att pga. drivgarnsfisket upphörde så kunde trolling tävlingarna och det
fortsätta. Det var på väg att också falla bort, i och med att det kolliderade
med drivgarnsfisket. Idag så är det blomstrande, det här trollingsträffen
och de tävlingar som pågår där. Eftersom jag driver turistverksamhet
själv och har ganska mycket uthyrt tack vare den här trollingfisket, så är
det för mig fördel att drivgarnsfisket är borta, men det tycker säkert inte
fiskarna att är bra.
Minister Fredrik Karlström, replik

Herr talman! Som sagt den enes bröd och den andres död och i det här
fallet så anser jag att döden som det här beslutet togs var politiskt och
det drabbade en yrkesgrupp som till skillnad om det hade varit finsk eller svensk laxfiskare, så hamnade man i betydligt sämre sits än sina bröder och systrar, än om man var åländsk drivgarnsfiskare. Jag var av den
övertygelsen då och är det fortfarande att det har funnits en möjlighet
att leva i symbios tillsammans. Både drivgarnsfiskare och trollingfiskare.
Det var ett tragiskt beslut som togs på helt enkelt politiska grunder, nere
i Bryssel där man förbjöd pga. tumlaren, som inte ens finns här uppe eftersom vi har is på vintrarna. Men det fanns större politiska intressen.
Det hade väl att göra med drivgarnens ve och väl i de stora haven runt
om världen. Det var en stor politisk fråga som kanske är större än själva
EU-kommissionen.
Ltl Brage Eklund, replik

Herr talman! Med den replik som jag hade förra gången, så menade jag
inte att jag missunnade fiskarna att fortsätta drivgarnsfisket. Utan det
hade säkert gått som minister Karlström sade att kombinera det här. Det
var väl en tajmning och en överenskommelse som skulle ha gjorts egentligen, men grunden var ju ändå det här som minister Karlström sade, att
var orsaken till att det försvann och det är tragiskt.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Sara Kemetter

Tack, herr talman! Inspirerad av den här debatten kring näringslivet, så
skulle jag också vilja delta lite i den här diskussionen. Det är ju så att åtminstone enligt Finlands banks generaldirektör Erkki Liikanen och enligt statistikcentralen i riket, så är vi alltså på väg uppåt. Det värsta är nu över, säger
han. Det visar också en mycket svag tillväxt. Det som är tråkigt som kommer
fram med det här, det är att konsumenternas förtroende för ekonomin är
fortfarande svag. Det här tror jag är det som vi upplever. Nu börjar näringen
tycka och vi börjar vända. Vi måste få konsumenterna att börja lita på att nu
ska de börja satsa sina pengar också i de åländska näringarna och på det sät-
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tet får vi snabbare tillväxt. Så vi behöver börja prata positivare i den här salen
och hjälpa till, till en positiv spiral.
Inom EU så har man också sett i och med att de baltiska länderna växer nu
explosionsartat med integration och tillväxt, så ser man också fördelar nu
inom EU. Baltikum är ju inte så långt ifrån de åländska gränserna om man
ser över havet. Så det här är också någonting som ev. de kommande företagen
på Åland kan dra nytta av. Vi ser att åtminstone PAF: n har ju som vi känner
till kontor också i Tallinn som ju växer.
Det som har kommit fram i debatten är den här ungdomsarbetslösheten
och den är ju fortfarande inom EU alldeles för hög. Men också enligt mig, på
Åland. Så vi måste nog göra någonting åt det här.
Det har lyfts fram, hur vi ska göra. Vi måste skapa konkurrenskraft och på
det sättet får vi nya arbetsplatser. Och för att få konkurrenskraft i näringslivet, så måste vi satsa på utbildning. För om du inte är utbildad så då har du
svårt att få ett jobb och om du ska jobba inom det privata näringslivet, så är
jag övertygad om det att vi måste börja satsa på språkutbildning. Man måste
kunna flera språk än bara svenska, om man ska klara sig i framtidens näringar.
Sen den här digitaliseringsrevolutionen som jag nämnde redan igår. Det är
där vi har stor potential på Åland. Det senaste som de unga tror på är de s.k.
start-up företagen, som vi har sett i Sverige. T.ex. Spotify och Skype är sådana
här start-up företag. Och speciellt efter Nokias fall så ser vi nu en ökad mängd
av de här start-ups. Vi har på Åland stor kunskap inom IT-branschen. Vi har
sett Crosskey och PAF och nu har vi möjlighet att ev. satsa på den här branschen för att kunna också få unga företagare att våga satsa. Det är framförallt
frågan om att våga, som är det viktiga här. För att man ska kunna våga satsa
som ung, så behöver vi bygga upp det som jag har nämnt tidigare, sociala
broar. Vi måste ha trygga broar som unga kan gå på, så att de vågar satsa. Så
ifall de misslyckas så kan de stiga upp igen och gå vidare. För dagens arbetsliv
är inte som det var för 20 år sedan, att du fick ett jobb och så satt du kvar.
Utan dagens unga utsätts mycket för projektarbete, korta tidsbundna avtal
och i den världen kan man bli ännu osäkrare och då kanske inte vågar ta de
risker som nu tillväxten och konkurrenskraften skulle behöva.
Finland har öppnat sina dörrar för Ryssland och man arbetar nu kraftigt
för ett visumfritt område. Vad betyder det här för Åland? Om det blir visumfritt. Borde vi fundera på att vi kanske också borde börja öppna våra dörrar åt
turistnäringen för den marknaden? För där ser åtminstone Finland att det
finns jätte stor potential.
Avslutningsvis skulle jag vilja nämna Stockholm. För Stockholm är den
största växande staden i hela Norden och det är bara ett stenkast härifrån.
Urbaniseringsprocessen och digitaliseringsprocessen har varit mycket stor. Vi
ser varje vecka en inflyttning av två kommunala bussar in till Stockholm. Varför utvecklas Stockholm så här kraftigt? Ja, för att de har lyckats samla en
mängd högt utbildade invånare men framförallt också innovativa företag och
det här genererar så att säga spin-offs. Den här ekonomiska aktiviteten har
nu centraliserat sig. Och det ser vi nu att det börjar centraliseras mer och mer
till städer. Man kanske i framtiden istället för G20 kommer att tala om C20.
Där städerna verkligen är de stora ekonomiska aktörerna.
Vad annat är intressant i städer och Stockholm? Varför kan vi inte vara en
del av det och utnyttja den tillväxten som där finns? Ja, kunskapen hos den
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enskilda individen ökar genom gemensamma kontakter. Varje gång man diskuterar så utvecklar man sin egen kunskap och ger också ifrån sig till den
andra. Därför vill unga bo i städer och därför vill högutbildade bo nära
varandra för att få den fantastiska möjligheten för innovation och kontaktytor. Det är någonting vi också måste ta med oss med tanke på att skärgården
nu utfolkas, att varför gör den det? Det här är kanske en bidragande orsak.
Det man också säger är att storlek faktiskt har betydelse. I det här fallet, ju
större städer desto mer innovationer och tillväxt.
Vad ska Åland konkurrera med? Vad kan vi sälja? Ledamot Barbro Sundback har sagt nu i två års tid att det är livsmedelsindustrin, ekologisk barnmat och jag som fyra barns mor är övertygad om att det har hon rätt i. Livsmedelsindustrin kan vi sälja. Också de gröna alternativen. En stor möjlighet
för de åländska företagen att gå vidare med. Varför inte ta del av den här digitaliseringen? Vi kan på det sättet se att vi kan sälja våra tjänster till Stockholm fast vi bor på andra sidan vattnet. Tack.
Vicelantrådet Roger Nordlund

Herr talman! Under mina år som lantråd så reste jag ofta till Helsingfors under början på 2000-talet och försökte övertala regeringen och dåvarande
statsministern om att föra en bättre sjöfartspolitik. Eftersom landet då gick
ganska bra och Finland hade ganska stor utrikeshandel. Det tog tid. Men nu
har vi faktiskt fått en sådan situation att Finland antagligen har den bästa sjöfartspolitiken i hela europeiska unionen. Men det som istället har hänt är att
landet inte har något speciellt utrikeshandel och därmed inte så mycket frakter. Jag tror att det är i den belysningen man ska se bl.a. de rubriker som har
varit i tidningarna och i massmedia de senaste dagarna, när det gäller de tråkiga beslut som ett av våra rederier måste fatta för att både skapa en överlevnad på långsikt.
Men herr talman, jag ville ta fram sjöfarten, därför att sjöfarten är någonting som vi kanske inte ser så mycket av i vårt dagliga liv här i Mariehamn
och på Åland, men de facto så är det ändå sjöfarten som är den största näringen. Den står officiellt för 22 procent av vår regionala BMP. I mitten på
90-talet stod sjöfarten för ungefär 45 procent och då kan man tycka att oj,
vilken stor nedgång det har blivit, att sjöfarten har minskat så mycket sen
början på 90-talet framtill dags dato. Nej, verkligheten är den att för att
kunna överleva och vara konkurrenskraftig så har en stor del av vår sjöfart så
har stor del av vår sjöfart blivit tvungen att byta flagg. Våra rederier har satt
svensk flagg och andra länders flagg i aktern på sina fartyg. Så totalt sett så
har vi i åländsk ägo nästan lika stor sjöfart som vi hade för 20 år sedan. Vi har
idag 22 st fartyg med finländsk och åländsk flagg och vi har 17 fartyg med ett
annat lands flagg. Det här gör att vi officiellt har ungefär 19 procent av Finlands sjöfart fortfarande på Åland, men räknar man också med den utflaggade sjöfarten så ligger vi antagligen någonstans närmare 35 procent. Alltså
en väldigt stor och betydande del av hela landets sjöfart ägs och drivs ifrån
Åland. Just nu är bilden väldigt mörk. Utgående från det som har hänt här
senast och vi vet också att våra rederier kämpar med lönsamhetsproblem.
Men det här är också en bild, som de flesta andra som har olika delar. Det är
viktigt att också komma ihåg att just nu håller det på att byggas 2 st oljefartyg
på andra sidan jordklotet, som har beställts av ett åländskt rederi. Viking
Line gick i spetsen med Viking Grace och är ju världsledande antagligen när
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det gäller miljöteknik. Vi vet också att Eckerö Linjen köpte ett fartyg för ungefär ett år sedan. Det är med åländska mått mätt väldigt stora affärer, som ska
hanteras. Skulle de omsätta de till våra landförhållanden så har vi nog ingenting som kan jämföras med det. Vi brukar säga här att bygga kabel till Finland
är den största offentliga investeringen och den ligger på lite över 100 miljoner. Bara ett fartyg, så är dubbelt större än det. Ett fartyg är ungefär lika
mycket som hela vår budget som vi håller på att prata om här i dag, för en
budget för ett år för landskapet för Åland. Då börjar man förstå vilka värden
det finns i den här branschen.
Men herr talman, det som jag vill lyfta fram här är dels sjöfartens fortsatta
stora betydelse för Åland och viktigheten i att vi fortsätter att ge de resurser
som behövs för att vi ska kunna ha en bra sjöfartsutbildning på Åland. Så att
vi har kompetensen här på Åland och kompetens så att vi kan driva de här
fartygen och också arbeta inom rederierna. Därför att sjöfarten har genomgått konjunkturer flera gånger tidigare. Det har varit djupa lågkonjunkturer,
som har sett väldigt mörka ut. Men de åländska rederierna har en sådan tradition och en sådan kunskap, så att de brukar komma ut på ett ganska bra sätt
också när konjunkturerna svänger. Jag är alldeles säker på att också den här
konjunkturen kommer att ändra och även om Finland har det jobbigt just nu
så kommer också Finlands export så småningom att börja dra, men framförallt så tror jag att det är viktigt att man skulle få tillstånd det här s.k. handelsavtalet mellan EU och USA. För det är då det börjar hända saker när vi får
igång handeln mellan våra två kontinenter. Då finns det åter igen en marknad
för rederierna och de fartyg man har. Sedan vill jag också lyfta fram det att
det pågår ett arbete med en sjöfartsstrategi för landet, som vi också är delaktiga i. Det brukar ofta vara så att man uttrycker kritik härifrån talarstolen och
jag är väl inte helt oskyldig själv när det gäller politiken i Finland. När det gäller sjöfartspolitiken så har den nuvarande regeringen haft och har fortfarande
en bra ambition och det har man visat genom att framtagen av tonnageskatten och de resurser man haft och har i budgeten när det gäller miljöstöd för
de investeringar som görs inom den här branschen. Också att det nu finns
den möjligheten att de facto ha blandbesättningar. Så totalt sett så sker det
faktiskt en ganska stor in flaggning till landet just nu, d.v.s. man sätter fartyg
åter igen under finskt flagg. Hoppeligen ska vi också komma till den situationen här på Åland. Den här sjöfartsstrategin som man jobbar med ska hoppeligen också kunna ge en bra grund för att det ska finnas en framtidstro
inom sjöfartsnäringen inom landet och också bland våra rederier. Jag vill
gärna lyfta fram de här branschorganisationerna. Vi här på Åland och åtminstone jag upplever det som lite konstigt när Ålands Redarförening slogs
ihop och flyttades till Helsingfors. Det kan man ha olika åsikter om men man
måste ändå erkänna att de är fantastiskt duktiga på att jobba för sin sak i
Helsingfors och i både riksdagen och regeringen. Så jag vågar tro att det även
fortsättningsvis kommer att vara en bra sjöfartspolitik här i landet. Men det
är så att om det ska bli fart igen, så måste det också börja hända saker med
handeln och att det börjar importeras och exporteras lite mera.
Ltl Mats Perämaa, replik

Herr talman! Vicelantrådet följer den gamla goda traditionen som sjöfartsansvariga har följt här i lagtinget, där man berättar om sjöfartens
betydelse. Vilken är reell och verklig och den kan inte nog påtalas. Un-
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der tidigare ledningar med tidigare sjöfartsansvariga har det ändå för
det mesta funnits stora politiska projekt att driva sjöfarten som också
har nått resultat i många sammanhang. Bl.a. den framgång som fanns
då när bemanningsstödet till passagerarsjöfarten utverkades, sedermera
också att det stödet kunde rikta sig till m/s Fjärdvägen de facto som går
mellan Nådendal och Långnäs, så den tonnageskatt som trädde i kraft i
Finland, vilket inte nu i kanske i första skedet, gynnar åländsk fraktsjöfart. Men förhoppningsvis i förlängningen.
Under den förra mandatperioden utfördes det ett arbete och utredning. Så nu ska jag fråga, att vilka politiska projekt har den här landskapsregeringen, som på ett motsvarande sätt kunde leda till framgång
för sjöfarten?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! För det första så har det varit en viktig målsättning att
kunna bibehålla de stöd som finns i Finlands regering för våra passagerarfartyg, att de ska kunna fortsätta trafiken mellan Sverige, Åland och
Finland. Det har varit kanske det viktigaste budskapet som vi har jobbat
för. Och det har också lyckats. Så tillsvidare finns de kvar på en oförändrad nivå. Det är grundförutsättningen för lejonparten och den sysselsättningen som vi har de facto inom sjöfarten.
Den andra saken är att budskapet är att i den mån som vi kan påverka, så ska vi påverka att EU:s skylines, d.v.s. EU:s riktlinjer fortsätter
att vara så vida som de är de facto idag, att det inte går så att också den
här näringen blir reglerad på så sätt som andra näringar inom EU. För
det är ändå det bästa för näringen. Och framförallt det viktigaste, att
Finland så som man har gjort hittills utnyttjar det utrymmet.
Ltl Mats Perämaa, replik

Herr talman! Ja, givetvis att bibehålla stödsystem och mekanismer som
det finns idag, det är viktigt. Speciellt om det är fråga om bemanningsstödet till passagerarsjöfarten och som också grundar sig på EU:s skylines det är lite samma fråga, det är fråga om. Det är ett viktigt arbete
och det vet vi alla, att det fanns hotbilder mot det. Nu är de åtminstone
tillfälligt undanröjda, men ändå är det ett bevarande, så att säga. Så det
bör också för åländsk del, även om vi saknar lagstiftnings behörighet, så
bör det finnas utrymme för det här progressiva politiska arbetet. Det
måste kunna finnas utvecklingsmöjligheter också för sjöfarten och där
finns det också ett politiskt arbete att utföra.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! Ja, absolut. Det som behövs inom den här branschen nu är
framförallt innovationer. Tekniska innovationer, både när det gäller
drivmedel, för att möta den hotbild som det här svaveldirektivets införande medför, men också andra typer av lösningar. För sjöfarten handlar ju de facto om att flytta en vara från en punkt till en annan och det är
logistiksystem som det handlar om. Det är det som det handlar nu om
att utveckla logistiken och vara kreativ, så att man får helhetslösningar
till stånd. Därför att sjöfarten är utsatt inte bara för intern konkurrens
nu mellan rederier och fartyg, utan man är utsatt utav en konkurrens
från andra logistikssystem, alltså transporter på land såsom långtradare,
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tåg osv och nya trafikleder som öppnar sig via Baltika och andra typer av
lösningar. Det är här som vi måste vara med och försöka vara kreativa.
Bl.a. vår egen högskola visar framfötterna med den här akademin och
när det gäller tekniska innovationer.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

De BMP siffrorna som finansministern Nordlund nämner här är korrekta och det beror på utflaggningar, att det ser ut som det ser ut. Jag
kände kanske lite sorg, när jag ser att finansministern Nordlund står och
håller i den här finska sjöfartsstrategin. När jag var näringsminister och
sittande talman Roger Jansson var lantråd, så drev vi på det här arbetet
väldigt mycket. Då hade vi en egen åländsk strategi tillsammans med
sjöfartsnäringen och det fanns en stor tilltro till den åländska politiken.
En tilltro som inte alls finns idag, tyvärr. Sen är det en annan femma. Vi
hade inte skattebehörigheten, så det var svårt att få någonting på plats.
Om man jämför med den utveckling som det har varit på Färöarna och
de traditioner och den kompetens, de erfarenheter som vi har haft, så
där har man byggt upp ett eget sjöfartsregister, medan vi har inte ens
redarföreningarna kvar. Så det är lite en parameter hur utarmad den
åländska politiken har blivit. Tyvärr.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! Ledamot Eriksson svarade egentligen själv på sin fråga eller sitt uttalande, när han nämnde ordet behörighet. För att vi har väldigt ringa behörighet utan det vi har behörighet på är utbildningssidan
och det tycker jag att vi kan vara stolta över här på Åland och att vi utnyttjar möjligheten och försöker göra det bästa möjliga av. Sedan vill jag
ändå påstå att det ändå är resultatet som är det viktiga och vi har ett bra
samarbete med motsvarande ministerier i Finland och vi försöker också
tillsammans med branschens organisationer åstadkomma sådana substantiella förändringar som ska göra det så möjligt som det bara går att
driva sjöfart i det här landet. Det är som i de flesta sammanhang så är
det regelverket och pengar det handlar om. Och som jag sade inledningsvis så frågade jag vd:n för redarföreningen för Finland när vi besökte statsministern för ett halvt år sedan, att vad jag ska säga och vad
tycker du att är det viktigaste. Han sade säg tack, för Finland driver den
bästa sjöfartspolitiken i EU just nu.
Ltl Anders Eriksson, replik

Javisst, finansminister Roger Nordlund är det så att vi inte har behörighet och jag är tyvärr orolig för att den dag vi skulle få möjlighet att ta
över skattebehörigheten, som ju faktiskt är en nyckel om man ska
komma någonstans med de här frågorna. Jag är tveksam till om vi har
det politiska modet och kraften att göra det. Branschorganisationerna är
nu i Helsingfors och det är där de har möjlighet att påverka, precis som
Nordlund sade. Men vore det nog bra om vi hade behörighet och vi
kunde ta vara på den kompetens vi har och om vi kunde få sjöfarten att
ha den verkliga inflytande på de åländska BMP siffrorna? Det vore bra.
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Jag har också haft ett gott samarbete i det sjöfartsjobb jag har gjort med
branschorganisationerna. Olof Widén har varit till god hjälp, det är inte
frågan om annat. Det blev en liten ögonöppnare för mig när finansministern Nordlund står med den finska sjöfartsstrategin och man tänker
vad vi skulle kunnat ha gjort själva. Men det är som det är och det gäller
att göra det bästa av läget.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! Det är medvetet val som man har gjort historiskt att sjöfartsnäringen egentligen växte sig för stor för Åland. Man kunde säkert
haft en större behörighet här på Åland om man under tidigare årtionden
skulle ha varit tydligare. Men när branschen har själv varit ganska tydlig
med hur man vill att saker ska ligga till. I och för sig så skedde ett trendbrott, måste man väl ändå säga, i och med att EU-medlemskapet och i
och med att vi räddade taxfree här från Åland med den skattefinansiella
lösning som vi har, tillsammans med EU. Så på så sättet har rederierna
blivit lite mer beroende av Åland. Annars hade den åländska sjöfartsnäringen helt fungerat på nationella och internationella villkor.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Först välkomnar jag vicelantrådets inlägg och deltagande i
debatten. Det är med lättnad jag gör det, för jag kan inte tänka mig en
remissdebatt i Ålands lagting utan att den här typen av frågor debatteras. Samtidigt så märker vi att engagemanget är som det är. Två tredjedelar av lagtingets medlemmar har viktigare saker att göra. Nu till ämnet. Fortfarande så går det till regeringsprogrammet att konstatera att
där ligger väl landskapsregeringens sjöfartspolitiska inriktning fast i orden, att målet är att uppnå en betydligt bredare åländsk lagstiftning och
förvaltningskompetens för att främja en betydande tillväxt av Ålands
sjöfart och dess kluster näringar. Det här är målet och jag efterlyser
medlen med andra ord. I den situation vi befinner oss med förgreningar
i olika riktningar skulle det vara skäl att överväga igen det som tidigare i
motsvarande svåra situationer kallade för sjöfartspolitiskt program för
Åland.
Talmannen
Tiden är ute!
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! Det som det finns skäl att överväga är säkert något sjöfartspolitiskt program, med det tjänar väldigt lite till om man har ett
program som man inte har sen kraft eller formella möjligheter att verkställa. Så därför måste ett sådant program på något sätt samköras med
motsvarande på rikssidan, där man har behörigheten i de här frågorna.
Men det herr talman, som jag tror blir viktigare nu bara veckorna och
månaderna går är nog att fundera på hur den här frågan sak lösas och
den målsättningen som ledamot Gunnar Jansson här refererar till i regeringsprogrammet, hur ska det sättas i relation till det arbetet som man
gör i den s.k. Halonen-gruppen, när det gäller övertagande av mer behö319

righet. För det här är ju ett typiskt sådant område som man behöver diskutera. Det är de facto ändå Ålands viktigaste näring.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Talman! Vad gäller målsättningarna så är de väldigt tydliga i regeringsprogrammet. De är medlen vi nu söker, att eventuellt förlita sig på
Ålands kommittés 2013 möjligheter med siktet inställt på livet efter
2022 kan nog vara i den meningen äventyrligt att så mycket kommer
troligen att hända de kommande nio åren, att jag tror att man måste
hänga med även om Ålands kommitté kan hantera den här frågan. Men
det är en fråga för framtiden. Problemen har vi här och nu.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! Jag hoppas verkligen också att det ska hända mycket under de här åtta åren som återstår på det här området. För det måste
hända, det måste bli innovationer, det måste bli förändringar och måste
bli utveckling. Men när det gäller den behörighetsmässiga sidan, överföringen av behörigheten mellan landskapet och riket, så tror jag att de
här åtta åren inte är något speciellt lång tid utan framförallt av den orsaken att sjöfarten är den viktigaste och största näringen, så bör man
göra de övervägande i det sammanhanget. Och på vilket sätt man sen
också har resurser att klara en sådan behörighets övertagande. Så jag
tycker att det är ett väldigt bra och viktigt praktikfall att diskutera i det
sammanhanget. Så där finns det orsak att återkomma.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Diskussionen om näringsavdelningens förvaltnings område är härmed avslutad och vi
övergår till debatten om landskapsregeringen och kansliavdelningens förvaltnings område.
Minister Gun-Mari Lindholm

Talman! Mina dagar i regeringen går mot sitt slut. Det har varit angeläget för
mig att avsluta de ärenden och frågor som jag föresatt mig så att bordet är så
tomt som möjligt, när lagtingsledamot Wille Valve träder in i sin nya roll som
minister på kansliavdelningen.
Under mina två år har kansliavdelningens personal tillsammans med mig
arbetat mycket med olika reformer, utvecklingsarbeten och nya strukturer.
Jag skulle tro att nästan ingen på avdelningen har undgått utvecklingsarbeten. Vi har under åren avslutat och arbetat med bl.a. ny integrationslag och
ett samlat grepp runt frågorna, en ny revisionsmyndighet, en ny polislag, nya
anvisningar till lagen, en ny organisation inom polismyndigheten, en ny ombudsmannamyndighet, en ny fastighetsenhet, en ny struktur i riktning mot
ett regeringskansli, ett effektivare och till lägre kostnader B7 samarbete, flyktingfrågan, konstitutionella rättigheter, lotterilagstiftningen, kommunala serviceproduktionen, nätverk i arbetet mot människohandel och prostitution,
interna och externa kommunikationer inom förvaltningen, översyn av vallagen, vi stärker valberedningen, en ny fordonsplan inom brand- och räddningsväsendet och vi ökar praktikantplatser för högskolestuderande. Det är
väldigt många områden, som har genomgått utveckling och reformarbeten.
Ett område som jag gärna hade velat arbeta mera med är personalfrågor och
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arbetsmiljö. Arbetsdemokrati, lönesättning, transparens vid rekrytering och
jämställdhet är viktiga ingredienser vid rekrytering. Översyn av tjänsters
formella krav och möjligheter till avancemang är ytterligare väldigt viktiga
frågeställningar vid rekrytering och för att ha en bra personal miljö.
De frågor som kommer att leva vidare på kansliavdelningen nästa år är vallagen, lotterilagen och de konstitutionella frågorna där vi nu har påbörjat och
är i slutskedet utav hembygdsrättslagstiftningen. Där är fastighetsenhetens
förverkligande och där är mottagande av flyktingar.
Jag har varje dag haft anledning att glädjas åt något i mitt arbete. Att vara
glad och skratta och möta människor med ett litet ord på vägen är viktigt för
mig och jag tror säkert att det är viktigt för oss alla, att bjuda på sig själv och
ge någonting extra åt den man möter.
Jag vill här och nu, tacka alla mina kollegor i landskapsregeringen och
inom förvaltningen, för inom intressanta och roliga två år som jag har haft
och som har gett mig möjligheten med att jobba med intressanta frågor och
intressanta människor. Jag vill också önska den nya kansliministern Wille
Valve lycka till. Du kommer att få ett riktigt roligt jobb, kanske det allra roligaste. Tack!
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Efter den här presentationen av kansliavdelningens budgetförslag, så skulle jag vilja få be om ett förtydligande gällande en konkret
fråga. Polishuset har ju diskuterats i många omgångar och det kan
hända att jag har missat de budgetmoment som möjligen beskriver förverkligande av det, i den form det nu blir. Det pratas om samarbete med
näringslivet och att hyra upp delvis fastigheter osv. Men i varje fall så är
det uppenbart att det krävs både för att den tekniska undersökningen
ska fungera väl i polishuset, samt att man ska hantera de klienter som
man har på ett bra sätt. Så kanske att kansliministern kunde komplettera presentationer med något om polishuset.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Vad beträffar polishuset, så har jag jävat mig i den frågan. Eftersom min man är VD för det bolaget som den här marken är tilltänkt
att användas för det nya polishuset. Så det har hanterats utav finansministern i landskapsregeringen.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det högaktar vi. Det kan vara ett gott skäl för jävande av sig
själv. Men då får vi hoppas att finansministern eller vicelantrådet kunde
komma upp och komplettera presentationen med något om polishuset.
Det är vår önskan.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Jag vill redogöra för två liberala finansmotioner. Den ena är en repris från ifrån fjol, där liberalerna är av den åsikten att Åland och landskapet
ska rikta sina utrikespolitiska insatser till Europa och till Norden. Vi föreslår
att B7 samarbetet avslutas. Vi vet att vi har begränsade resurser och vi vet att
vi behöver rikta våra insatser och spetsa vår argumentation. Så det är en mot321

ion som vi också skrev ifjol. Vi vet också att det gjorts en utvärdering av det
här arbetet och det kommer tydligt och klart fram att det är svårt att hinna
med alla uppdrag i landskapsförvaltningen.
Det andra är också en motion som liberalerna har fört fram och det handlar om att landskapet ska utarbeta en policy för flyktingmottagning i samarbete med kommunerna.
Det här var ett tydligt uppdrag som lag- och kulturutskottet riktade till
landskapsregeringen i samband med integrationslagen. Vi har också kunnat
se att det finns en mycket positiv inställning i lagtinget och ute i kommunerna, till att ta emot flyktingar. Men det som har förundrat mig lite är att det
finns saker som borde behöva varit på plats, som inte är det.
Det handlar om eventuellt överenskommelseförordning, om hur man ska
ersätta utkomststöd, det handlar om just den här flyktingpolicyn och det
handlar också om arbetsmarknadslagstiftningen, som skulle ha reviderats
och anpassats till flyktingar och invandrare. Vi tycker att det är positivt att
man tänker försöka ett projekt på Medis med en luckassystem att man samlar
de krafterna där. Men samtidigt är vi oroade för vad som händer med den
mycket lyckade utbildningen Integration.ax. Det finns farhågor om att det är
sista året som den kommer att vara i kraft. Eftersom man inte har samma
möjlighet att få stöd och ersättningar som när man går på SFI utbildningen.
Det har visat sig att integration.ax har varit väldigt lyckat. Det är språkstudier
i nära förknippat med praktik och möjligheter att vara ute på arbetsmarknaden. Det har också gett resultat. Det är många som har gått under hatten
på integration.ax och har kunnat få tillsvidare och tidsbundna anställningar
av inflyttare. Tack.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Vad gäller B7 så har vi gjort en rejäl effektivisering av det arbetet. Man kommer att under de närmaste åren ha ett stormöte per år som
kommer att vara möjligtvis i 2 dagar, från lunch till lunch. Där medlen
från landskapsregeringen har gått från att vara tidigare 17 000 euro för
det här samarbetet till att nu vara 7 000 euro. Så att det är en rejäl
sänkning av anslaget och det är rejäl uppryckning utav det här arbetet
och fokusering på frågor som är faktiskt relevanta.
Jag återkommer till flyktingfrågan i nästa replik.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det gjordes en utvärdering av B7 samarbete och där visade den
interna utredningen i förvaltningen att nyttan av samarbetet inte stod i
proportion till de arbetsinsatser som krävdes. Det kan hända att man
smalnar ner det konceptet nu, men det finns en annan dimension på den
här frågan också, att andra B7 områden så är det här ett samarbete på
kommunalnivå. Naturliga samarbetspartners står också på Åland som
de åländska kommunerna och inte självstyrelsesystemet.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag omfattar att det har varit på det här sättet, att mycket tid
har gått åt. Man har haft långa möten och det har varit väldigt mycket
socialiserande runt de här mötena. Men det har vi alltså ändrat på. Och
det har man gått in för nu, under det året som Åland har varit ordförande.
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När det gäller flyktingfrågan och den efterfrågade policyn ifrån liberalernas sida, så anser vi i landskapsregeringen att den inte behövs. Utan
man går direkt på konkreta åtgärder. Vi har en bra dokumentation, vad
gäller det här. Vi har ett bra kontaktnät till den centralen i Finland, som
kommer att till kommunerna ge medel och också med ministern som
hanterar de här frågorna. Vi är beredda att gå till konkreta åtgärder och
inte skriva flera dokument.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det här var en sak som lag- och kulturutskottet enhälligt gick
inför och jag kan hysa den farhågan att här sitter landskapsregeringen
och har intentioner, men det är för kommunerna som ska förverkliga
flyktingmottagningen på ett bra sätt. Så jag tycker och uppenbarligen
hela lag- och kulturutskottet också, att det skulle ha varit bra att man
skulle gjort det här i samarbete med kommunerna. Det finns fortfarande
frågetecken. Den här överenskommelseförordningen, arbetsmarknadslagstiftningen och vem som slutligen verkställer. Det finns positiva
skrivningar i Mariehamns Stads budget, men meningen var ju också att
det inte bara skulle vara Mariehamn som skulle ta emot flyktingar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman! Även inom centern-gruppen har vi diskuterat liberalernas motion om att vi skulle lämna B7 samarbetet åt sitt öde. Med
tanke på hur viktigt det är med den här typen av samarbeten i dagens
EU värld. Det är oftast så att det är den här typen av kontakter leder till
mycket djupare kontakter, i synnerhet med EU-kommissionen. Så vi
tycker att det är synd att bara avfärda det här samarbetet. Särskilt i ljuset av den effektivering som den sittande landskapsregeringen har gjort
av det här samarbetet. Så vi vill nog för vår del försvara det här samarbetet. Effektivera det ytterligare och naturligtvis krävs det att vi lite ändrar själva inriktningen vad gäller att även ta in kommunerna i större utsträckning. Men huvudsaken att samarbetet består för åländsk del.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Inte handlar det om att avfärda, utan det handlar om att vässa
och göra sina instrument spetsiga. Vi vet att vi har väldigt mycket att
göra när det gäller inflytande på europeisk nivå. Vi har också mycket arbete att göra när det gäller samarbete på nordiskt nivå. Och som sagt var
B7 samarbetet är på kommunal nivå.
Ltl Harry Jansson, replik

Jag tror att motionären Sjögren vet mycket väl att det är ofta så att
Åland pga. vår småskalighet, så får landskapsregeringen och lagtinget ta
ett ansvar utöver det som egentligen borde höra till autonomins. Det här
är förmodligen en sådan typiskt samarbetsform. När det gäller då frågan
om samarbetsformer så är det snarare så att vi från centerns sida beklagar att Åland har lämnat redan CPMR, alltså organisationen för kustnära perifera områden. Det visade sig att det är också en kanal värd guld
när det gäller den här typen av kontakter vid kommissionen. Så istället
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för att vända oss inåt, så bör vi nog vara extroverta i största möjliga
mån.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Det kan jag hålla med om att vi ska vara, men samtidigt vet vi vad oändligt begränsade resurser vi har. Istället för att göra saker och ting halvdant så ska vi spetsa det där vi engagerar oss och göra det till hundra
procent.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Jag har haft förmånen att få verka som nordisk samarbetsminister nu sedan 2009 och jag kan intyga att det kontaktnät som jag har
fått via den positionen, de människor jag har mött i olika situationer
både ministrar, tjänstemän och andra politiker har varit väldigt viktiga
för mig, men också för landskapet Åland. För att jag har kunnat vidarebefordra kontakter inom andra områden. Därför är vi i centern för att
B7 samarbetet ska fortsätta tillika som vi också stöder arbetet i regionkommittén. Vi vet att Britt Lundberg under sin tid i regionkommittén
gjorde ett fantastiskt arbete. Också minister Gun-Mari Lindholm. Det
gäller att bygga kontakter och det gäller att bygga nätverk. När man är
liten måste man vara smart.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det är precis det vi säger. Vi ska rikta våra insatser och göra
stora insatser och vara spetsiga i våra samarbeten. Då behöver man
kanske koncentrera sig också. Vi vet också att de olika samarbetsformerna kräver tjänstemannaresurser.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Det är just det som minister Gun-Mari Lindholm har gjort.
Hon har varit smart. Hon har tagit verktyget som B7 finns. Hon har
spetsat till det och hon har gjort det vasst. Och därigenom får vi ut
enorma resurser. Vi får ett nytt kontaktnät. Det som vi sätter in i den relationen med pengar är oerhört lite jämfört med den kunskap och det
som vi får tillbaks.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Ja, jag vill väldigt gärna höra av kansliavdelningen om vad man
har knutit för kontakter och vad man ser för direkt nytta av det här samarbetet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Man får ibland sådana flashbacks som påminner om att man kanske har
varit här lite för länge. Det här B7 är ett fantastiskt segt projekt. Jag vet
att dåvarande lantrådet Roger Jansson och jag utvärderade år 1996 och
kom fram till att det här faktiskt var någonting som inte landskapsregeringen eller landskapsstyrelsen som det hette då, hade någon nytta av. I
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och med att de andra öarna var på en helt annan nivå. Man hade ingen
lagstiftningsbehörighet överhuvudtaget. Så 1996 kom vi fram till att det
ska avvecklas. Men frågan lever fortfarande vidare och tydligen har det
kostat 17 000 euro hittills. Det är bra att man minskar på kostnaderna.
Men igen, nog är det lite upp och ner vänt i världen när oppositionen
nagelfar och vill spara, men regeringen de kör på t o m sådant som man
ville avsluta för 15 år sedan.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Nog är vi alla fullständigt medvetna om att det aldrig är fel att
knyta kontakter och bilda nätverk. Men igen. Orsaken till att man gjorde
den här utvärderingen, var att man såg inom förvaltningen att man inte
mäktade med det här arbetet. Det är väldigt få tjänstemän inom landskapsförvaltningen som ska förverkliga väldigt mycket. Och jag vill
också påstå, att inte ens vi politiker räcker till alla gånger, att delta i allt
som vi borde göra och bevaka åländska intressen. Så det här var en sak
som vi har diskuterat och där vi tycker att vi ska väldigt noga koncentrera oss på det vi gör.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Wille Valve

Fru talman! Jag har äran och nöjet att hålla moderaternas gruppanförande
om lagtinget, landskapsregeringen och kansliavdelningen. Lagtinget hör rimligtvis till den här punkten. Likaså som det har gjort tidigare år. Så jag kommer att ägna några korta ord.
Lagtinget först. För framtiden kan vi notera att Nordiska rådet nu överväger att låta medlemsparlamenten själva bekosta sin medlemsavgift i Östersjösamarbetet BSPC, som ett led i besparingar på nordisk nivå. Lagtinget kan
alltså komma att behöva betala medlemsavgift för BSPC under 2014. Det är
inte angenämt, men det torde gå att hantera inom ramen för gängse budget.
Det här är som ett förslag till någonting som finans- och näringsutskottet
kanske inte behöver fördjupa sig i, men som man nog kan hålla ett öga på för
framtiden.
Landskapsregeringen. Där ser vi en minskning i intäkterna för Ålands författningssamling under moment 32.40.01. Orsaken som har angetts här är
ökad elektronisk tillgänglighet. Det här är en bra utveckling. En elektronisk
version av lagboken finns redan idag tillgänglig på datorerna inom landskapsregeringens filhanteringssystem. Tillgängliggörandet utanför landskapsregeringens väggar hänger tätt ihop med landskapsregeringens nya
hemsida, så vi ska arbeta för ännu färre intäkter i moment 32.40.01 och ännu
större elektronisk tillgänglighet för Ålands lagar.
Så till kansliavdelningen. Låt mig börja på den övergripande nivån. Att
landskapsregeringen avsätter 10 miljoner av PAF-medlen för en reservering
för framtiden är bra. Målet bör vara att skapa en stabilitetsfond dit vi för alla
”osäkra” intäkter, till vilka bör räknas åtminstone PAF-medlen, skattegottgörelsen och spelskatten. Förslagsvis enligt modell från den norska oljefonden.
Denna buffert kommer att behövas, så länge som vi lever med nuvarande
grunder för intäktssidan.
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Landskapsregeringen lyfter i budgetbilaga ett fram utvecklingsprojekt och
investeringar, som är avsedda att finansieras med PAF-medel. Om vi blickar
framåt 3-4 mandatperioder, kanske med en annan regering än den sittande,
måste vi ställa oss frågan: Är det hållbart att använda PAF-medel i budgeten?
Mitt svar är ja. Ja, på kort sikt och särskilt för specifika investeringar, som
syftar till att få fart på det viktiga reformarbetet. Den digitala agendan och
samhällsservicereformen, åtgärder som är avsedda att skapa långsiktig effektivitet och hållbarhet i vårt åländska samhällsbygge.
Kortrutten som rätt genomförd ska minska driftskostnaderna. Åland står
inför betydande omställningar av samhällsverksamheterna, därför är det utmärkt att reformarbetet prioriteras i budgeten för år 2014. Så därför vill jag
särskilt lyfta fram just reformarbetet. Omorganisering till regeringskansli, ny
kommunal räddningsmyndighet, ny organisationsmodell för landskapets fastighetsförvaltning och fortsatt beredning av ny lagstiftning för jordförvärv
och näringsrätt. Men de bredare, samhälleliga konsekvenserna av det sammantagna reformarbetet kanske framträder tydligast i 5:e stycket på sida 16 i
allmänna motiveringen, där landskapsregeringen redogör för hur serviceproducerande verksamheter ska överföras till separata enheter, som inkluderar
överväganden om vad som kan skötas med privata bolag. En synnerligen viktig komponent i samhällsservicereformen är den digitala agendan och utvecklingsarbetet inom moment 43.01.05. Här är samordningen en bärande
princip, att myndigheter i första hand och ÅDA i andra hand ska bedöma nyttan av och möjligheterna med att samordna insatserna med andra myndigheter. Jag ger tummen upp åt att ÅDA prioriteras. Sen kan vi också utöver det
här notera att det externa reformarbetet, dvs. revisionen av självstyrelselagen
kommer att lämna spår i budgeten för Ålandskontoret i Helsingfors under
2014. Något som vi också märker i landskapsregeringens verksamhetsområde
under moment 42.05.06. Det är absolut nödvändigt och i högsta grad en
framtidssatsning.
Inom Ålands polismyndighet fokuseras under 2014 särskilt på skol- och
ungdomspolisverksamheten samt arbetet med våld i nära relationer. Detta
välkomnar jag. Polisens roll i det sociala arbetet ska inte underskattas. 2014
blir också det år då Ålands polisstyrelse inleder sitt arbete, med stora frågor
på sitt bord, bl.a. säkrande av polisens kompetensutveckling.
Fru talman! Jag har i tidigare repliker berört några av budgetmotionerna.
Jag vill tacka liberalerna, för budgetmotionen om policy för flyktingmottagning. Att ta emot syriska flyktingar är det åländska samhällets sätt att betala
tionde för de utsatta i världen. Vi ska minnas att vi hör till EU:s mest välbeställda områden. Den vi i sak efterlyser i motionen, d.v.s. en systematisering
av mottagandet är viktigt. Men huruvida det resulterar i någonting som vi
kommer att kalla just policy, det är en öppen fråga. Vi har haft mycket konstruktiva kontakter med minister Ihalainen, vars ministerium nu arbetar vidare för att vi ska kunna ta emot flyktingar från Syrien.
Talman, då det här sannolikt är mitt sista anförande som parlamentariker
under den här mandatperioden, vill jag ta chansen att tacka alla er i denna sal
för dessa två synnerligen intressanta och givande år. Jag har svårt att tänka
mig ett mer givande arbete som parlamentariker i Ålands lagstiftande organ.
Återstår att se i och för sig. Men samtidigt vill jag mana er, att vi borde tänka
mer på hur vi uttrycker oss. Vi här inne, vi är alla förebilder. Förebilder för
varandra och vi är helt säkert förebilder för någon annan också. Ett ”jål” eller
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”paller” kanske bara livar upp debatten, men vi ska hålla oss för goda för att
komma med elaka insinuationer om varandra som personer och framförallt
svartmålning. Det är en hårfin skillnad mellan parlamentarism och pallermentarism. Tack för ordet.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Tack ledamot Wille Valve. Ni förde ett resonemang
kring de här PAF-medlen och att vi skulle behöva grunda en fond lik den
norska oljefonden och då nämnde ledamoten att alla de här PAF pengarna kunde sättas dit.
Socialdemokraterna har egentligen ingenting emot att man fonderar
de här pengarna. Speciellt när det går jätte bra för PAF så finns det möjligheter då eventuellt ta ut ett större belopp och fondera det. Med lite information så har man under de senaste tio åren, satt in direkt in i budgeten runt 180 miljoner euro i PAF medel mellan åren 2005 och 2014. Så
man har ju hela tiden använt PAF medel, för att kunna förverkliga olika
projekt. Så hur har man tänkt att man ska fondera alla de här pengarna?
Ltl Wille Valve, replik

Ja, en viktig distinktion. Det är inte frågan om alla PAF medel utan om
10 miljoner specifikt i den här budgeten. Det som vi moderater betraktar
som en långsiktig politik är att överföra alla intäkter av osäker karaktär
till vilka hör spelskatt, PAF-medel i viss utsträckning och den så kallade
flitpengen. Den tror vi att skulle vara en bra sak. För det här är pengar
som vi inte kan räkna med hela tiden utan ibland kommer dem och
ibland inte.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det resonemanget kan jag förstå, men när behöver
landskapsregeringen eller Ålands folk de här pengarna. När är det sådana tider att man sen kan ta ut pengar ur den här fonden eller ska vi
bara fondera i all oändlighet eller vad är tanken? För så som jag ser det
nu så är det just nu ett sådant ekonomiskt läge. Eftersom vi inte har någon annan resurs att tillgå.
Ltl Wille Valve, replik

Tack, talman! Jag har ingen avsikt att gå i polemik med ledamoten
Kemetter i den frågan om när det är rätt ögonblick att fondera när vi
har. För tillfället så har vi och vi har särskilt PAF-medel och då är det
vettig politik att lägga undan medel ifall tiderna blir ännu sämre och ifall
plötsligt de här intäkterna inte finns.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag tycker att det skulle vara klokt att ha en flyktingpolicy eller
flyktingstrategi som landskapsregeringen skulle utarbeta tillsammans
med kommunerna. Vi kan med fog anta att behovet inte kommer att
upphöra. Det blir nya konflikthärder överallt i världen och har man då
en långsiktighet i det här så betyder det då att samhället har en beredskap, än att det blir ad hoc-lösningar. Så jag får väl ta det som en liten
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öppning att blivande ministern ändå förhöll sig lite positivt. Blivande
ministern var ju också med och skrev lag- och kulturutskottets betänkande, där det står om en utarbetande av en flyktingpolicy.
Ltl Wille Valve, replik

Ja, faktiskt i sak så är det någonting som jag är för. Alltså en systematisering och att kommunerna har information och klara besked. Men
huruvida vi ska ta fram ett dokument som heter just flyktingpolicy, det
tror jag nödvändigtvis inte är den optimala metoden för att genomföra
detta. Men som ltl Katrin Sjögren noterade, helt avisande är jag inte, för
i sak så håller jag med. Systematisering behövs och gemensamma regler
för hur det ska genomföras. Det är otroligt viktigt.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! I sak är man för, men ändå inte. Hur tänker man sig då att det
ska se ut, den här systematiseringen och långsiktigheten? Kan ledamot
Valve redogöra för det.
Ltl Wille Valve, replik

Ja, det kan jag. För det här är kommunernas ansvar och det viktiga är
att kommunerna vet vad man ska göra, vad man har för förpliktelser och
vad man har för skyldigheter. Det är det målet vi ska uppnå. Jag ställer
mig skeptisk till att vi ska uppnå detta mål specifikt genom att anta
någonting som heter flyktingpolicy och börja bereda ett dokument. Det
kan finnas ett mera effektivt sätt att göra det på.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Minister Veronica Thörnroos

Talman! I samband med regeringsbildningen så konstaterades att trafikministerportföljen var något för lätt. Därför breddades den också med en del
andra politikområden såsom plan- och byggväsendet, främjande av bostadsproduktionen, radio och TV, elsäkerhet och energi.
Jag kommer i mitt anförande här och nu att kort redogöra för var vi ligger
med plan- och bygglagen, vad som hände på det området och också om vad
som händer inom radio och TV.
Plan- och bygglagen tillkom ju 1997 och den var ganska speciell på det viset
att man gjorde en förordning, som kopplades mot Sverige och svenska Boverkets byggbestämmelser. Det här var inte helt okomplicerat och det var man
naturligtvis medveten om när man gjorde det. Men man valde ändå pga. det
svenska språket i första hand, att vända sig till Sverige. Sedan dess har arbete
med förordningen fört en något tynande tillvara, men här i mitten av det här
året i slutet av sommaren, så fick vi till en projektanställning så småningom,
som har till uppgift att rensa ur regelverket så att det blir kompatibelt med
den verklighet vi befinner oss idag. Till saken hör att när vi tog plan- och
bygglagen, så kopplades vår lagstiftning mot Boverkets BBL nr 15 och i dagsläget är det nr 20 som vi hanterar. Det är inte heller okomplicerat. Vi har
självstyrelselagen vad gäller standardisering, men det är också en fråga som
det aktivt arbetas med nu och målsättningen är att det i medlet av nästa år
ska vi då ha en förordning, en Ålands byggbestämmelsesamling som är helt
uppdaterad och som motsvarar de myndighetskrav som finns.
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Jag lämnar plan- och bygglagen och går över till radio och TV frågor. Min
bedömning är att radio och TV frågor och kommunikationsfrågor, som är ett
självstyrelseområde där vi har helt egen behörighet troligen är det mest eftersatta området inom vår förvaltning. Vi har till förfogande i dagsläget en tjänsteman som på deltid arbetar med förvaltningsuppgifter. Men vi har ingen
tjänsteman som arbetar aktivt med att vidareutveckla kommunikationsfrågor
rörande radio, TV, mobilnätverk etc.
Det blev ganska tydligt för mig när vi hade ett samrådsmöte med kommunikationsministeriet och kommunikationsverket i Finland. Då uppdagades
det verkligen att vi inte är uppdaterade på det här politikområdet. Det är jag
den första att beklaga, för att om vi har en självstyrelse och vi har ett politikområde så borde vi arbeta aktivt med det. Det är absolut ingen kritik mot den
som har haft tjänsten tidigare. Det har varit ett rent förvaltningsuppdrag.
Men att driva utvecklingsfrågor, den potentialen och den möjligheten har inte
funnits, som bemanningen har varit. Förhoppningsvis ska vi så småningom
kunna förstärka upp där och verkligen utveckla det här självstyrelseområdet,
på ett sätt som det är värdigt.
Vad gäller radio och TV frågor så är jag faktiskt också den första att beklaga att vi inte har kommit längre i processen med en ny lagstiftning kring
public service och finansieringen av public service. Vi har fortsättningsvis ett
arbete att göra där målsättningen är att den ska komma till lagtinget nästa år
och förhoppningsvis hinner vinna laga kraft från första januari 2015. Jag
tycker att public service uppdraget är så pass viktigt att om vi inte mot förmodan kommer fram med lagstiftning så bör vi i alla fall i ett avtal reglera, så
att ålänningarna som väljer att betala sin licens, dvs. ungefär sju av tio med
säkerhet vet att det är till Ålands radio och Tv som licenspengarna går och
ingen annanstans.
Är man riktigt ärlig i dagsläget så är det faktiskt så att ni här i lagtinget,
bästa ledamöter, genom ett klubbslag helt kan förändra radions och Tv:s
verksamhet, om det finns en majoritet bakom. På det viset kan vi inte ha det.
Det är inte så man driver en oberoende radio- och Tv-station. Tack.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Ministern pratade om plan- och bygglagen. Jag skulle vilja ha
en förklaring och jag vet inte om jag nu vänder mig till rätt minister,
men när det gäller just den här tanken med samhällsreformen och de
här nya tankarna kring en gemensam samhällsplanering. Jag hörde att
ministern igår sade att hon vill vara tydlig med att det inte kommer att
förändras på något sätt när det gäller de kommunala självbestämmandena när det gäller planering och nu håller man på med plan- och bygglagen. Tänker man på något sätt förändra där, för man säger faktiskt i
budgeten att man ska skapa gemensamma organ och gemensamma planeringsinstrument, som ska tillgodose planeringen av fysiska miljön. Så
jag tycker att det här är en fråga som jag inte har fått svar på i den här
debatten. Kan ministern svara eller måste jag vända frågan till någon
annan?
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Jag kan säkert svara på den, men det var inte det jag berörde i
mitt anförande. Utan det jag berörde i mitt anförande är förordningen
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som är kopplad till plan- och bygglagen, som nu håller på att revideras.
Den förordning som togs då kopplades mot svenska sidan åt BBL bestämmelse nr 15. Det är där det nu pågår ett revisionsarbete så att man
ska få den mer anpassad till de EU koder som råder och också få bort
eventuella oklarheter som där har funnits.
Sen vad gäller planläggningen som diskuterades igår, så är det ett
projekt som är tänkt att startas upp av landskapsregeringen där man tittar på samordningsmöjligheterna.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag är medveten om att ministern inte berörde specifikt den
här frågan, men var inne på planering och jag ville få ett svar, så därför
så ställde jag den. Jag hoppas att det är ok. För det är lite förvirrande
och man får intrycket av att det ska bli mer gemensam planering och i
andra sidan säger man att det inte ska bli det och det står ju faktiskt i
budgeten att det ska till mer gemensam planering. Liberalerna är positiva till det. Men jag vet ju att andra partier, bl.a. centern är inte alls med
på det. Igår var ministern tydlig på det här att det inte blir någon gemensam planering.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Tittar vi på hur plan- och bygglagen är utformad idag, så har
landskapsregeringen enligt § 11 möjlighet att samordna planeringen
kring större infrastrukturer kring avfallshanteringsfrågor etc. Det är fullt
möjligt att göra idag. Mig veterligen har det instrumentet inte använts.
Men det är en möjlighet att använda det.
När det gäller det kommunala planeringsmonopolet som gör generalplanen och som gör detaljplanen har den här landskapsregeringen ingen
avsikt att på något vis inskränka på kommunernas monopol. Utan vi för
ett resonemang när det gäller planeringsfrågor, det är möjligheten att bli
smartare och samverka mellan kommunerna och landskapsregeringen
och det projektet kommer att inledas nästa år.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Jag skulle vilja tacka minister Veronica Thörnroos för
att hon tar upp det här med radio och tv-frågor och public service och
att hon så ärligt beskriver här vilken situation Åland faktiskt befinner sig
i. Jag tycker att man från lagtingets sida debatterar den här frågan alldeles för lite och den är ofantligt viktig. Så jag satt här och funderade för
mig själv och rådfrågade en kollega att om man eventuellt skulle kunna
begära ett meddelande till lagtinget, så att man faktiskt skulle få debattera den här frågan ordentligt. För det är ett område som jag tror att
medborgarna skulle ha ett stort behov av att få diskutera. Hur ser ministern på det?
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack! Jag tycker att public service frågorna blir allt viktigare i den teknologiska värld som vi befinner oss nu. Därför att informationen om katastrofer och olyckor sprider sig med blixtens hastighet över sociala me330

dier och det är inte alltid som det är korrektåtergivet och det ska man ju
inte kräva. Men public service har ju som uppgift att ge en objektiv bild
av det som händer och sker i vårt samhälle, därför tycker jag att det är
viktigt. Men det är också svårt. Det är också en svår fråga att hantera vad
som ska ingå i public service etc. och där vet jag att lagtinget kommer att
få ett nytt etermediapolitiskt program här under våren som ministerkollegan Johan Ehn är ansvarig för, så förhoppningsvis kommer vi lite
längre fram i den här diskussionen då.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det är bra att vi kan debattera det ordentligt sen på
våren, just när det gäller den här eftersattheten och digitala frågor, så
märker man ju nu när alla andra har släkten analoga tv:n så används
den ännu ute i vår landsbygd på Åland. Så det är på många områden vi
är efter.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack! Jag tycker inte att vi är så mycket efter på tv sidan, men däremot
så gör det mig lite bestört när kunskapsmassan kring speciellt mobila
frågor kring övergripande kommunikationsfrågor inte finns inom förvaltningen. Utan man tvingas mer eller mindre att anställa utomstående. Orsaken till att det är viktigt, det är för att det är ett av våra egna
politikområden i självstyrelseområdet. Vi har alla möjligheter att driva
politiken och utveckla den så att här finns utvecklingspotential och den
utmaningen ska vi ta oss an. Tack.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Det var bra att ministern tog upp det här med den här
förordningen nu där man plockar ihop från svenska regelverket. Om
man nu får den i ordentlig förordning här för det kan ju bli en konflikt
mellan lagen och de regelverk som man ska tillämpa. Det gick kanske för
fort när man ändrade plan- och bygglagen och började hänvisa till det
svenska regelverket. För att börja blanda två länders regelverk, det är väl
inte så lyckat. Men får man nu det här på plats i en egen förordning så
då kan vi tro att det blir någonting bra utav det. För jag har den uppfattningen att tidigare fanns det vissa hakar som gjorde det att olika standardmått kunde ställa till det att man inte visste vilket det var som
gällde och då hade man kanske rentav brutit mot behörigheten.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Lagtinget valde ju hösten 2007 att gå in för det svenska byggverkets byggbestämmelsesamling och jag tycker att det var ett klokt beslut. Sen har det inte funnits tid, kraft och resurser för att arbeta med
den här bestämmelsesamlingen, så det har funnits knoppigheter och det
har också funnits vissa tolkningssvårigheter i det, det är precis så som
ledamoten Torsten Sundblom beskriver det. Men nu försöker vi komma
tillrätta med det här och den här standardiseringsdiskussionen, det som
återfinns i självstyrelselagstiftningen och det som det också kommit fler
utlåtanden från HD så är inte helt okomplicerat, det vet vi. Men vi är
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landet mitt i mellan och då gäller det att försöka ta vara till det bästa i
princip från båda hållen. Tack.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Ja, det är bra att det rättas till för att vad jag funderat
många gånger under den här tiden är att i olika rättsprocesser som man
kan ha hamnat på sjufamnarsvatten, så det skulle ha varit bra om förordningen hade varit med från början. Men nu är vi här där vi är och nu
ska vi hoppas att det här har rättat till sig i och med det här.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Förordningen var mer från början, men under den tiden har
det sen hänt en utvecklingsprocess inom både byggsektorn och från
europeiskt håll så har vi också fått eurokoderna som sätter vissa gränser
eller ger vissa möjligheter beroende på hur man ser det. Så jag tycker att
vi ska glädja oss över att vi har fått igång det nu i alla fall och förhoppningsvis ska det göra verkligheten bättre för både byggare och andra
entreprenörer som verkar på den åländska marknaden. Tack.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Egentligen var min frågeställning precis detsamma
som de som ledamot Torsten Sundblom ställde och jag fick svar på alltihop. Men då får jag passa på att fråga om någonting annat. Då skulle jag
gå in på samma frågeområde som ledamot Viveka Eriksson var inne på.
Jag fick ju det här svaret igår i en replik att den här nya planeringsenheten som det kommer att bli, så ska inte gå in och tumma på det kommunala planeringsmonopolet. Men jag fick en konstig känsla, när jag
lyssnade på vicetalman Roger Jansson förut när han sade att det kan bli
så att vi går in och naggar på det här kommunala monopolet. Så min
fråga är att vad är det egentligen den här nya planeringsenheten eller
myndigheten ska bli för någonting?
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, fru talman! Jag varken kan eller ska göra mig till talesperson för
vicetalman Roger Jansson, den delen sköter han alldeles utmärkt själv.
Men vi ser och det tror jag också att ledamoten Brage Eklund också gör,
att det finns möjligheter att bli smartare och bli effektivare när det gäller
planering. Jag kan ge ett exempel som har kostat ex antal miljoner. Ta
t.ex. Solberget och ta trafiklösningen vid Solberget, om jag kopplar det
direkt till landskapsregeringen. Vi måste få tillstånd en dialog med
kommunerna och vi måste få tillstånd en bättre dialog med entreprenörerna. Det här kan vara ett sätt, via det här projektet att komma vidare
med det. Tack.
Ltl Brage Eklund, replik

Ja, det är ett område för sig det förstås och det kanske har varit i det
skedet när man gjorde detaljplanen, att man inte var tillräckligt noggranna från kommunsidan med vilka ansvarsområden som låg på entreprenörerna, på kommunen och på landskapet. Och därav så kommer det
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här sura ölet, som man brukar kalla det när det kommer extra räkningar. Så om det är en sådan funktion den ska ha, så då kan det vara ok.
Men sen om det är så att den ska vara någon sorts övervakande myndighet för de planer som kommunerna tar och gör, så då börjar jag lite fundera. För om det t.ex. gäller enskilda privata markägare och det är
kommunen som börjar planera och så ska den här myndigheten då bli
någon sorts övervakande myndighet, så då är jag lite rädd för att det är
en sådan här centralisering.
Talmannen
Tiden är ute!
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack! Jag försöker väl vara lite tydligare nu då, eftersom det uppenbarligen finns möjlighet att missförstå mig. Kommunernas planeringsmonopol kommer inte att röras. Vi kommer inte att gå in för en sektorplanering. Däremot kommer vi att försöka i det här projektet, söka planeringslösningar som också är miljömässigt och ekonomiskt hållbara och
på frivillig väg se om vi kan komma vidare och är det någonting vi kan
göra. Det finns många stora infrastrukturella satsningar som skulle
vinna på, hela samhället skulle vinna på, om vi kunde samordna oss något bättre än vad vi gör idag. Och här vill jag också igen påtala att den
möjligheten har landskapet. Den möjligheten har landskapet haft redan
sedan 2007 vad gäller större infrastrukturella projekt, så att det inte är
någon förändring i sak. Vi försöker bara vara lite effektivare och lite
smartare för att spara samhällsmedel. Tack.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Sara Kemetter

Tack, fru talman! Jag har ett område som jag kort skulle vilja diskutera och
det är flyktingmottagningen. När det då står i budgeten att landskapsregeringen välkomnar fortsättningsvis en kommunal flyktingsmottagning på
Åland och arbetar för att flyktingmottagningen framöver sker genom överenskommelse mellan de åländska kommunerna och riksmyndigheterna.
Fru talman! Regeringen i Finland har beslutat höja antalet kvotflyktingar.
Nästa år mottas 1050 flyktingar, vilket är 300 fler än i år. Främst kommer det
att gälla flyktingar som kommer från Syrien, men också flyktingar från Afghanistan, Kongo och Sudan. Landskapsregeringen har alltså ställt sig positiva till att ta emot flyktingar till Åland, men det här ska då ske i överenskommelse mellan de åländska kommunerna och riksmyndigheterna. Det här
ifrågasätter jag.
I praktiken är det endast Mariehamn, som har reella möjligheter att ta
emot dessa flyktingar. Staden beslöt på fullmäktige förra veckan under budgetbehandlingen, att man är positiva till att ta emot flyktingar och påbörja det
förberedande arbetet. Det här under förutsättning att landskapsregeringen
finansierar kostnaderna som uppstår för Mariehamns Stad i samband med
flyktingmottagning och förutsättning att landskapsregeringen har klargjort
sin koordinerande roll. Det här är problemet.
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Vi hamnar alltså i ett byråkratiskt dilemma. Där staden säger att det är
landskapsregeringen som ska se till att det finns pengar och så står det i landskapsregeringens budget att det är Mariehamns Stad och riksmyndigheterna
som ska komma överens.
Vi har högre nivåer av t.ex. utkomststöd och andra stöd jämfört med riket.
Och eftersom Mariehamns Stad har det ekonomiskt kärvt, så får vi ett ekonomiskt glapp. Här ser jag nu att vi har ett problem. För vi socialdemokrater
vill kunna ta emot flyktingar och skulle vilja att Mariehamn skulle ha den här
möjligheten. Men vi skulle inte vilja att det skulle falla på teknikaliteter. Så
därför skulle jag vilja att utskottet skulle klargöra det här och titta på det här
så att det blir ett förtydligande eller kanske att ministern genast kunde förtydliga det här så att vi på det sättet har rett ut det. För behovet och viljan
finns. Tack.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag tycker att ledamot Sara Kemetter sätter fingret på det dilemmat som jag försökte ta upp i mitt anförande, som jag har skrivit just
en budgetmotion om. Det att det finns en välvilja, men vi kommer inte
längre. Det saknas raka rör hur vi ska gå tillväga. Det saknas en aktuell
arbetsmarknadslagstiftning. Det saknas vem som ska ersätta de här
skillnaderna i utkomststöden och det saknas en överenskommelseförordning, så jag tycker faktiskt precis som ledamot Kemetter fast hon inte
säger det rakt ut, att landskapsregeringen har ett jobb att göra och ingen
är här.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack så mycket, fru talman! Ja, ministern är nog här och har anförandet
efter mig och det är jag glad över. Här ser jag som så vad gäller liberalernas budgetmotion, att det också förhalar processen. För om vi börjar
nu med att säga att vi först ska ha den och den lagstiftningen igång, så
har vi ett problem. Vi har människor idag som sitter och väntar på de
här lägren. Alltså de borde ha varit här igår. Så jag är glad över det som
kom fram här i det här tidigare anförandet från minister Gun-Mari
Lindholm, att man så att säga vill avbyråkratisera och förenkla så att
man snabbare skulle ta emot. Men ett klargörande kring den här skrivningen och det som står i Mariehamns Stads budget blir nu ett problem.
Ett byråkratiskt problem som jag är säker på att man via de här korta
kontakterna som finns i landskapet och mellan kommunerna, så att man
kan klargöra och reda ut så att vi snabbt ska kunna ta emot flyktingar.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Inte handlar det om att fördröja, i utan den här skrivningen om
en flyktingpolicy så skrev vi i integrationslagen och i betänkandet för
lag- och kulturutskottet för över ett år sedan. Det är saker som inte hakar i varandra.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Ja, kanske är det någonting som hakar i och då är det
bra om ministern klargör, så kan vi genast 2014 ta emot flyktingar. För
Mariehamns Stad har ju ändå tagit emot flyktingar förut och det har varit hemskt lyckat. Dessa människor är nu näringsidkare och framgångs-
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rika inom vårt samhälle, så det är bara positiva upplevelser åtminstone
som Mariehamns Stad har haft gällande dessa kvotflyktingar. Tack.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Minister Gun-Mari Lindholm

Talman! Det har funnits två frågeställningar som har debatterats här under
den här avdelningen. Dels är det B7 och så är det flyktingfrågan.
Beträffande B7 så relaterar man mycket i de anföranden, särskilt i det som
kom från ledamot Katrin Sjögren och också från Ålands Framtids Anders Eriksson om hur det har varit tidigare. Det har varit så på det sättet, att det har
gått åt väldigt mycket arbetstid för tjänstemännen inom förvaltningen, för
politikerna och det tycker den här landskapsregeringen att inte är bra. Nätverket och kontakterna behöver vi ha kvar, för det är bra. Man kan ha teman
som faktiskt har relevans för oss på Åland också. Men då måste man strukturera och organisera upp det här arbetet på ett annat sätt. Få det mer effektivt,
få det mer strängerat och få det till en lägre kostnad och det har vi gjort nu.
Det är en tredjedel nästan av de enda kostnaderna som vi betalar för det här
samarbetet och vi kommer att jobba runt teman som t.ex. äldreomsorg, trafikfrågor, ungdomsfrågor, arbetslöshet och annat, som är relevant att vi också
lär av någon annan och vi kan också lära någon annan om hur vi hanterar de
här frågorna på Åland.
När det gäller det här att vad är det bra förutom då att man har det här arbetet inom förvaltningen, så finns det ju de här arbetena runt ungdomsidrott,
konstprojekt, kulturprojekt, man har hållbarhetsprojekt och andra miljöprojekt så visst finns det relevans också för oss på Åland att arbeta med i det här
nätverket och samarbetet. Men det ska inte vara på den nivån som man har
haft det hittills. Utan det ska vara på en lägre nivå, mer konkret, mer effektivt
och till en lägre summa. Det har varit avsikt med det här året som vi har varit
ordförande, att få det till det. Och det har vi lyckats med. Annars har det varit
alternativet att vi hade gått ur. Men vi har fått de andra öarna med oss på att
göra det mer effektivt och så som jag har beskrivit det.
När det gäller flyktingfrågan så är det flera kommuner som har visat intresse. Det är både skärgårdskommuner, landsbygdskommuner och också
Mariehamns Stad. Det finns tillgängliga medel att disponera för eventuella
merkostnader, som då blir för de åländska kommunerna eftersom vi har
högre utkomststöd och högre olika bidrag, än vad man har i Finland. På det
sättet finns det en summa som gör att den här diskrepansen kan överbryggas.
När det gäller den överenskommelseförordning, så förstår jag att man menar
att det är en överenskommelseförordning att vi då till landskapet ska ha den
här möjligheten istället för Finland betala ut till kommunerna.
Gör man så nu att NMT centralerna betalar direkt ut till kommunerna, så
behövs inte den här överenskommelseförordningen, vilket också gör att det
blir en mycket lägre kostnad för Åland. Det är istället Finland som tar den här
kostnaden helt korrekt på sig. Precis som om det skulle vara vilken annan
kommun som helst i Finland eftersom det här är också en finsk behörighet.
Förvaltningen kommer att bjuda in samtliga kommuner för att informeras
om vad det är som man har för förväntningar på kommunerna när det gäller
mottagande av flyktingar. Man kommer att ha någon form av startpaket, så
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att man vet vad det är som gäller. För oss i landskapsregeringen har det här
varit väldigt viktigt, att inte bara prata och att inte skriva dokument utan vi
vill faktiskt ta emot flyktingar så snabbt som möjligt. Det här är den vägen vi
har valt att gå, för att få igenom det så snabbt som möjligt. Tack.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Det kanske inte direkt berör till ministerns anförande,
men om jag har tolkat saken rätt så ligger väl fastighetsförvaltning och
naturbruksskolan under ministerns ansvar. Är det inte det, så då får
man hänvisa mig iså fall vart jag ska svänga mig, för det finns ingenting
nämnt om naturbruksskolan i den här budgeten. Jag skulle gärna vilja
veta vad tankarna är med naturbruksskolan idag.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Ja, om talmannen tillåter även om det inte var med i anförandet, så svarar jag gärna på det. Fastighetsenheten ligger under mig på kansliavdelningen. Naturbruksskolan har vi nu en intresserad av att hyra den i det
här läget. Så vi inväntar det beskedet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Och tack minister Gun-Mari Lindholm för det här
klargörandet kring flyktingar. Det är jätte viktigt att man är just så här
tydlig i och med att man hör hur diskussionerna går ute på fältet bland
kommunala politikerna, så det är viktigt att vi är tydliga och nu kan jag
gå tillbaka till staden och förklara hur det är och att vi kommer att bli
inbjuda till det här. Så det känns betryggande, tack.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Mats Perämaa

Fru och herr talman! Några saker. Public service radion har nämnts. Jag håller med infrastrukturministern Thörnroos om att det är väldigt viktigt i dessa
tider med en fungerande public service radio och tv verksamhet. Eftersom
nyhetsflödet via sociala medier elektroniskt blir allt snabbare. Självkontrollen
blir allt svårare, då när flödet sker allt snabbare. Vi har också en situation där
medier är utsatta pga. den här förändringen med sociala medier, så är övriga
medier väldigt utsatta för konkurrens också och det är väldigt stora omvälvningar som sker i utbudet av information och nyheter. Så det blir allt viktigare att vi har en stabil grund i en public service organisation, radion och tv
här på Åland, som kan leverera för sin del noga underbyggda nyheter och reportage. Till den här delen så håller jag fullständigt med infrastrukturministern och det som också många andra säger.
Men däremot när det gäller finansieringen av den här verksamheten, så
har vi till vår besvikelse fått notera att man även nu i den här budgeten säger
att man ska arbeta med frågan om finansieringen för att förhoppningsvis
komma med en lagframställning om en annorlunda finansiering under 2014.
Jag känner igen det här resonemanget och jag tror att det nämndes på
samma sätt i budgeten för 2013.
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Nåväl, om det sker så här under 2014, så är det väl bra då. För vi förespråkar varianten att man borde komma till en överenskommelse med riksmyndigheterna så att vi också här på Åland för varje invånare kunde betala för
public service verksamheten via skatten. Det här kräver sannolikt överenskommelser och en uppbörd via skattemyndigheten.
Den här avtalsmodellen som nämndes av infrastrukturministern, så
kanske låter bra på så sätt att man säger, att radion på något sätt ska tryggas
sina pengar bättre på det sättet och det undrar jag över om det är så att lagtinget kan ändra på via budgetbeslutet på finansieringen, så torde man kunna
via den organisation som man ändå har kontroll över genom att man tillsätter
styrelse, så kunde man säkert häva avtal iså fall. Det kan man ju alltid diskutera. Men problemet som jag ser det är att det här löser ju inte den föråldrade
uppbördsfunktionen med TV-licenser som vi tillämpar idag. Det här är ett
föråldrat system. Folk accepterar inte mer idag, att man har kontrollanter
som tittar genom brevinkastet i dörren för att se om man har en tv eller inte.
Så avtalsmodellen löser inte det här problemet med den föråldrade uppbörden. Speciellt när folk allt mindre kommer vilja att betala för public service,
radio- och TV-verksamheten den här vägen. Också kopplande ihop med det
budgetmoment om investeringar i radio- och tv-anläggningar som åter igen
ligger på noll. Så har det gjort många år tidigare. Via andra leveransmetoder
av tv speciellt då så kan man i dagens läge få högupplösta tv utsändningar genom många kanaler. Det börjar snarare bli en regel att människor ser på HD
TV hemma mot de vanliga traditionella mer grumliga varianterna. Men det
här kan vi inte alls bjuda via vår egen organisation. Ju större skillnaden i
bildkvalité som det kommer att bli, desto mindre kommer ålänningar vilja
betala TV-licensen på det sätt man har nu gjort. Så att för vår del så eftersträvar vi mot målet att få en uppbörd via beskattningen, som är då också tillräcklig för att vi ska säkerställa oss om att vi kan investera i utsändningsapparatur som gör att människor kan känna sig nöjda med kvalitén.
Jag begärde förut om att få lite information om polishuset och kanske om
jag höjer rösten något och begär att vicelantrådet som uppenbarligen har ansvaret för den frågan, om han kunde komma in så då kunde han säga någonting om hur planerna ligger. Jag är speciellt intresserad av den frågan, med
tanke på de förväntade förmodade problemen som byggsektorn på Åland
kommer att möta under inkommande vinter. Om han inte hinner in så får vi
ta frågan i finans- och näringsutskottet.
Sen några ord till socialdemokraterna om PAF pengarna. Jag riktar mig
närmast till ledamoten Kemetter. När vi diskuterar budgeten så bör vi vara
noggranna med siffrorna givetvis. Socialdemokraterna har uppenbarligen
analyserat flödet av PAF pengar till budgeten under tio år. Det var en liten replikväxling om det. Ledamoten Kemetter sade att ”under tio år har influtit
180 miljoner euro från PAF direkt in i budgeten”. Jag tror att det var så ledamoten sade. Det här avvek så pass mycket från den noggrannhet som vi eftersträvar så jag måste säga någonting om det. Alltså PAF pengarna har tidigare
budgeterats vid sidan av den ordinarie budgeten så att intäkterna från PAF
har funnits redovisade skilt och utgifterna skilt. De medel som inte har gått
åt, har återbudgeterats igen som PAF-medel till kommande år.
Om ni har den uppfattningen om att 180 miljoner euro har gått direkt in i
budgeten tidigare, då förstår jag det här att 7 miljoner nu inte känns som en
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särdeles stor sak. Men är vi noggranna så måste vi konstatera att det inte har
flutit in pengar direkt i budgeten på det sättet som det kommer att göra nu.
Stöd via PAF-medel är skilt budgeterat för frivilligorganisationer, tredjesektorn och några intressanta investeringar som har gjorts under åren. Men
inte på det här sättet. Tack.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Det att ledamot Mats Perämaa och jag är helt överens att finansieringen för public service bör finnas i lagen. Däremot är den här landskapsregeringen inte intresserad av att kopiera modellen från finska sidan, där alla som har fyllt 18 år är med och betalar mellan 50-140 euro
per person. Och också samtliga samfund.
Vi tror och vill tro att vi kan få fram en finansieringsmodell som är lite
rättvisare mot den åländska befolkningen och mot den näringslivsstruktur som vi har här på Åland, som inte kan jämföras med rikets. Så det
vill jag vara tydlig med.
Vad sen gäller avtalet, så tycker jag personligen att det skulle vara
korrektare att hantera relationen mellan lagtinget och radion med ett
avtal tills lagen vinner laga kraft.
Ltl Mats Perämaa, replik

Herr talman! Jag tror inte att jag heller sade att man skulle kopiera systemet rakt av, utan komma till en uppbörd via skattemyndigheten och
via en överenskommelse med riksmyndigheterna. Jag har samma uppfattning och den har vi liberaler talfört tidigare att det finns skäl att
kunna ha en lägre avgift via skatten för oss ålänningar. Speciellt med
tanke på att vår radio- och TV-licens har legat något lägre sen tidigare
och vi har en annan företagsstruktur på det viset att medeltalet i hur
många anställda man har, är betydligt lägre här på Åland. Så att ingen
rakt av kopiering utav riksmodellen, utan vi får gärna tänka ut ett system som fungerar bättre för oss. Men ändå uppbörden via beskattningen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, herr talman! Ledamot Mats Perämaa ställde en direkt ifrågasättande fråga till mig, som jag gärna skulle vilja svara på men jag anser
också att det är en debatt och diskussion som man bra kan föra i finansoch näringsutskottet. Det kom tydligt fram i min kollegas, ledamoten
Karl-Johan Fogelströms anförande, där han nämnde hur man har använt PAF-medel historiskt i vår budget. Sen kan jag ju påminna ledamoten att 70 procent av t.ex. RAY:s överskott går ju raka vägen in i statskassan och likaså i Sverige använder man ju 30 procent. Så det är ingenting konstigt. Min point är ju den att man har gjort så här hela tiden. Så
det är ingenting nytt.
Ltl Mats Perämaa, replik

Herr talman! Vi kommer säkert att reda ut de här sakerna om det föreligger ett missförstånd hos socialdemokraterna om att pengarna genom
åren har gått direkt in i landskapets budget, som andra intäkter som har
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fördelats över de verksamheter vi har stifta lagar om och valt att ha i
landskapsverksamheten. Så då är det säkert intressant för er att få det
här tillrättalagt. I varje fall har budgeteringen av PAF-medel hållits skilt.
De pengarna har gått enligt lag och förordning till stöd av frivilligorganisationer och tredje sektorn. Vissa investeringar har gjorts tidigare och
det här är första gången som man budgeterar på det här sättet, att PAFmedlen täcker konsumtionsutgifter och överföringsutgifter på vanliga
budgetmoment. Så vi har en ny situation.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, herr talman! Det är ju så att om vi skulle ha en oljefond eller en
annan fond, som moderaterna lyfte fram här i sitt anförande, så då
skulle man också ha kunnat använda pengar ur den här fonden under
dåliga tider, för att kunna upprätthålla en viss välfärd i samhället och
inte få sådana här stora dippar. Man har också under ledamotens tidigare finansministerskap använt sig av de överloppspengar som funnits.
Det har varit projekt som sjöfartsmuseum, Alandica och andra stora
projekt, som man har använt PAF-pengar till.
Det här resonemanget, att vissa pengar är smutsiga och andra pengar
är rena, det förstår jag inte riktigt. Money is money. Bara det går till välfärd och går till att upprätthålla den servicenivån som vi har, så är det en
bra sak. Det kan inte vara skillnad på euro och euro.
Ltl Mats Perämaa, replik

Herr talman! Ursäkta engelskan. ”Money is money”, sade ledamot Sara
Kemetter. Vi liberaler ser inte riktigt så enkelt på det. Vi gick in för då
när vi hade ägaransvaret och ansvarade för verksamheten i landskapet
överlag, att PAF skulle bedriva den mest ansvarsfulla verksamheten eller
det mest ansvarsfulla spelbolaget i hela världen och vi hoppas att landskapsregeringen följer samma mått och ger samma ägaranvisningar. Det
här har man gjort för att verksamheten är speciell till sin karaktär. Det
är människor som i verkligheten sitter hemma och via datorn och delvis
förbrukar sina tillgångar. Så jag menar att vi bör göra vissa andra bedömningar när det gäller spelpengar än pengar som tas in via skatter
och övrigt. Vi kan inte göra saken så lätt som socialdemokraterna gör
den.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vicelantrådet Roger Nordlund

Herr talman! Först så har jag förstått att ledamot Mats Perämaa ställde en direkt fråga till mig, när det gäller polishuset och hur statusen är där. Situationen är sådan, att vi under en längre tid nu har dels planerat tillsammans
med polisen en renovering och utbyggnad av nuvarande polishus. Vi äger inte
en tillräckligt stor fastighet för att klara de behov som finns och därför så pågår det förhandlingar med ägaren till granntomten om att få köpa tilläggsmark och därmed också byggrätt. Den byggrätten som skulle behövas för att
kunna fylla de funktioner som man kan begära av ett modernt polishus. De
förhandlingarna pågår och vi hoppas, som vi skriver i budgetförslaget, att vi
inom ganska snar framtid ska kunna komma till lagtinget med ett förslag,
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som innehåller då troligen köp av tomtmark och profitering av ett tillbyggt
polishus.
Vi har under den här resan övervägt ganska många olika alternativ. Därför
att vi sitter i en speciell situation i och med att vi har bara en motpart som vi
kan förhandla med. Så att vi har dels ett ansvar att kunna få ett så korrekt
pris som möjligt för den tilläggsmark och för det byggnadsrätt som vi behöver
köpa och sen har vi också funderat på de olika alternativen som finns. Är det
så att vi ska köpa tomt och bygga själva eller ska vi köpa nyckeln i handen av
en annan ägare, vi kan också hyra upp utrymmen och det kan också finnas alternativ där t.ex. att pensionsfonden skulle kunna köpa det här och byggt och
landskapet skulle hyra av pensionsfonden.
Men vi har ändå efter ganska noga övervägande kommit fram till, att sätt
ur landskapets och skattebetalarnas synvinkel så är det mest ekonomiskt fördelaktigt att landskapet själv köper den byggnadsrätten man behöver och att
man förverkligar det i egen regi eller inom ramen för ett eget fastighetsverk
som det också kan bli framöver.
Så det är tanken och det är planen. Så jag hoppas att vi så snart som möjligt ska kunna återkomma hit till lagtinget med lite mera konkreta planer.
Det var lite diskussion i slutet på det föregående anförandet och det var om
PAF-medlens användning. Jag vill från landskapsregeringen och som nuvarande ägarrepresentant säga några saker. För det första att PAF ska driva en
så ansvarsfull verksamhet som det bara är möjligt. Jag vet att ledamot
Perämaa har varit i samma roll som mig under föregående mandatperiod och
har säkerligen haft samma målsättning. Men jag vet också att vi har varit
tvungna till att tillsammans med PAF vidta ganska många åtgärder för att
förbättra och göra saker som gör att vi kan leva upp till den här målsättningen att vara ansvarsfulla. PAF har gjort en hel del förändringar som i praktiken
ska leda till att de pengar som kommer in i framtiden i landskapets kassa tillfördelning till olika föreningar och organisationer. Det ska vara pengar som vi
med ett gott samvete ska kunna fördela. Det är vår absoluta målsättning.
Det finns en lagstiftning, det finns en förordning och det finns principer för
hur de pengar ska fördelas som kommer in till landskapet. Det sättet som vi
har fördelat de på i den här budgetförslaget, det bygger på den legala grunden
som finns och det bygger också på de principer som vi förde till lagtinget för
diskussion och beslut för tidigare det här året. Det nya som vi kan använda de
här pengarna till är miljö, energi, effektivitet och utveckling. På det sättet
finns det också förlagt i det här budgetförslaget.
Sen herr talman, vill jag också säga, så att det står klart för alla, att det inte
finns otrygghet för de föreningar och organisationer som traditionellt har fått
de här PAF-medlen, därför att vi har fört in en reservering i 2014-års budgetförslag som är t o m större än det anslag som går till föreningar och organisationer för ett helt år. En sådan trygghet har man inte haft tidigare. Så vi har
ökat tryggheten för de organisationer som finns.
Jag vill också säga det för klarhetens skull att de här medlen till organisationer inte har minskat, utan tvärtom de har ökat de facto. Så att om det finns
någon förening som känner att det har varit svårare, så beror det inte på att
medlen har varit mindre, utan det måste i sådana fall bero på andra orsaker.
Det kan i sådana fall vara att de krav som ställs på föreningarna är större
idag. Det är skäligt, tycker jag. För får man samhällsmedel och PAF-medel så
måste man också kunna leva upp till vissa grundläggande kriterier. Tack.
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Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, herr talman! Jag var lite ouppmärksam för jag måste skriva ut ett
papper till det kommande ärendet, som kommer upp. Är det på det viset
nu att det som vicelantrådet redogjorde här, betyder det att det inte blir
polishusfråga eftersom skrivningen är på sidan 60 i budgetförslaget,
utan det är redan på gång att förändras någonting i. Är det så?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! Jag måste ha varit otydlig i sådana fall för jag tycker att
beskrivningen på sidan 60 stämmer rätt så väl med det alternativ som
jag sade att vi har fastnat för och som vi ser att är mest ekonomiskt och
fördelaktigast för landskapet. Att landskapet köper marken, byggnadsrätten och bygger de kompletterande utrymmena på det. Och att landskapet äger det själv eller ett landskapsägd fastighetsbolag gör det.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, herr talman! Jag fick den uppfattningen att man söker ett samarbete med en extern part, att det var det som var huvudalternativet och
det är så fortfarande iså fall. Tack för det.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! Det är en extern part som äger granntomten och vi måste
komma till en rimlig ekonomisk överenskommelse.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Herr talman! PAF ska fortsättningsvis bedriva en sådan ansvarsfull
verksamhet som möjligt. Vi sade som så vid förra mandatperioden, att
det skulle vara det mest ansvarsfulla spelbolaget i världen. Hur man än
säger det så är det bra att den här grundläggande målsättningen finns
och den måste helt enkelt finnas, för trovärdighetens skull.
En liten detalj om budgettekniken. Det fördes ett resonemang här tidigare och det hävdades att 180 miljoner har gått direkt in i budgeten
under de senaste tio åren. Hur ser nuvarande finansministern på det här
uttrycket rent budgettekniskt? Jag hävdar ju att PAF-medlen har hållits
separat från den direkta landskapsbudgeten. Man har budgeterat intäkter och utgifter skilt.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! Så har det gjorts under alla år hittills och det görs också i
den här budgeten. Det finns ett samlingsmoment på finansavdelningen
där vi har det här 7 miljoner euros anslag samlat. Sedan finns det på
vissa andra, om vi tar t.ex. Visit Åland och till lantbruksrådgivningen, så
finns det på momenten. Där ska man komma ihåg att det är de facto föreningar som söker de här pengarna och det är ingenting nytt. Till föreningar har vi givit tidigare också, så att det följer också en gammal tradition egentligen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.

341

Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, herr talman och tack ministern för det här klargörandet. Det var
trevligt att få det en gång till klargjort. När det gäller PAF bidragen eller
lån för energieffektiveringsprojekt i kommunerna, så har jag en direkt
fråga, att gäller det fortfarande 2014, om det är så att kommunerna startar upp sådana här projekt.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Ja, herr talman! Svaret på den frågan är ja. Jag har under det här
gångna året försökt också marknadsföra det. Vi har fört dels diskussioner med Mariehamns Stad och jag har också varit på Kumlinge och diskuterat det här tillsammans med ledamoten Perämaa i en annan funktion,
för jag tror att de här medlen kan användas på ett bra sätt för socialt
byggande och för sådant som har med ungdomar att göra.
När det gäller lånen, så sänkte vi räntan i den förra budgeten till 1
procent och idag vet vi ju att ränteläget som sådant är ganska lågt här på
Åland, men det finns ändå en mycket större trygghet om man använder
sig av de här PAF-medlen. Om det är tio eller femton år eller vad man
nu kommer överens om i lånevillkoren, så vet man och kan ha en stabil
grund att stå på. Så jag hoppas att kommunerna använder sig av den här
möjligheten för jag tycker att det är ett klokt sätt att använda de här
pengarna.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, herr talman! Det tycker faktiskt jag också. Jag är nog lite på gränsen när jag ställer frågan, att när du nämnde sociala projekt, så inkluderas då också dagisbyggen i det här?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! Jag vill inte uppfattas för att stå här från talarstolen och ge
några löften. Jag tror att ett gott råd är att kontakta finansavdelningens
tjänsteman Anneli Karlberg, för hon kan presentera de villkor som gäller
för att alla ska behandlas lika i det här sammanhanget och korrekt utgående från de riktlinjer och beslut som är fattade.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Jag vill bara betona att det råder samsyn mellan socialdemokraterna
och det som vicelantrådet här säger. Jag ska bara citera det jag själv sade
i ett inlägg här tidigare, när det gäller PAF medel. Åland har sitt eget regelverk som nu håller på att förnyas. Hur det kommer att se ut är i huvudsak en politisk fråga. Den här regeringen kommer fortsatt att hantera PAF-medlen på ett ansvarsfullt sätt enligt det regelverk som i sista
hand lagtinget fastställer.
Vi ska vara glada över att landskapet råder över spelverksamheten.
Inte minst under en period då det är verkligt kärvt ekonomiskt läge. Vi
har ingen annan åsikt än det här. Man ska inte tolka oss på något annat
sätt än det är. Vi ska följa det regelverk som finns.
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Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Jag tror att vi helt säkert är överens om de här grundläggande principerna och jag vill avslutningsvis säga det herr talman, att använda PAFmedel i budgeten är ingenting nytt. Nu är det här s.k. 2015 projektet
som har fått stort fokus i den här debatten och också i den offentliga debatten. I årets budgetförslag används 7 miljoner euro till utveckling,
sysselsättning och utbildning. 15 miljoner totalt sett under tre år är ett
ganska lågt belopp. Vi ska komma ihåg att den geriatriska kliniken som
vi hoppeligen ska komma igång att bygga under nästa år, dit går det 21
miljoner euro. Vi har satt ungefär 17 miljoner i Alandica Kultur och
Kongress. Vi har satsat i samma storleksordning i sjöfartsmuseumet osv.
så vi har använt ganska mycket PAF pengar för olika samhällsmedel under årens lopp. Skillnaden är nu att vi satsar på modernisering och utveckling och jag tycker att det är lite modernare sätt göra det på.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Därmed är också diskussionen om landskapsregeringen och kansliavdelningens förvaltningsområde avslutad. Vi övergår till debatten om utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde.
Minister Johan Ehn

Herr talman! Den budget som ligger för utbildnings- och kulturavdelningen
är både stram och utvecklande på samma gång Vi fick för några veckor sedan
en utredning från ÅSUB som hade i uppdrag att plocka fram en utredning och
ett underlag för att kunna göra bedömningen om hur vi ska klara av det framtida kompetensförsörjningsbehovet i samhället. Det visade sig att den utredningen gav dagens system rätt goda betyg, men det betyder inte att det inte
finns behov av att jobba vidare. Man tittade framåt i tiden till år 2025 i den
här utredningen och det visade sig att det området som vi var mest beroende
av att få någonting utifrån, det handlar om högskoleområdet och det är
någonting som har varit en väldigt tydlig prioritering under många år i det
åländska utbildningsväsendet. Men den visar också på en hel del utmaningar.
För landskapsregeringens del så går vi nu vidare med att planera den långsiktiga utbildningspolitiken genom att vi följer upp det som finns i regeringsprogrammet, d.v.s. vi utser en utbildningsdelegation. Den här utbildningsdelegationen kommer att vara sammansatt så att den representerar de som är
beställarna av utbildningen, d.v.s. vi politiker och de övriga inom samhället
som har nytta av utbildningen såsom arbetsmarknaden och samhället i övrigt. Ett av de viktigaste områden som utbildningsdelegationen kommer att
ha på sitt bord inledningsvis, det är att ta fram ett långsiktigt utbildningspolitiskt program, som ska ta sikta på att använda sig av ÅSUB utredningen för
att kunna möta de utmaningar och det utbildningsbehovet som vi har i framtiden. Det som man framförallt lyfte fram från ÅSUB sida att man måste ha i
framtiden, det är en flexibilitet i utbildningssystemet som måste utformas i
mycket nära samarbete med arbetsmarknadens parter och framförallt då näringslivet. Men också det som finns inom offentlig sektor naturligtvis.
Min målsättning är att vi under våren ska kunna ha jobbat fram grunden
för det här för att sen lägga fram det för diskussion i lagtinget om ett långsiktigt program som ska utgöra grunden för planeringen av vårt utbildningsvä-

343

sende i framtiden. Jag är helt övertygad om att det är viktigt att inte bara se
på utbildningspolitiken utgående från mandatperioder eller budgetår, utan
man måste lägga upp de stora riktlinjerna. Eftersom utbildningspolitiken är
formad på det sättet, att det vi gör idag det får effekt först långt senare.
Herr talman! Vi kommer att jobba med ett övergripande område som knyter nära inpå det som ÅDA eller det som digitala agendan gör d.v.s. att utöka
ålänningarnas möjligheter att kunna använda sig av det digitala samhället.
Ett projekt som handlar om digitalkompetens lägger vi dryga 100 000 euro
på. Det här projektet kommer att syfta till att gå igenom allt från grundskola
till högskola och se på vilket sätt vi behöver utveckla både undervisning, pedagogik, material, infrastruktur osv. som ska göra att skolan faktiskt ger våra
ungdomar möjligheten att få kunskap på det här området som de bär med
sig. Men inte bara det att de ska bära kunskapen med sig, utan det handlar
också om att de ska kunna använda sig av det digitala mediet som en naturlig
del av undervisningen.
Vicelantrådet har vid ett par tillfällen sagt att när han varit ut i skolor och
sett sig runt, så har han konstaterat att egentligen har mycket inte hänt i
klassrumssituationen sen han själv gick där. Jag är benägen att i mångt och
mycket hålla med om att det finns i en första anblick inte mycket som har
hänt, samtidigt så har hänt otroligt mycket under ytan. I sättet att se på kunskap och i sättet att se på hur man kan åstadkomma bästa möjliga resultat för
ungdomarna.
Men när det gäller användandet av digitala resurser så vill jag påstå att här
har vi en utmaning framför oss. Vi har inte kommit speciellt långt när det gäller den frågan och här handlar det om att förbereda skolan på ett bra sätt för
det. Vi har satsat en hel del resurser både från landskapsregeringens sida och
också från kommunernas sida på det här, men det finns ett behov att fortsätta
den här satsningen, så att vi sen också kan även i den här frågan sträcka på
oss och säga att vi ligger långt framme och kan ge våra ungdomar bästa möjliga kunskapsbas.
Herr talman! När det gäller grundskolan, så kommer vi också att satsa på
en rad utvecklingsprojekt. Vi har i ett antal utredningar fått oss berättat att
när det gäller framförallt läsning hos pojkar, så har dessa kunskaper försämrats. Vi kommer att satsa en extra resurs på att tillsammans med kultursidan,
biblioteken, kommunerna och våra skolor, att se till att vi får igång ett projekt
som handlar om att stärka våra ungdomars läsintresse. Det här projektet
jobbas fram under början av året och implementeras sakta men säkert.
Jag vill här vara tydlig med att vi fortsättningsvis ligger förhållandevis i
PISA mått gott till, men däremot det som oroar oss är det att skillnaden mellan flickors och pojkars läsning är väldigt stor. Vi vet att läsning och läsförståelse är grunden för att också kunna komma vidare och faktiskt skaffa sig kunskaper i alla övriga ämnesområden. Så därför är det här synnerligen ett viktigt projekt.
En annan fråga som vi kommer att jobba med från avdelningens sida, det
är trivseln i skolan. Vi vet att när man har gjort trivsel- och hälsoundersökningar så finns det en hel del saker som har uppenbarat sig i hur de studerande och eleverna mår. Här kommer vi nu att lyfta fram ett antal områden
utgående från de undersökningarna och tillsammans med framförallt grundskolorna, jobba fram åtgärdspaket för att öka trivseln och också den hälsa
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som finns i skolan. Vi har ett gott underlag i de undersökningar som finns och
nu gäller det att hitta de områden som vi jobbar vidare med.
Utöver det så har det pågått ett stort läroplansarbete under många år i
grundskolan. Det kommer vi nu att slutföra och vi kommer framförallt att
rikta in oss på den allmänna delen av läroplanen, där vi kommer att titta på
om den stämmer överens med de målsättningar som vi har ute i samhället
idag. Har skolan de styrriktlinjer som vi från samhällets sida vill att ska finnas där som grund för utbildningsväsendet idag. Det kommer också att ligga
på plats under nästa år.
I det här sammanhanget vill jag också lyfta fram det att vi har fått utredningar som visar på att ungdomarna i mindre utsträckning väljer att läsa
språk frivilligt. Det här är någonting som vi har haft små aningar om tidigare,
men som nu belades med statistik här sen några veckor tillbaka. Vi kommer
även här att lägga fram förslag på hur vi ska motivera våra ungdomar att läsa
mer språk. Ett gott exempel också på hur den här typen av projekt som vi
jobbar med nu, har gett resultat är ett projekt som vi driver tillsammans med
Ålands Näringsliv, ett entreprenörskaps projekt som hyllas av såväl Ålands
Näringsliv, studerande, ungdomarna och lärarna. Man tycker att man har fått
igång ett bra samarbete och vi kommer förhoppningsvis att se ett resultat av
det här i framtiden.
Herr talman! På gymnasiesidan så kommer vi nu efter att ha drygt två år
av verksamhet i Ålands Gymnasium bakom oss göra den utvärdering som
finns också utlovad. Sen kommer vi att se på, vad som har blivit gott och vad
som har blivit mindre gott med gymnasiereformen. Vi kommer också utgående från det att sedan föreslå eventuella förändringar av saker och ting.
I det här sammanhanget kan jag säga också det att före den här utredningen har gjorts klart så har vi naturligtvis uppmärksammat en del saker på
vägen. En av de sakerna är det att vi har ett antal ungdomar som lätt hamnar
mellan stolarna och som vi inte klarar av att hitta en plats åt i utbildningssystemet eller yrkesutbildningen. För att underlätta för dem så har vi startat ett
projekt, som är ett samarbete mellan min avdelning och social- och miljöavdelningen där vi nu tittar på hur vi kan intensifiera och förbättra samarbetet
mellan myndigheterna på det här området. Man kan säga att vi har tagit modell av den här barnahusmodellen som finns inom social och miljö och det
som handlar om utnyttjade barn. Vi kommer på samma sätt här nu att försöka hitta en väg framåt för att då också utnyttja de resurser som finns för att
ta hand om de här ungdomarna som faller emellan stolarna. Därför att vi är
övertygade om att resurserna finns men vi kanske inte alltid använder de här
på bästa möjliga sätt. Här kan man väl säga att här ligger också grunden till
den ungdomsgaranti som vi har skrivit om i vårt regeringsprogram.
I övrigt vad gäller gymnasiet så kommer vi att göra om läroplanet för allmänna ämnen och vi kommer att titta betydligt mycket mer på lärande i arbete, som vi märker att vi i förhållande till kringliggande områden ligger lite
efter och så kommer vi att fortsätta genomgången av de yrkesläroplaner som
finns. Allt kommer att göras i koppling till det som finns som arbetsmarknadens behov.
Herr talman! När det gäller högskolan, så är det framförallt sjöfartsutbildningen som vi kommer att ha fokus på nästa år. Dessutom så finns det i utbildningsavtalet diskussioner om organisationsform, utbildningsutbud och
finansieringssystem, som högskolan tillsammans med landskapsregeringen
345

nu kommer att titta på. Vi har också lagt in utvecklingspengar när det gäller
forskningssamarbete och framtagande av spetskompetenskurser inom de
områden som man från högskolans sida kan identifiera som viktiga för det
åländska samhället.
Herr talman! När det gäller kultur och kulturarv, så sjösätter vi nu det kulturpolitiskaprogrammet. Vi kommer att jobba med framtagande av en museilagstiftning, vi kommer att ta fram kulturlag och riktlinjer och framförallt så
kommer vi att jobba med att färdigställa basutställningen på Ålands Museum.
Jag vill också i det här sammanhanget säga det att när det gäller kulturpolitiken så har vi hela tiden sagt att det mesta av de kulturgärningar som görs,
görs inte av landskapsregeringen eller av landskapsregeringen underlydande
organ. Utan det görs av de aktiva och de finansieras av PAF-medel. PAFmedlens nivå är på samma nivå som tidigare. Här har vi inte gjort indragningar. Dessutom så finns det specialsatsningar som vi gör tillsammans med
finansavdelningen. Både inom film och inom det att vi kommer att stöda en
operauppsättning.
Herr talman, när det gäller pengar till idrotten och den idrottspolitik som
förs, så gäller samma sak som med kultursidan. Vi ser till att vi håller PAFmedlen på samma nivå som tidigare. Vi har dessutom gjort en förändring när
det gäller finansieringen av Öspelen så det kommer att finnas med kontinuerligt och inte göras som specifika satsningar det år som finns utan man ska
istället se till att få en kontinuitet i det här och rörelsen själv ska se till att
man också sparar pengar för att kunna delta när det gäller de här bitarna. När
det gäller att organisera egna Öspel är det en specifik fråga som kommer så
sällan att det finns inte med i det här resonemanget. Vad gäller idrottspolitiken, så har vi också riktlinjer för hur vi vill styra upp från landskapsregeringens sida mätbara mål när det gäller hur man fördelar pengarna inom idrottsrörelsen och de kommer att slås fast här under denna höst.
Herr talman! Till sist vill jag lyfta ungdomsfrågorna och där handlar det
om att fortsätta arbetet med att öka och säkra inflytande möjligheterna för
ungdomar. Vi har jobbat tillsammans med SKUNK och elevråd och vi har
också försökt att förbättra vår egen förvaltnings möjligheter och förmåga att
konstatera när man ska ta in ungdomars engagemang och möjlighet att få påverka olika beslut. Jag kan nämna i det sammanhanget att när det gäller en
ny körkortslag så var infrastrukturministern den första som fick möjligheten
att använda sig av tekniken för att presentera och diskutera det tillsammans
med ungdomar om de förslag som finns och det här kommer vi att fortsätta
med när det gäller inflytandefrågor.
I det här sammanhanget så vill jag på nytt nämna det att det här projektet
med marginalisering, det är någonting som inte enbart jobbas med från skolsidan utan det är framförallt ett projekt som finns inom ungdomspolitiken.
Det var ett axplock av det vi sysslar med i utbildnings- och kulturavdelningen nästa år. Tack, herr talman.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, herr talman! Och tack minister Johan Ehn. Det är ett viktigt område som ni förvaltar. Ministern nämnde här i början av sitt anförande,
möjligheten att föra den åländska skolan in i den digitala världen. Som
jag ser det, så för att vi ska lyckas med det här så behövs det ofantliga
och enorma ekonomiska insatser. Det läget som vi nu är i digitalt i våra
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skolor i Mariehamn och också i de andra kommunerna, så är vi ju faktiskt hemskt långt ifrån det som man är i Sverige och i Finland. Kanske
det här skulle kunna vara en del av ÅDA-projektet eller en del av samhällsservicereformen, att man skulle få på det sättet en rättvis fördelning
av det här för det är viktigt att våra elever klarar sig, för vi vet ju inte hur
framtiden ser ut om 20 år och vad det är för färdigheter som det behövs.
Minister Johan Ehn, replik

Herr talman! Kopplingen till ÅDA-projektet finns helt klart i det här. Då
ska man komma ihåg att ÅDA-projektet bygger upp egentligen grunderna för att man ska kunna koppla upp sig mot det digitala. De satsningar
som ska göras ute i respektive skola kommer framförallt att ålägga när
det gäller hårdvaran i kommunerna. Däremot kommer man från landskapets sida med de pengar som också finns nu reserverade hos oss på
utbildnings- och kulturavdelningen att användas framförallt att förstärka kunskapen och kompetensen hos lärarna. Och också möjligheten
att utveckla olika typer av digitala läromedel och söka vägar framåt där.
Men när det gäller de investeringar som handlar om hårdvaran, plattan
eller datorn, där kommer ansvaret precis som i ÅDA-projektet att ligga
ute hos brukarna, dvs. skolorna och kommunerna i det här sammanhanget och där måste man ta ansvaret för hur man gör det ute i skolorna.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, herr talman! Vi får diskutera det här området närmare sen framöver för att situationen i kommunerna är så pass knapp, så knappast börjar de satsa på stora pengar på datorer. Åtminstone ser vi i våra skolor i
staden att det är svårt.
Sen gällde det här att utveckla utbildningen enligt arbetsmarknadens
behov. Då undrar jag hur ministern tänkte när han lyfte fram det perspektivet. Jag är lite av en annan åsikt när det gäller det, för det är ju
inte dagens arbetsmarknad som ska analysera hur utbildningen ska se
ut, utan vi borde skapa individer, som oberoende hur marknaden ser ut
framöver, har sådana färdigheter så att de klarar av även framtidens
utmaningar.
Minister Johan Ehn, replik

Herr talman! Först när det gäller satsningen på IT så är erfarenheterna runt omkring sådana att det egentligen inte krävs alltid så där extremt stora tilläggsresurser för att göra satsningar på det här. Det gäller
att växla spår från att tidigare ha kanske investerat i klassuppsättningar
och liknande datasalar. Går man istället till att jobba med lösningar som
är mer individuella så är skillnaden i kostnaden egentligen inte speciellt
stor. Det handlar mer om det här att hur man gör själva satsningen.
När det gäller det här arbetsmarknadsanpassad utbildning så gör vi så
som man gör runt omkring oss. Vi ber statistikerna om hjälp om hur
man ser på framtiden och det var det jag försökte redogöra för att ÅSUB
nu har tagit fram ett sådant instrument för oss. Men naturligtvis är det
så att vi inte kan med säkerhet säkerställa exakt hur det kommer att se
ut. Men däremot utgående från det så har vi stor hjälp i hur vi kan utforma framtidens system tillsammans med både politikerna och arbets-
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marknaden. Naturligtvis är det så att flexibilitet är honnörsordet i det
här sammanhanget.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, herr talman! Först vill jag lite gå in på det här som minister Ehn
nämnde om projektet om samarbete mellan myndigheter, som jag tycker är av yttersta vikt. Äntligen. Det här är någonting som behövs. Det
behöver komma sen också med resultatet därifrån tydliga direktiv, framförallt till de olika myndigheterna att vad som händer och vad som ska
ske. För det är som minister Ehn säger, att resurserna har vi men samarbetet och dialogen fungerar inte idag. Jag tycker också om orden ”flexibilitet i samhället”. Därför att alltför många ungdomar idag har trillat
mellan genom att de måste ha anpassat sig till samhällets strukturella
förändringar, vilka har lett till inbesparingar men däremot har vi fått fler
ungdomar som har fallit mellan genom att de inte har klarat av att anpassa sig till samhällets styrningar.
Minister Johan Ehn, replik

Herr talman! Jag delar som sagt var ledamot Winés tankegångar kring
det här med samarbetet mellan myndigheterna och projektet har som
utgångspunkt att vi ska väcka myndigheterna i att se möjligheterna i det
här samarbetet. Så gjorde man när man jobbade fram den här s.k.
barnahusmodellen med hur man jobbar med utsatta barn, dvs. de som
är utsatta för övergrepp och liknande. Jag är övertygad om att genom att
jobba med samma metodik och med den noggrannhet och se till system,
så tror jag att man kommer att komma fram till en bra lösning här
också.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicetalman Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag ville fråga lite kring gymnasieutbildningen. Det kommer ju
en del oroande signaler från gymnasieutbildningen från lite olika håll.
Dels så är det studerande som rapporterar om svårigheter i deras skolgång, de har inte husrum och de har lärarlösa lektioner. Jag tror att det
är särskilt den här media- och kommunikationsprogrammet som jag
tror att det har varit särskilda problem kring, men det kanske också
finns flera linjer. Det är en sådan här signal som jag tycker att verkar
oroande att studerande har ett visst missnöje. En annan sak är det här
med att tillgodose arbetsmarknadens behov. Hur mycket är man faktiskt
flexibel i verkligheten att också se till att man följer upp de behov som
finns och då tänker jag t.ex. på det här med plastindustrin. Tidigare
fanns en särskild utbildning som tillgodosåg arbetskraft. Den togs bort
och sen ser vi hur det går när det inte finns utbildad arbetskraft.
Minister Johan Ehn, replik

Herr talman! Utöver den förändring som gjordes med själva gymnasiereformen så har också gjorts en hel del andra förändringar över tidigt
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utbildningsväsende och just den här diskussionen som nu har förekommit kring lärarlösa lektioner härstammar egentligen i att man år 2011
gjorde en förändring i hur antalet timmar skulle se ut. Det var egentligen
inte utgående från den här gymnasiereformen utan det var andra beslut
som ledde fram till det. Det var under den förra landskapsregeringen.
Men vi har sagt att i den utvärdering som vi gör nu, så kommer vi också
att ta med det här. Vi kommer att lyssna till alla inblandade parter och vi
har redan nu försökt analysera de signaler som kommer in och naturligtvis möte upp dem så fort vi har kunnat i det sammanhanget också.
Mycket handlar också om sättet att kommunicera och att man hittar
goda kommunikationsvägar.
När det gäller sen det här att lyssna på näringslivet så bl.a. plastindustrin har vi diskuterat med och vi är överens om hur vi ska möta deras
behov i framtiden och den finns, den här lyhördheten från skolans och
landskapsregeringens sida.
Vicetalman Viveka Eriksson, replik

Talman! Det är synnerligen viktigt. Exportindustri som måste flytta utanför från landskapets gränser pga. att man inte har utbildad arbetskraft. Så det där är en sak som plastindustrin har pekat på under ett tag.
Men det är bra att man tillmötesgår det och att man diskuterar. Det är
också väldigt viktigt att man lyssnar på de studerande i den här utvärderingen och att de är en viktig del.
En fråga då. När kommer den här utvärderingen? För det var klart
sagt från lagtinget att den ska göras. När kommer den?
Sen har jag också en fråga om ungdomsgarantin. Ministern sade att
det här var början till en ungdomsgaranti. Har man nu en plan där man
bygger upp ett helt projekt och alla de beståndsdelar som faktiskt då ska
finnas i den här ungdomsgarantin? Det har man också sagt i ett regeringsprogram, att man ska ha en sådan här. Det är väldigt viktigt att
man kommer vidare med en heltäckande ungdomsgaranti.
Minister Johan Ehn, replik

Herr talman! Först när det gäller plastindustrin, så kan jag säga det att
direkt efter att vi fick signalerna i det sammanhanget via media, så hade
vi en diskussion med dem och det visade sig att man inte var ute efter en
specifik utbildning inom plastindustrin utan det man är ute efter är
alltså att man får ut människor som är anpassningsbara och som har
möjlighet att kunna bli en del av de företag som finns där. Och det handlar framförallt om att se till att få ut tekniska människor från allmän
tekniska linjer som är den här utkomstpunkten. Sen har vi på högre
nivå, alltså högskolenivå och liknande, där man också har ett visst behov. Men problemet är att antalet av de här som behövs är så pass få att
det gäller då att hitta den här hur man anpassar redan befintliga utbildningar för att möta upp de behov som finns där.
När det gäller ungdomsgarantin så har den uppfattningen som regeringen har haft att vi de facto redan har ungdomsgaranti, därför att vi
kan erbjuda idag utbildningsplatser eller arbetsplatser. Men det vi ska
göra nu är att beskriva hur det här ser ut så att vi på ett tydligt sätt, både
jämte mot lagtinget och brukare kan visa på att det här finns.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, herr talman! Minister Johan Ehn har ett stort och omfattande ansvarsområde och många spännande frågor och det är roligt att höra
hans entusiasm och engagemang. Jag har fastnat på en lite udda sak i
budgeten som jag vill fråga om. Det står på sidan 138 under högskolans
verksamhet med rubriken ”Tillämpad forskning och utveckling”, så står
det längst nere någonting som jag tyckte var lite uppseendeväckande.
Jag citerar; ”Ytterligare fortsätter arbetet med högskolans

profilprojekt som går ut på att segla över Atlanten med en
självstyrd autonom segelrobot”. Är det här någonting som är prioriterat av regeringen?
Minister Johan Ehn, replik

Herr talman! Det här är ett projekt som visar på hur man kan använda
sig av tillämpad forskning för att få fram intressanta fakta kring nya
bränsleformer, nya sätt att navigera, hur man kan spara energi och sådana saker. Det här är ett projekt som högskolan själv har initierat och
som knyter an till de områden som man bedriver utbildning på. Och där
man kan knyta olika typer av elevprojekt som behövs inom utbildningen
för att kunna få den här grunden till ett forskningsarbete som ska göras,
alltså den tillämpade forskningen. Nu är det kort tid att svara i detalj på
det här projektet, men det har presenterats i ett antal omgångar också i
media och jag måste säga att jag är imponerad över att man kan med
ganska små medel lyckas med att förankra det här med att visa på att
man kan komma vidare i forskningsarbetet med en till synes lite små rolig grej men som ändå ger väldigt mycket.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, det är ju lite spektakulärt och det var därför jag blev intresserad av
det och jag tar varken ställning för eller emot. Men jag fick lite det intrycket av att man faktiskt tar fram en sådan här segelrobot. Att är det
mer underordnad betydelse, att det är de här förutsättningarna, egenskaperna eller den teknik som behövs som är mera intressant. När man
skriver så här så blir det väldigt förenklat. Det kanske inte borde ha varit
med här eller så borde det ha varit mer utvecklat för nu blir det nästan
lite lustigt med det här tillägget i budgeten.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Det kan hända att man hade kunnat beskriva det på ett lite
annorlunda sätt, men det är precis så som ledamot Sundback är inne på.
Det viktiga är ju inte segelbåten i sig, utan det är arbetet runt omkring,
d.v.s. att få igång tankegångar kring framtidens möjligheter att driva
fram fartyg, till miljövänlighet, till att klara av att navigera och att låta
olika typer av folk kunna röra sig på havet. Någonting som är verkligen
aktuellt i det sammanhanget när vi pratar svaveldirektiv, kvävedirektiv
och andra saker. Självklart skulle vi kunnat skriva på lite annorlunda
sätt, men jag är helt säker på att vi kan få högskolan att för finansutskot-
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tet på ett närmare sätt presentera det här projektet, så kan de se den
vinst som finns i det här ur ett tillämpat forskningssynvinkel.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Minister Ehn nämner i samband med den utvärdering
av gymnasiereformen som har pågått nu i två år, att ”eventuella för-

ändringar av saker och ting” och jag funderar på om det är
någonting som ministern vet före den här utvärderingen har blivit klar
eller är det bara allmänt utan något specifikt vill förändra, när man
nämner bara att man ska göra förändringar av saker och ting.
Sen vet jag att det finns kritik fortfarande mot schemaläggningen och
här står det i under Ålands Gymnasium att ”arbetet med att skapa fungerande schemaläggningar för båda skolor är stort måluppfyllt”. Jag vet
att det finns mycket kritik ännu bland elever åtminstone, att det inte
fungerar.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! När det gäller den sista delen, så kan vi säga det att det
finns fortsättningsvis kritik kring saker och ting, men man ska skilja på
vad kritiken handlar om. Tidigare handlade det väldigt mycket om att
man inte fick schemat på plats och att det tog väldigt länge innan man
hade ett schema överhuvudtaget. Man hade fortfarande i höstas vissa
bekymmer kring den biten, men de var avsevärt mindre än vad de var
tidigare. När man ska schemalägga en sådan här stor organisation så
kommer det alltid finnas en viss osäkerhet i det och vi kommer aldrig att
komma till ett perfekt system och jag lovar ledamot Eklund, att jag inte
tror att jag kommer att uppleva den gången när det inte finns någon som
helst kritik kring det här. Nu handlar det mer om det att hur man lägger
själva schemat tekniskt. Hur många håltimmar man har i förhållande till
hur man lägger ihop de här sakerna och det är någonting som man jobbar vidare med. Det är olika typer av kritik som framkommer i det här
sammanhanget. Sen vad gäller utvärderingen så är det så med utvärderingar att där det kommer saker som visar sig vara mindre bra så ska
man ju vidta åtgärder. Det var det jag menade med det jag sade. Det är
utgångspunkten att vi ska bli bättre och att vi ska kunna skapa en organisation som fungerar optimalt.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! En annan fråga som slår mig när man tittar på de här
utbildningarna och vilka linjer det finns, så finns det under Yrkesgymnasiet så finns det enda utbildningen inom datateknik är under el- och
datateknik. Det finns ingen speciell linje för IT verksamhet. Jag råkade
prata med en som är inom IT branschen och driver ett företag och han
sade att det lönar sig inte överhuvudtaget att fråga efter arbetskraft på
Åland för det finns inte. Han sade att de hade pratat med landskapsre-
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geringen för döva öron, att de ska göra någonting åt den här utbildningen. Idag är det så att man söker ettdera kompetent folk utifrån eller så
flyttar man verksamheten eller delar av verksamheten till Sverige eller
något annat ställe.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! När det är den här typen av svepande kritik, som ledamoten
Brage Eklund nu kommer med, är väldigt svår att hantera. Men jag kan
säga så här att det finns utbildning på högskolenivå inom det här området, som kallar för IT. Det är en fyraårig utbildning, som är ganska välfrekventerad i dagsläget. Vi har också en utbildning inom media och
kommunikation, som för tillfället genomgår en översyn av hela läroplanen för att just möta upp de frågeställningar som också har dykt upp till
oss. Men att man skulle prata för döva öron, det känner jag inte till utan
vi har vidtagit de åtgärder som vi behöver göra, dvs. försöka utveckla de
utbildningar vi har och eventuellt också om det visar sig, att behov finns
komma med nya framöver. Därför att vi också måste se till att vi hittar
utbildningshelheter så vi inte utbildar till arbetslöshet. Utan vi utbildar
till så att de får jobb i framtiden och det försöker vi göra efter den förmåga vi har och vad vi har för kompetens på området här på Åland.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Torbjörn Eliasson

Fru talman! Jag drog över tiden med några minuter i mitt gruppanförande
över näringspolitiken så jag ska fatta mig kortare den här gången. Minister
Ehn har ett brett och ekonomiskt tungt område att spänna över. Och det är
viktigt!
Centern stöder landskapsregeringens förslag till budget och jag ska i detta
anförande begränsa mig till några kommentarer avseende utbildningens och
forskningens betydelse för näringslivet. I dagens globaliserade samhälle
skärps konkurrensen varje dag. Det finns inga skyddade verkstäder längre. Vi
kan inte konkurrera med de låga arbetskraftskostnaderna i utvecklingsländerna. När löner och levnadskostnader är mycket högre här är vi hänvisade
till att i stället konkurrera med kreativa idéer, entreprenörskap, kompetens
och hög produktivitet.
Fru talman, här kommer utbildning och forskning in i högsta grad på alla
områden. Att ge våra barn och ungdomar god utbildning och intresse att utnyttja sin kreativitet och entreprenörspotential, att ge vuxna möjligheter att
vidareutbilda sig, både i praktiska och teoretiska sammanhang och att erbjuda forskningsplattformar för exempelvis sjöfarts- och IT-relaterade projekt är ett måste för att vårt lilla ö-samhälle ska kunna hänga med och utvecklas.
Fru talman! I detta budgetförslag så finns en mängd insatser. Det finns
pengar för en långsiktigt hållbar utbildningspolitik med fokus på arbetsmarknadens behov. Det finns pengar för att i samarbete med Ålands Näringsliv i projektform intressera grundskoleelever för entreprenörskap. Det finns
pengar för ett utvecklat LIA, lärande i arbete inom yrkesutbildningen. Det
finns pengar för ett utvecklat samarbete mellan näringsliv och högskola inom
tillämpad forskning och innovation. Och inte minst, det finns pengar för att
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utveckla och anpassa sjöfartsutbildningen med målsättningen att vara en attraktiv utbildningsort.
Sett ur ett näringslivsperspektiv bådar den här budgeten gott. Tummen
upp från centern. Tack, fru talman.
Ltl Sara Kemetter

Tack, fru talman! Jag har stått här och sagt det förut och jag säger det igen,
att utan en bra utbildning har vi ingen tillväxt och ingen konkurrenskraft.
Grundskolan ska jämna ut klasskillnader och ge ungdomar en likvärdig
start i livet oavsett hemförhållanden, kön eller andra förutsättningar. Utbildning har historiskt varit en av de viktigaste ledstjärnorna för att skapa en
jämbördig grund att stå på. Den åländska skolan ska bygga på humanistiska
värderingar och betona hållbar social, ekonomisk och miljömässig utveckling.
Skolan ska vara en demokratisk mötesplats som är jämställd och motverkar
könsstereotyper.
Vi behöver alltså ha en sammanhållen offentligt finansierad skola och det
här är det bästa redskapet för att skapa dessa jämlika förutsättningar. Vi kan
också motverka social segregering genom att stöda och uppmuntra eleven.
Därför behöver den mångkulturella skolan här se som en styrka och eventuellt också stärkas. Kanske behöver vi ge extra språkstöd och få möjligheten att
förstärka sina kunskaper i hemspråk för att kunna klara sig i framtiden.
God läsförmåga lyfte ministern Ehn upp. Det är alltså förmågan att inhämta information och egenskaper som krävs för dagens informationssamhälle. Läsningen är grunden för framgångsrikt lärande och därför ska samtliga åländska elever ha samma förutsättningar att bli rutinerade och starka
läsare. Både pojkar och flickor. Därför är det glädjande att höra att landskapsregeringen nu startar ett stort läsprojekt.
Läsning är hela skolans men framförallt samhällets angelägenhet. Och här
har biblioteken och föräldrar en viktig roll. Det är läsglädjen som är nyckeln
till god läsförmåga. Vi måste börja visa åt våra barn hur roligt det är att läsa
och att uppleva den skrivna texten.
Dagens arbetsmarknad kräver individer som har förmågan att bygga ett
hållbart samhälle. Framtidens arbetstagare behöver kunna arbeta självständigt och ta ansvar, kunna uttrycka sig, ha social kompetens och kommunikationsförmåga. Viktiga färdigheter är även samarbets-, tanke- och problemlösningsförmåga. Vi behöver ett brett utbildningsutbud.
Åland har en stark sjöfartstradition. Det har kommit upp flera gånger här
under debatter. Många unga ålänningar vill utbilda sig inom sjöfartsnäringen. De maritima utbildningarna lockar även ungdomar från både Finland och
Sverige. Ålands ambition bör vara att upprätthålla statusen som internationellt sjöfartskluster med hög sjöfartskompetens. Här ser jag en stor möjlighet.
Att både modernisera vår sjöfartsutbildning men också utöka utbildningsutbudet.
Fru Talman, kulturen är en samhällsutvecklare. Kultur är en huvudingrediens för förändring och kultur ska ha en självklar plats i processer som samhällsutveckling. Kultur skapas genom mötet mellan människor, därför måste
man arbeta gränsöverskridande med kultur, som en förändring i samhället
där kulturaktörer, medborgare och näringsliv strävar mot samma gemensamma vision. Ett belysande exempel är bibliotek, som väljer att ta in vissa
böcker, eller konsthallar som sätter upp en viss konst. Aktivt väljer man ju då
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bort något annat. Indirekt säger vi till samhället, att det här är värdefullare än
det där. Vi är alltså politiska aktörer i ett kulturfält som sätter kulturen i ett
större samhälleligt perspektiv. Åland behöver skapa en plats där olika etniska
grupper och andra minoriteter kan få en naturlig plats att träffas. Även det
kunde berika vår kultur. En sådan plats kunde vara vårt kulturhus eller Medis.
Fru Talman, slutligen. Ålands musikinstitut bedriver en lagstadgad verksamhet med fastställd läroplan. Intresset att studera vid Ålands musikinstitut
är stort. Elevantalet idag är ca 290 elever. I budgeten nämns en organisering
av en permanent teaterutbildning på grundläggande nivå för barn och unga.
Jag har ingenting emot att det grundas en sådan utbildning, men den får inte
ta medel ifrån den verksamhet som nu bedrivs på Ålands musikinstitut.
Danslinjen får under inga som helst omständigheter hotas. Dansen är den
snabbaste expanderande kulturyttringen idag. Det är också en stor hälsofaktor. Med den liggande budgetförslaget finns det en liten risk att danslinjen
eventuellt kunde dras in. Det här kan jag inte acceptera och jag skulle vilja att
finans- och näringsutskottet tittar närmare på det här. Men man kan ju undra
varför man inte hellre för en teaterverksamhet skulle utveckla danslinjen och
starta t.ex. en danslekskola. Att starta med dans innan skolåldern är väldigt
viktigt framförallt med tanke på genusperspektivet. Ålands musikinstitut har
idag ett stort behov av att kunna rekrytera pojkar till dansen. Dessutom ökar
ungdomars möjligheter till vidare studier i dans, om man börjar tillräckligt
ung. Det vore av den anledningen viktigt att Ålands musikinstitut kunde
starta en danslekskola. Verksamheten är självfinansierad, eftersom det skulle
handla om gruppundervisning.
Det här är positiva effekter när det gäller barns utveckling. Både fysiskt och
psykiskt. Det utvecklar också deras matematiska förmågor och språksinne. Ju
mer man rör sig och ju mer man musicerar, så aktiveras hjärnan och utvecklas. En sund och trygg kroppsuppfattning kombinerat med förmågan att ta
instruktioner och koncentrera sig på något som barnen kan ta med sig hela livet. På Ålands musikinstitut är det för tillfället en övervikt av kvinnliga studerande. Inom musiken har vi 101 flickor och 72 pojkar och inom dansen 85
flickor och endast 7 pojkar. En viss förbättring har skett vad gäller antalet
pojkar i dansen och i förhållande med musiken så är den ganska konstant.
Här kanske vi måste jobba hårdare för att få pojkar med i dansen. I ekonomiskt trånga tider borde vi satsa på kultur istället för att den ska bli hotad.
Tack.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Som jag sade under debatten kring det kulturpolitiska programmet så är Ålands musikinstituts budget i likhet med de flesta andra
budgeten trång i dagsläget. Men det är också så att landskapsregeringens beställning till Ålands musikinstitut är att dansutbildningen ska
vara kvar. Dansutbildningen ska vara kvar är den tydlig beställning som
finns från landskapsregeringen.
När det gäller teaterutbildningen så skrev vi också att finansieringen
av den ska vi anvisa ytterligare medel för. Det skrev vi i det kulturpolitiska programmet och vi tänker inte starta någon teaterutbildning under
nästa år heller. Och det är inte meningen att det ska ske på bekostnad av
det som redan finns där. Utan snarare så att berika verksamheten.
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Sen när det gäller det att vi har trångt med ekonomin, så har vi också
sagt det att vi kommer tillsammans med musikinstitutet att hitta möjligheter till samarbete med t.ex. gymnasiestadiet och andra vägar för att
säkra upp att man inte ska tvingas till sådana inbesparingar som får förödande konsekvenser.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman och tack minister Johan Ehn. Det var mycket betryggande att få det här så tydligt bekräftat här i lagtingssalen. Jag undrar
om jag kan ställa en fråga tillbaka när det gäller den här danslekskolan
och hur ministern ser på det.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Ministern har ingen direkt åsikt i frågan huruvida man ska
göra det. Det måste sättas i relation till helheten i övrigt och det måste
vara en fråga som ska beredas tydligt och klart på det sättet som vi normalt jobbar på, d.v.s. man tar upp frågan via direktionen och skolan för
att sen föra det vidare. Det är ingenting som jag sjösätter på en gång.
Det jag kan säga är att direktionen har lekt med tanken om det är ett
musikdagis och inte med specialisering i första hand på dans. Jag vill ha
sagt att man i det här skedet när man sitter i den situationen att man har
trångt med budgetmedel, så ska man vara försiktig med att precis på
samma sätt som med teaterutbildningen köra igång den innan man har
säkra så att man klarar de grundläggande funktionerna först. Jag ställer
mig inte heller negativ till att det kunde vara en utvecklingsmodell, men
jag kan inte ta ställning till den så här på stående fot, varken sätta tummen upp eller tummen ner. Men som sagt var, jag är inte främmande för
att det kunde bli på det sättet.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det var igen betryggande att höra ministern stöda det
här, för det här med musikdagis har ju diskuterats i många år och med
tanke på åtminstone stadens situation med svårigheter att hitta dagis
platser så är det ju en tanke. Men det här är väl mera så att det är mer
som en lekisverksamhet. Tack så mycket.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! När vi diskuterar och behandlar kulturpolitiska programmet så tog jag precis som ledamot Kemetter upp den här frågan
med dansen och även jag hade sett vissa orosmoln att den eventuellt
skulle vara i farozonen. Men då fick vi ju ett betryggande svar utav vår
minister igen och det har vi fått återupprepat här idag igen, så att jag anser att det är lugnt och det är ingen risk att dansutbildningen ska försvinna. Och det tackar vi för. Tack.
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Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Jag tror att det är så att ledamot Eliasson också sitter
som ordförande i Ålands musikinstituts direktion eller har gjort det, så
han har varit medveten om situationen där. Så det är faktiskt betryggande och glädjande att det blev också så här tydligt också poängterat
även i budgetdebatten.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det blev klarläggande gällande dansutbildningen. Med
tanke på den oron som finns här uppenbarligen och har funnits i majoritetsblocket för kulturministerns intresse för den här verksamheten, så
kanske det finns skäl till att utskottet ska försöka säkerställa sig om att
intresset hos landskapsregeringen bibehålls intakt.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det är underbart att vi från både regeringspartierna
och oppositionen är så här nöjda med den verksamheten som bedrivs på
Ålands musikinstitut och den dansen som där nu undervisas, för det har
ju gett otroliga spin-offs bl.a. där dansen är en spinoff av det här och vi
ser också på alla de här gymnastikanrättningarna där man nuförtiden
dansar både gamla och unga. Så det är mycket trevligt att vi utövar idrott på det här sättet. Tack.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Göte Winé

Tack, fru talman! Det är vårt stora mål, att alla unga ska se möjligheter inför
sin framtid och dess utbildning. Jag kan erkänna att ibland blir man fundersam om det bara ska bli ord och stannar där och man blir orolig ibland när
man har läst tidningar på den senaste tiden, för det har inte direkt varit några
positiva skrivningar i media. Men det anser jag har varit mer förvaltningskaraktär än politiska. Det jag vill, det är att vi ska börja titta på vad vi har för
politiska mål och vart vill vi komma. Se det stora och prioritera. T.ex. så bör
vi snart börja fundera på vad det är vi vill med Ålands Folkhögskola. Det dras
ner och det bantas av, men däremot så måste vi snart börja fundera att ska vi
fortsätta med det eller måste vi se vad vi vill med dess utbildning. Det jag
tänker på är t.ex. att antalet ungdomar ökar rejält och genom den nya linjen
som de har där så kommer det fler ungdomar som är i behov av special lärare.
Men den resursen kan det bli svårt om man fortsätter att banta det fram.
Fru talman, det är viktigt att alla ska se en möjlighet med vidare studier i
gymnasial stadiet. Här behöver vi se vad vi kan erbjuda våra ungdomar. Här
kommer lite tankar och synpunkter kring just vad vi erbjuder våra ungdomar
och mina tankar kring det.
Hur ofta får man höra att ungdomar behöver mogna ett år innan man studerar vidare? Tar ett s.k. sabbatsår. Jag anser att hemma mognar man inte.
Man måste komma ut och det är inte så lätt. Tyvärr blir det alltför lätt att
man låter de vara hemma och mogna. Jag tycker att man behöver se på ett
s.k. tionde år eller liknande där man mognar med hjälp istället för att vara
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hemma där man inte mognar, som jag ser det. Jag släppte själv idén till landskapsregeringen om yrkesstarten 2009 när jag jobbade som projektledare för
ungdomslotsarna. Om det sen är det som är vikten eller ett tionde år, så vet
jag inte. Kanske att yrkesstarten har levt sin roll förbi. Men däremot måste vi
se vad kommer istället för dessa ungdomar. Det jag såg då, var att det var fler
unga som hade svårt att komma in i studier den hösten. Så här behöver vi
noga titta, vad det är som vi vill. Där tror jag också utbildningsavdelningen
har den största kunskapen och ser också vad det största behovet är. Man har
också möjligheten att se Folkhögskolan som en resurs. Sen undrar jag om alla
klarar av att sitta ett tredje år på skolbänken. Unga som haft det tungt i
grundskolan, som måste behöva se vad de får för stöd och hjälp för att
komma igenom gymnasialstadiet. Det är inte många som hoppar av, men de
som gör det så kan det blir drastiska konsekvenser för, genom att det är svårt
att komma in på studier igen.
Det kanske inte hjälper minister Ehns budget, men däremot tror jag mer
finansministern tackar om man får igenom ungdomar genom utbildningen,
för det blir totalekonomiskt mycket bättre och långsiktigare beslut.
Fru talman, nu vill jag nämna en sak där jag ser ett stort bekymmer. Det är
nämligen om det här med sökandet enligt prövning. Det står följande på
Ålands Yrkesgymnasiums hemsida: På varje program i Ålands Yrkesgymnasium reserveras i regel en studieplats per 12-20 studieplatser för sökande enligt prövning. Det betyder alltså en studerande per program. Vilket då leder
till 16-17 platser om skolan anser sig ha resurser för det. Nu vet jag att minister Ehn har fått en skrivelse om att det hösten 2014 kommer att komma
23-26 elever enligt prövning. Och som jag ser det så är det svårt att se att vi
har mer än 16-17 elever som har möjlighet till dessa platser. Det som vi på
Åland är unika med är utesluta de som söker enligt prövning till all utbildning. Vi har nämligen så att den som söker enligt prövning så kan inte söka
andra utbildningar. Man kan bara söka de platserna som finns enligt prövning. Här är någonting vi måste se över under 2014, se över möjligheten att ta
bort den här uteslutningen, som man gör till de andra utbildningarna.
Kort om grundskolan. Jag vill att man måste börja se möjligheterna över
att centralisera kuratorerna och skolpsykologerna. Vi måste börja se att man
på landsbygden får likvärdig möjlighet till skolkuratorer och skolpsykologer.
Varje dag prioriteras det olika mellan högstadiedistrikten. Jag vet att det är
en kommunal ansvarsfråga, men landskapet har tillsyn och kan komma med
direktiv. Så som vi har det på norra Åland idag är inte bra.
Till slut kan jag säga att jag var på en föreläsning idag om utbildningar,
ungdomar och förebyggande utanförskap, där jag fick lära mig en ny grej,
NEET - Not in Education, Employment or Training, alltså ett Europeiskt
mätsystem. Det är alltså där man har tagit fram hur många av de som är mellan 15-24 år som inte är i någon sysselsättning, de är inte i utbildning eller
anställning. Enligt ÅSUB som tidigare tagit fram de här siffrorna, så lär det
finnas runt 9 procent av ungdomarna som inte är i utbildning, anställning eller sysselsättningsåtgärd. Det här är någonting som vi måste se på. Stor del
var inte arbetslösa, men däremot det som är mest skrämmande är att det var
dubbelt fler som är ett s.k. mörkertal, som vi inte vet vad de gör och det är här
vi måste börja titta på hur vi ska hitta dessa ungdomar. Av den siffran som vi
fick av ÅSUB så var det 84 arbetslösa och de nämnda är över 200, alltså de
som vi inte vet någonting om. Vi vet att 29 av dessa ungdomar är sjukpens357

ionärer. Vi vet att 8 är beväringar. Men vi har alltså 200 som vi inte vet vad
de gör och det är en oroväckande siffra. Tack, fru talman. Jag beklagar övertiden.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Jag ska försöka svara snabbt på några av de här frågorna.
När det gäller långsiktiga mål, så delar jag helt och hållet ledamot Winés
synpunkter och det är just därför som vi tar fram det i utbildningspolitiska programmet. Här handlar det också om att se till Folkhögskolans
roll och där finns en speciell skrivning om det också i det budgetförslaget som ligger, så där delar vi också synen. När det gäller tionde året är
jag kanske inte lika säker på hur det ska utformas. Jag tror dessutom att
vi behöver fundera på i vilket läge de här insatserna ska göras. Jag tror
nämligen att grundskolan behöver fundera på att försöka vara tidigare i
att åstadkomma de här förändringarna. Det är kanske inte det tionde
året som är det viktigaste.
När det gäller kortare än treåriga yrkesutbildningar så tycker jag att
det är en intressant fråga, som vi kommer att också titta närmare på när
det gäller det utbildningspolitiska programmet. Och när det gäller studerande som söker enligt prövning, så finns det i antagningskriteriebeslutet som jag har tagit, en prövningsmån på 30 procent av de totala
platserna, som är 224. Det borde betyda 67 platser totalt sett, så vi borde
klara den här biten så som ledamoten Winé beskrev den.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Det jag tänkte på när vi pratar om det här som jag kallar för tionde året. Det är inte skolorna som kan göra det. Ungdomarna
vet inte vad de ska göra och där tror jag att det är så att grundskolan inte
heller klarar av det. Jag har pratat om det här tidigare idag, att där är
det privata sociala nätverket inte lika starkt och vi har fler vilsna ungdomar. Vi har också fler ungdomar som mognar senare än tidigare. Det
gör att det är fortsättningsvis svårt att ta ett beslut. Just det här diskuterade de på seminariet där jag var tidigare idag, att det här är någonting
för Katapult. Ungdomarna har inte klarat av att välja linjer och därför är
min tanke den att man skulle ha ett år då man utvecklas, mognar och får
testa på olika verksamheter.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Som sagt var, som jag sade i den förra repliken, så stänger
jag inte dörren för det här. Jag tror att man behöver titta närmare på det
och redan i den här diskussionen vi har nu om de ungdomar som riskerar marganiseras när vi ser på hur man faller mellan stolar och vilka resurser som finns, så tror jag att vi kommer att komma fram till en delllösning i det här sammanhanget. Men det kommer som sagt var säkert
som ledamot Winé säger också, att finna de ungdomar som är i behov av
att kunna göra någonting annat än göra valet precis efter nian. Där
nämndes också Folkhögskolan, Katapult och det kan finnas ytterligare
också i det arbetet vi nu gör med att se över arbetsmarknadsutbildningarna. Ledamot Göte Winé nämnde också det här med kortare utbildningar, vilket jag tror kunde vara en väg framåt. Så det finns tankar om
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att ta det här vidare. Vi har de inte exakt formulerade i budgeten, men
däremot lever de i de projekt som vi nu bedriver.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Sen avslutningsvis. Jag hann inte i min förra replik så
tar jag det här med enligt prövning. Jag får hoppas att de här av ministern nämnda 60 platserna väger tyngre än att man skriver att man
har reserverat sig i regel en studieplats per 12-20 studieplatser. Tyvärr
har jag hört att det hade varit lättare att ta en per program, det är vår
policy och annars ska vi ha mer tilläggsmedel för att få mer resurser. Där
måste vi börja titta så att vi kan göra en ändring så att två personer vet
att de har en möjlighet om de söker till samma linje, om de söker enligt
prövning. Det är ganska svårt för många och de känner också att vad
händer om de inte kommer in på den här platsen och vad gör jag då. Vi
måste ge alla samma möjlighet.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Axel Jonsson

Tack så mycket, fru talman! Utbildning är viktigt i dåliga tider, har vi hört
många säga. Tyvärr så är det så att utbildningen ger ju inte särskilt snabbt effekt på sysselsättningen, utan det är mer en långsiktig åtgärd så det är ingenting som löser våra ekonomiska bekymmer just för dagen. Men oavsett så stiger arbetslösheten och ungdomsarbetslösheten är hög och på sikt måste vi
förstås få ner den. Flexibla utbildningssystem är viktiga, har det konstaterats
och det är bara att hålla med om det. Men det är också lite oroväckande att
man ännu inte lyckats fått Ålands Gymnasium på plats efter två år. Fortfarande finns det elever som har ganska orimliga scheman med varierande
timmar från dag till dag och hela program som lite knakar i fogarna med
många lärarlösa lektioner. Särskilt bekymmersamt är det att vi inte vet vad vi
får ut för de pengar som vi sätter in i Ålands Gymnasium. ÅSUB gjorde ju en
benchmarking vid millenniumskiftet som visade att gymnasieutbildningen
vid den tidpunkten var 26 procent dyrare än motsvarande svenska och hela
45 procent dyrare än motsvarande finska. För mig har det fortfarande inte
blivit klart, att vi får den kvalité som vi antagligen fortfarande betalar mera
än våra omkring liggande regioner. Jag misstänker att det är fortfarande på
det sättet, speciellt efter kostnadsutvecklingen efter gymnasiereformen. Så
det skulle jag gärna vilja ha klarlagt. Jag har efterfrågat vid tidigare tillfällen
och skulle gärna se en sådan här jämförelse och att man tar fram en sådan
jämförelse, förslagsvis i samband med den utvärdering man gör av gymnasiereformen som helhet.
Flexibla utbildningar lyftes fram och det är bra. Men sidan 134, så har jag
en liten fråga i samband med att man skriver så här: ”I förslaget till budget
har Åland i konjunkturläge och de prognoser som aviserar ökad arbetslöshet i det åländska samhället, beaktad så att budgetmedel har reserverats för
olika kurser i samarbete med AMS, samt medel för kurser med flexibel
start.” Man undrar förstås vad den här skrivningen innehåller. Hur mycket
har man reserverat för de här ändamålen? Vilka slags kurser är det osv? Det
skulle jag gärna ha ett förtydligande kring. Är det bra en lösskrivning eller
finns det innehåll av vikt bakom den skrivningen? För idén är inte alls dum,
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men man behöver göra det här på ett sätt som får effekt och det är också viktigt för lagtinget att man vet vad man beslutar om när man antar en sådan
skrivning.
Sen har jag ytterligare en fråga på i de allmänna motiveringarna som gäller
utbildning och det har lite tangerats här i debatter tidigare och det gäller teaterutbildningen. Gällande skrivningen kring teaterutbildningen på sidan 28:
”Med utgångspunkt i det kulturpolitiska programmet ska åtgärder särskilt
vidtas för att organisera en permanent teaterutbildning på grundläggande
nivå för barn och unga.” Mot bakgrund av den debatt som fördes om det
kulturpolitiska programmet så känns den här skrivningen väldigt offensiv.
Där man sade att man tydligt skulle klarlägga förutsättningarna först osv. Här
skriver man redan att man att åtgärder särskilt ska vidtas för att organisera
den permanenta teaterutbildningen. Där skulle det krävas att landskapsregeringen förtydligar vad man faktiskt tänker göra under budgetåret 2014. Ska
en teaterutbildning organiseras redan under 2014 eller ska den inte, som man
tidigare var inne på. Ett klart svar gärna på den frågan.
Sen när det gäller företagande och näringslivet som vi har diskuterat
mycket idag, så har vi i Ålands Framtid en motion som väl passar in under
näringsavdelningen men som också i stor utsträckning passar bra in på utbildnings- och kulturavdelningen. Där behöver vi få en mera serviceinriktad
förvaltning. Tar man nu de skriverier som har varit kring problematiken ute i
Kastelholm, så finns det mycket att önska. Utbildningsministern och jag hade
tidigare debatt här i år om Jan Karlsgårdens Värdshus där man gjorde allt för
att göra en smidig försäljning möjlig till privata aktörer och det är fortfarande
så att jag tycker att man borde sälja Jan Karlsgården utan några orimliga
klausuler och göra det svårt för sig. Jag pratar alltså om värdshuset. Jag återupprepar, det är från den debatten så att den inte glöms bort.
Samtidigt borde man göra enkelt för sig att sälja den parkeringsplats som
har efterfrågats av den mest framgångsrika entreprenören där ute och inte
försöka sätta käppar i hjulet. Det verkar som att det kan finnas andra lösningar, men varför har man gjort det så här svårt för sig ute på det här området. Här behöver Museibyrån få till en betydligt mera företagsvänlig inställning i sitt arbete. En kraftig uppmaning från Ålands Framtids sida. Det för att
få fart på vårt näringsliv. Med de kommentarerna så avslutar jag mina reflektioner kring utbildnings- och kulturavdelningen. Tack.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! För det första så ett exempel på de här kortare kurserna
med flexibel grund, så finns de inom hotell- och restaurangbranschen.
Det var någonting som vi omedelbart tog tag i när vi slog fast antalet utbildningsplatser i år för hotell- och restaurangsidan. Vi har sett att på
vuxensidan har man möjlighet att ge olika kortare utbildningar som ger
kompetens för att jobba inom den branschen. Det finns också sådana
specialgrejer som sprängarutbildning och liknande som ska göras för att
man ska kunna få verka inom vissa områden utgående från att det finns
specifika krav.
När det gäller sen teaterutbildningen, så säger jag bara att läs det kulturpolitiska programmet. Det som ska göras det här året är läroplaner
och ekonomiska förutsättningar och finansierings möjligheter. Vi kom-
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mer inte att göra någonting mer det här året än just de här bitarna. Det
sade jag också här i en tidigare replik.
Och när det gäller försäljning av t.ex. Jan Karlsgården, så är det
ingenting som hanteras på kultur- och utbildningsavdelningen, utan det
hanteras på kansliavdelningen.
Ltl Axel Jonsson, replik

Det är sant. Men museibyråns agerande i de här frågorna har varit under all kritik. Det är viktigt att lyfta fram i det här sammanhanget att ska
vi skapa förutsättningar för våra entreprenörer så behöver vi ha serviceinriktade tjänstemän också och det är yttersta politiska ansvaret som utbildningsministern sitter på i det här fallet. Så det är en uppmaning från
oss i Ålands Framtid, att här behöver vi vara mera tillmötesgående och
företagsvänliga, för det är viktigt om vi ska lyckas skapa tillväxt.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Jag delar ledamot Axel Jonssons syn att vi jämt behöver
fundera på hur vi bemöter och hur vi tar emot de som är medborgare
och kunder till oss, så att vi på bästa möjliga sätt kan skapa förutsättningar för en god utveckling i samhället. Jag tror att när det gäller diskussionen kring Jan Karlsgården, så är det framförallt inte så att det i
första hand har varit värdshuset och frågan om vad museibyrån har
ställt för krav på den försäljningen, utan det har mer handlat om vad det
finns för teknisk utrustning i den. Där har man utgående från helheten
resonerat på ett sätt som kanske inte har varit till fördel för en försäljning av det hela. Men det pågår en diskussion om utvecklingen av hela
området till den 29 november, där det nu är sammankallat ett möte med
de som är intressenter i det här området och vi har goda förhoppningar
om att vi kommer att hitta lösningar framåt, för det handlar om att konstatera var ansvaret ligger.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Barbro Sundback

Tack, fru talman! Jag tänkte ägna min tid åt nordiskt kultursamarbete. Det är
så att jag är Ålands representant i Nordiska kulturfondens styrelse. Lagtingets representanter i den här Nordiska delegationen har gett mig det förtroendet. I egenskap av styrelsemedlem så hade jag igår besök, en senior rådgivare
som var här och träffade bl.a. de parlamentariker från lagtinget som är engagerade i Nordiska Rådets arbete. Det är så att kulturfondens styrelse har beslutat, att de nordiska parlamenten ska informeras om kulturfondens arbete.
Lyckligtvis hade vi en lunch tillsammans med de åländska representanterna
och jag tycker att vi hade en väldigt bra diskussion.
Den här seniorrådgivaren är svensk och hon har varit två dagar på Åland
och genom hennes iakttagelser började jag fundera på en hel del om Ålands
policy. Det är ofta så att det är bra när det kommer någon utifrån och tittar
med friska ögon på vad vi håller på med.
När man tittar i budgeten så finns det under kultur- och utbildningsavdelningen ett moment, Nordiskt kulturutbyte. Men så vitt jag förstår så handlar
det om pengar som går direkt till NIPO. NIPO är ju ett ministerrådssamar-
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bete och till sin art betydligt mer begränsat än den nordiska kulturfondens
arbete. Den här uppdelningen som vi nu har på Åland, d.v.s. att NIPO på något vis har tagit huvudansvaret för det nordiska kulturutbytet. Det är inte riktigt fördelaktigt för det åländska kulturlivet, som jag ser det efter det här besöket. Den här kulturfonden är nämligen en separat stiftelse. Den är från
1966 och det är den nästäldsta institutionen inom det nordiska samarbetet.
Det visar på en lång historia där man har satsat på just kulturutbytet i Norden och man riktar sig till gräsrotsorganisationer, till föreningar och enskilda
konstutövare osv. Det är ju inte NIPO:s uppgift riktigt utan där finns det
andra rutiner och policys. Så att även om man från åländsk sida har på något
vis gett NIPO på Åland ett uppdrag att informera mera om t.ex. Nordiska kulturfonds kontakt, så räcker det inte riktigt. Det betyder att vi kanske inte utnyttjar den här resursen och de här resurserna tillräckligt. Nu driver jag ju ett
projekt och innan jag kom med i styrelsen, där jag för första gången har lyckats få full pott både från nordiska kulturfonden och från kulturkontaktnord
och det har nu tagit ganska många misslyckade ansökningar att riktigt
komma på hur man ska göra och vad man ska uppfylla för kriterier för att
komma åt de här pengarna. Det är ju också så att landskapet inte vill satsa på
föreningarna så mycket pengar att man skulle kunna anställa personal. Det
här kräver ändå en hel del kompetens att göra sådana här ansökningar. Man
har inte heller inom sin egen förvaltning direkt någon som kan råd giva och
som följer upp de här ansökningarna. Samtidigt är de inte så besvärliga som
t.ex. EU-ansökningar och Interreg-ansökningar.
Så vad ska man göra? Jag har funderat så här att när man söker nordiska
pengar, så borde föreningarna också samtidigt söka pengar från landskapsregeringen och Ålands kulturdelegation. Man ska ju alltid ha en egen andel
pengar och om det är så att man får nordiska pengar, så borde landskapet
komma till mötes och ge en viss andel. På det viset så skulle man kunna få en
mycket större dynamik i den här ansökningsprocessen. Det är ju på lite liknande sätt med EU-pengar att man ska ha en egen andel. Men de här små
föreningarna har ju inte sådana pengar. Dessutom finns det en tendens att
om någon förening gör någorlunda bra överskott ett år så finns det en risk för
att man får mindre landskapspengar eller om det nu finns kommunala.
Så på den här punkten behöver man nog se över hur vi kan skapa nya bidragsformer och mekanismer som gör att flera åländska kulturaktörer och
organisationer söker nordiska pengar. Jag tror att det är för enkelt att det är
NIPO som ska ha hand om allt nordiskt kulturutbyte. De har sin givna roll,
men det nordiska samarbetet är betydligt bredare än så.
Så det är lite otydligt det här kulturpolitiska programmet vad den här fördelningen ska vara. Det står om att nordiska samarbetet och kontakter med
Färöarna och Grönland ska utvecklas. Vem är det som ska utveckla det? Är
det landskapsregeringen? Det är någonting här med Norden, Östersjöområdet och landskapets egen kulturpolitik som inte riktigt är genomtänkt. Jag vill
nu väcka den här frågan, för att om man ser samhällsekonomiskt så har vi ju
fått en utredning som visar att det frivilliga arbetet genererar ungefär 34 miljoner i året samhällsekonomisk vinst. Ju mer vi satsar i de här organisationernas grundfinansiering, desto mer pengar kan vi hämta utifrån. Så det är
samhällsekonomiskt väldigt lukrativt. Tack.
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Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Det är ett intressant resonemang som ledamoten Barbro
Sundback för och jag tror att det finns anledning för oss att ta den med
oss vidare för att på ett så effektivt sätt som möjligt kunna dra nytta av
dem pengar som kan finnas i det nordiska sammanhanget. Och inte bara
pengar utan också de samarbeten som man kan ha nytta av. Så jag
kommer att ta med det här vidare i de diskussioner som jag har tillsammans med min avdelning och det passar ganska bra i och med de skrivningar som finns om att man ska se över bidragssystemen. Det här är
någonting som man absolut behöver ha med i åtanke, att hur vi på bästa
möjliga sätt kan kombinera stödformer så att de faktiskt ger bästa möjliga resultat för kulturen också. Så jag är helt öppen för att föra den här
diskussionen vidare. Det är ingenting som jag har tänkt på tidigare och
inget som jag har fått respons på att driva. Men jag tar nu med det här i
det fortsatta arbetet.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Jag är glad att ministern är öppen och tar emot de här
erfarenheterna som åtminstone jag har nu gjort den här senaste dagen
och under gårdagen. Det är lättast för små kulturföreningar som inte har
personal att skicka in en ansökan till landskapet. Och helst begära så
mycket som möjligt, så att man får då en lite större andel. Det var det
gamla sättet. Sedan så är svenska kulturfonden lyckligtvis ganska aktiv
här och vissa kulturföreningar lär sig att söka finlandssvenska kulturpengar. Då behöver man inte någon samarbetspartner. Ska man vara på
den nordiska arenan, så ska man ha samarbetspartners. Åtminstone ska
man vara tre. Nu är det bara Åland, Finland och Sverige och det är inte
kulturfonden intresserad av.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Sara Kemetter

Tack, fru talman! Jag var borta under första dagen av budgetbehandlingen, så
jag tar igen det här. Liberalerna har lagt en budgetmotion kring utvecklad religionsundervisning och det är det här jag hade velat diskutera. Det har varit i
media om det här, men jag skulle velat föra en ordentlig debatt kring det här.
För det här är en jätte intressant budgetmotion och ett ämne som jag tycker
att vi skulle behöva debattera mera i vårt samhälle.
Förslaget är ju en revidering av grundskolelagen, som inleds med avseende
att utveckla religionsundervisningen så att det blir ett icke valbart ämne,
samt oberoende av konfession eller åskådning.
Fru Talman, allt som svenskarna hittar på, är inte alltid det bästa att kopiera. I skolans värdegrund i Sverige står det att skolan skall vara ickekonfessionell, vilket innebär att den inte skall bekänna sig till någon religiös
tro. Enligt den svenska skollagen ska undervisningen i skolan vara ickekonfessionell. Den ska vara saklig och allsidig. Så står det. Trots det kan en
avslutning som hålls i kyrkan vara tillåten. Tonvikten bör då ligga på den gemensamma samvaron och inte på religiösa traditioner. Låter inte det här absurt, i det åländska samhället? Det är ju så att det finns flera komedier som
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har gjorts på just det här att man inte kan säga vad som helst i kyrkan. Det är
det här jag skulle vilja diskutera lite mera.
Min syn är den att vårt samhälle grundar sig på en gemensam värdegrund,
nämligen den kristna värdegrunden. Fortfarande är det många ålänningar
som är medlemmar i kyrkan och anser att de kristna traditionerna är viktiga
att bevara. Ett samhälle är aldrig värdeneutralt. Åland är inte värdeneutralt.
Vi har en stadskyrka och vi bygger vårt samhälle på demokratiska principer.
Idag upplever vi en irrationellberöringsskräck med religionen och säger att
icke-tro upplevs som mer neutralt än tro. Det normala nuförtiden är att säga
att jag inte är troende. Om man bekänner en tro exempelvis kristendomen,
judendomen eller den muslimska tron så upplevs man av samhället som att
man skulle vara belastad av någonting. Ideologi och den gemensamma värdegrunden är trots allt det bästa verktyget enligt mig, att motarbeta polarisering och extremism. Idag hålls många jul- och våravslutningar i kyrkan. Utgångspunkten i det här förslaget är att eleverna nu skulle utsättas för religiös
påtryckning och därför ska man göra den här förändringen.
I Sverige har man nu gått så långt att skolverket bestämmer vilka psalmer
som är religion och vilka är tradition. Är Stilla Natt religion eller tradition?
Min poäng är det, att det inte går och det blir löjligt till sist.
Fru talman! Vilken värdegrund ska stå i centrum för den nya undervisningen för det finns alltid någon värdegrund som belyses. Det finns enligt
mig inte en neutral värdegrund. Idag har vi i vårt samhälle här på Åland en
hållbar värdegrund som vårt samhälle förlitat sig på i snart 2000 år. Det har
funnits alternativa värdegrunder under historien, såsom nazismen, fascismen
och kommunismen. Men de här värdegrunden har inte varit hållbara eller
kommit särdeles långt historiskt. Sen har jag en fråga till liberalerna. Vem ska
undervisa i detta nya ämne och vilken värdegrund råder då under de här lektionstimmarna? En värdegrund. Ska det basera sig på det ateistiska eller vad
är det för värdegrund man vill belysa och vad är det för utbildning den här läraren ska ha? För den värdegrund som då kommer råda, kommer att påverka
flera generationer och i slutändan även vårt samhälle.
Fru talman, det finns en obalans mellan den försiktighet man iakttar när
det gäller religiös påverkan och den fullständiga naivitet man har när det gäller kommersiell påverkan av barn och ungdomar. Det finns en tydlig skillnad
mellan indoktrinering och traditionsförmedling. Det är farligt med tanke på
polarisering och extremism att vi med det här förslaget skulle uppfostra våra
elever och våra barn till religiösa analfabeter. Hur ska de kunna orientera sig
mellan olika extrema krafter, som vi ser att växer i samhället, när de själva
inte har en grund att stå på?
Fru talman, så anser jag att skolan ska vara bärare av våra traditioner och
också bärare av den kristna värdegrunden. Skolan är med och bygger samhället samt skapar framtidens tänkare. Den värdegrund som idag råder, utgår
alltid från individen. Vi behöver bevaka våra värdefulla traditioner och vårt
kulturella arv. Det är åländska individer med den här värdegrunden och tankesättet som historiskt har byggt upp Åland. Varför vill vi rubba på det här?
Tack.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Tyvärr så kunde inte vår partiordförande närvara vid den
här debatten. Speciellt olyckligt med tanke på att hon är första under-
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tecknare. Vi har en höststämma som pågår som bäst. Jag får ändå säga
att vi liberaler har nalkats i den här frågan ur en individ perspektiv. Jag
får dessvärre säga att i mina öron så låter, den här värdegrundsbaserade
beskrivningen av den här frågan och orden formulerade av ledamoten
Kemetter, ganska konservativa. Den uppfattningen får jag givetvis ha. Vi
har nalkats i den här frågan utifrån elevernas synvinkel. Eleverna börjar
ju grundskolan i 6-7 års ålder och vi ser det som svårt att belasta eller
lägga det här uppdraget på så unga barns axlar för att värna traditioner.
Vi bedömer det så mycket viktigare, att dessa barn får uppleva skolan på
samma sätt.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Ledamot Mats Perämaa, jag förstod inte riktigt vad
frågan var i repliken, men vi värnar nog om de historiska traditioner
som har varit rådande på Åland. Det är dem man lyfter fram i undervisningen. Nu närmar vi oss juletid och då vet vi att i alla skolor så tänder
vi första adventsljuset, vi planerar in adventssånger, vi planerar lucia
som är ett helgon och egentligen mycket religiöst och sen pratar vi om
Jesus födelse och vi förbereder eleverna kring de här traditionerna, som
också har skapat ett kulturarv. Ett kulturarv, som jag tror att ålänningarna värnar starkt om. Kan vi göra det nu om vi skulle införa den här
konfessionslösa undervisningen? Vem drar gränsen?
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det fanns ingen fråga i min replik, utan det var närmast ett
ställningstagande. Vi vill absolut inte häva de här traditionerna. Det är
inte vårt mål i den här motionen, utan vårt mål är det att unga elever
och barn som i vårt samhälle idag, där vi strävar till inflyttning och vi
pratar om att ta in flyktingar, när barn i 6-7 års ålder ska gå i skola, så
vill vi att de ska behandlas på ett likvärdigt sätt så att alla elever får
samma utbildning. Så att de känner sig som en enad homogen grupp när
de går i skolan. Så vi har nalkats den här frågeställningen ur ett individperspektiv med tanke på barnets bästa.
Den här konservativa hållningen som ledamot Kemetter enligt mig
har så, det är ett sätt att nalkas den här problematiken men att vi har
kommit till frågan på ett annat sätt.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Man må kanske tycka att jag är konservativ, om jag vill
bevara den åländska kulturen och de åländska traditionerna. Jag har
jobbat internationellt och internationella skolor där man är helt konfessionslösa. Där har vi ingen jullov utan man har vinterlov, ingen påsklov
utan vårlov och det är fullständigt förbjudet att alls diskutera religiösa
frågor i och med att man har så många olika religioner i den skolan och
man anser att det är föräldrarnas uppdrag helt och hållet. Men det här
är en annan sak. För nu är vi på Åland, vi är i en sådan värdegrund som
har den kristna traditionen, vi har vuxit upp med den här och de människor som flyttar hit ska också kunna förstå vår kultur. Så jag ser det inte
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som något negativt och dessutom har man idag stora valmöjligheter. Om
man som förälder inte vill att eleven ska ha religionsundervisning så kan
man alltid välja bort det och välja livsåskådning. Så vi har det här fria
valet. Så jag förstår inte riktigt, för individen får ju synlighet i den lagstiftning vi har idag.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Jag tror att det är viktigt att i den här diskussionen skilja på
två saker. Det ena är religionsundervisningen och den andra är den värdegrund som man har i skolan. Därför att värdegrunden som man har i
skolan och i undervisningen, den sätts i läroplanen och framförallt i det
som jag var inne på i mitt anförande tidigare också, den allmänna delen
av läroplanen där man sätter in de värderingar och den etiska grund
som man ska stå på. Där tror jag inte att någon skulle vara intresserad
av att lyfta bort de bitarna, eftersom det är en del av självstyrelsen att
bevara kulturarbetsspråket osv. När det gäller den här motionen, så
handlar det om hur religionsundervisningen ska vara organiserad och
då tycker jag att man behöver ta sig nog en funderare på hur det ser ut i
läroplanen idag. Den är ganska långt den religionsundervisning som liknar på det som finns i t.ex. Sverige. På det sättet att den enda skillnaden
är att man sätter på sig de kristna glasögonen när man går igenom de
övriga. Vi ska också komma ihåg att den inte är knyten till kristendomen. Den är knyten till majoritetens tro på Åland för tillfället.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Stadskyrkan är ju kristen, så vi har inte ännu ändrat
på den minister Ehn. Men jag undrar då att om vi ändrar den här religionsundervisningen till en konfessionslös, vem är då ansvarig i skolan
att ta hand om de här traditionerna. På lågstadiet kan man säga att det
är klassläraren, men på religionsundervisningen då ska man inte prata
om jul. Det ska du göra på svenska timmarna. Det blir ju absurt. För att
jag har undervisat i de här skolorna i konfessionsundervisning och det
blir bara strängare och strängare. Vi har t o m sett komedier i svensk TV
hur absurt det kan bli.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Jag tar inte ställning till hur det ska se ut framåt, men jag
tar definitivt ställning till att jag inte är ute efter att skapa någon slags
komedi av det hela. Men tillbaka till vår lagstiftning och till det som står
där. Jag är helt medveten om att vi har en finsk stadskyrka, men i
grundskolelagen står det ingen koppling till stadskyrkan utan det står i
grundskollagens paragraf kring religionsundervisningen att religionsundervisningen ska bygga på den grund som majoriteten av eleverna i
skolan har. Det betyder alltså att har vi en majoritet av de som erkänner
sig till den katolska kyrkan så ska det vara den som ska vara bärande,
enligt vår grundskolelag idag. Men nu råkar det vara så att det är den
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lutherska tron som är den vanligaste och då är det den som det ska
bygga på. Så jag tror att det är viktigt här ledamot Kemetter, att vi också
inter allierar över varandras kunskaper på det där sättet som det gjordes
i förra repliken.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Jag tror att minister Ehn missuppfattade mig om du
tolkade det så. Det handlar inte om det. Både den katolska och den lutherska kyrkan är ju båda kristna kyrkor. Det som jag förde fram i mitt
anförande handlar egentligen om en värdegrund. Jag tycker samma sak
om man skulle bo i ett muslimskt land, så då gäller ju den värdegrunden
där och då ska man ta hänsyn till den kulturen och den värdegrunden
som finns i det landet. Eller om du bor i ett hinduistiskt land osv. Det
gäller att respektera och förstå den kulturen man lever i. Det är det jag
lyfter fram, att ruckar vi på det här, så tror jag i varje fall att vi är på en
farlig väg. Tack.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Det är faktiskt lite synd att så få liberaler och första undertecknare inte kan vara här, för att det är onekligen en av de mera intressanta finansmotionerna det här. Man får förstås ha vilken uppfattning man vill men
när man nu läser att det här är en helt liberal motion, så är det ju inte ett enskilt privat ställningstagande utan jag förstår att det här är den liberala gruppens uppfattning. Det är lite besvärande om inte någon riktigt kan förklara
hur alternativet ska se ut. Vad innebär det för liberalerna då, om vi inte har
en konfessionell religionsundervisning?
Det här som ledamot Kemetter tog upp tycker jag är ganska konkret och
bra. Får man tända ett adventsljus sen under religionstimmen om man har
den här läroplanen som liberalerna förespråkar i det här avseendet? Det är ju
en rent kristen tradition. Helt religiös. Får man ha en krubba med Jesusbarnet, stallet och allt det här i klassrummet? Får man bygga en sådan eller ska
det också tas bort? Hur ska alternativet se ut enligt liberalerna?
Jag tror faktiskt att det här svenska exemplet är ganska bra att analysera
närmare. Jag tror att de flesta av oss tycker att det här är en konstruerad konflikt det här, att det skulle vara något problem att eleverna har skolavslutning
på våren och att man inte ska sjunga Den blomstertid för att det är en religiös
sång eller en psalm. Är det den modellen som liberalerna förespråkar? Detsamma som har utvecklat i Sverige. Nu är ju dagens människor inte aktivt
troende, utan det är minoritet som går i kyrkan. Trots det är ju en överväldigande majoritet medlemmar av den lutherska kyrkan. Det skulle vara väldigt
viktigt tycker jag, när man lägger en sådan här motion att man klargjorde hur
den där undervisningen då i framtiden ska se ut. För då skulle det inte längre
vara valbart som jag förstår, utan det ska vara någonting annat än den här
konfessionella utbildningen eller åskådningen som ska undervisas i.
Och hur är det med lärarkompetensen se ut? Vad är det för sorts människor som ska undervisa i det här ämnet, enligt liberalerna? Att det är trots allt
som ledamot Kemetter säger att ingen människa är värderingsfri eller neu-
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tral. Iså fall måste det här vara väldigt systematiskt och detaljerat formulerat i
läroplanen. Exakt vad man ska ta upp och hur man ska göra det.
Så vi väntar på förklaring.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Som jag sade här så dessvärre har jag inte alla svar eftersom
jag inte hade huvudansvaret för den här presentationen. Men jag tycker
inledningsvis att diskussionen kom igång på ett ganska bra sätt ändå.
Det var en diskussion om värderingar, där vi uppenbarligen hade lite
olika åsikter om i det förra huvudanförandet. Men nu har vi kommit in
på en bog där man problematiserar vissa enskilda detaljer och det är
klart att de också behöver få ett svar innan man går in för en sådan här
förändring. Men fullt naturligt så kan vi inte ha förutspått alla frågor
som socialdemokraterna ställer. Det här berör religionsundervisningen
och utgångspunkten har varit för oss att alla elever, även de som är bara
6-7 år gamla ska kunna tillsammans gå på ett ämne och få samma utbildning så att de bildar den här homogena gruppen där ingen ska uppfattas olika. Om man nalkas den här frågan så tror jag att man hittar
lösningar.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag vet inte om jag riktigt förstod målet med det här att det skulle på något vis göra eleverna jämlika ifråga om värderingsfrågor. Att om man
har en judisk bakgrund eller en frikyrklig bakgrund, så skulle man om
det var konfessionslös undervisning vara jämställda. Är de det som är
tanken då?
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag tänker inte stå här och vara den som ska stå till svars
för enskilda detaljfrågor än den här intressanta frågan, som socialdemokraterna också har sagt. Jag skulle däremot tycka att det vore en idé eftersom ni ändå har sagt att den är intressant. Om en finansutskottsmajoritet så tycker, så kunde man begära ett utlåtande om just den här frågan av lag- och kulturutskottet. För att vi på det sättet kunde få en lite
djupare behandling av den här frågan. Det finns tid framtill jul, att för
specialutskottet att lite fingranska den här frågan och där kunde man
förhoppningsvis ställa de här frågorna och förhoppningsvis också få svaren.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Den här motionen kommer ju inte från lag- och kulturutskottet. Det är ju inte de som har givit den. Men man kanske kan höra
dem. Däremot skulle jag rekommendera att finansutskottet hör f d biskop och emeritus John Wickström. Det är en mycket klok man i de här
frågorna. Jag tror att ni kan få ett kvalificerat och kompetent resonemang av honom och han ställer säkert upp som gammal sommarålänning.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
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Diskussionen om utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde är därmed
avslutad och vi övergår till debatten om trafikavdelningens förvaltningsområde.
Minister Veronica Thörnroos

Talman! Bästa lagtingsledamöter. Inledningsvis en kort reflektion kring logistik och planering. Vi har gjort en dålig planering inför budgetdebatten. Eftersom tre av de partier som finns representerade i Ålands lagting, av olika
anledningar i princip inte kan närvara nu samtliga ledamöter. Jag tycker att
vi inför nästa år verkligen tillsammans ska försöka lägga en planering, som
möjliggör för samtliga ledamöter att närvara. Det är viktigt. Vi är ändå bara
30 personer här och det är viktigt att alla får komma till tals. Det här är ingen
kritik, men vi måste rannsaka oss själva och helt enkelt konstatera att vi kan
bli bättre.
Trafikavdelningen genomgår en ganska omfattande reform fortsättningsvis, kanske någon kan tycka. Det som är främst aktuellt nu är förändringarna
inom produktionen. Jag tänker då närmast på produktionen av tjänster inom
sjötrafiken. Vi har skrivit i budgetförslaget att vi avser att konkurrensutsätta
hela den norra linjen, d.v.s. trafiken mellan Vårdö-Brändö och BrändöOsnäs. För att där igenom reducera kostnaderna inom det segment. Det här
är en inriktnings beslut som landskapsregeringen har tagit tidigare och vi nu
konkretiserar i samband med den här budgeten. Den återstående tiden som
jag har kvar om 8 minuter kommer jag att ägna åt farleder, jag kommer att
prata om kortrutt och jag kommer att prata om kollektiv trafik.
Bästa ledamöter. Ända sen 1950 så tog vi över våra farleder. Inledningsvis
var det inte så noga stipulerat huruvida djupet skulle vara 2 meter eller 4 meter. Idag vet vi att alla farleder som är grundare än 4,1 meter är landskapets
och är således landskapets behörighet. I dagsläget äger och förvaltar vi 480
km. För att de här farlederna ska finnas med på de internationella sjökorten,
så måste de föras in i ett digitalt register. Det här är måste på. Om vi inte till
år 2016 har våra farleder i det digitala registret, så kommer de att utgå och i
samtliga nationella och internationella sjökort. Det här är en kostnad. Uppskattningsvis 1,2 miljoner som har budgeterats under tidigare år, men som
även finns med innevarande år. Jag vill vara tydlig med att säga, att det är
oerhört viktigt att det finns pengar, tid och tjänstemän som kan arbeta med
de här frågorna.
Om vi som sagt inte skulle gå in för det här har vi då möjligheten om man
får skoja så här i sena timmen, att erbjuda äventyrsresor i den åländska skärgården. Det är nämligen de det kommer att bli om alla farleder plockas bort.
Kortrutt. Där ställer jag mig själv frågan; varför har vi inte börjat gräva på
östra Föglö? Det borde vi ha gjort 1959. Jag tror det var då första gången som
Kökar borna påtalade att de ville dra trafiken över Föglö. Vi har helt enkelt
inte börjat gräva på östra Föglö, därför att vi inte har de teoretiska beräkningarna och de tillstånd klara, som krävs före man kan inleda det faktiska
grävarbetet.
Landskapsregeringen under Viveka Erikssons ledning hade en idé om ett
kortruttssystem. Den idén har förvaltats vidare av nuvarande lantrådet Camilla Gunell och en samlad förstudie kommer att presenteras inom december
för landskapsregeringen och i början av året för lagtinget. Det här är väldigt
brett faktamaterial som är framtaget. Det visar på finansieringsmöjligheter,
det visar på ekonomiska kalkyler uträknade för alla projekt som finns
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nämnda i kortrutten, det finns en samhällskonsekvensbedömning, det finns
en miljökonsekvensbedömning gjord, det finns statistiks- och prognosverktyg
som är framtaget och där ingår också ett nytt tonnage, anpassat för kortrutt.
Det här är ett synnerligen gediget arbete, som tjänstemännen på avdelningen förutom den dagliga verksamheten har bedrivit med stöd och hjälp
delvis av utomstående experter. Den nästa projekt som ligger redan nu att
påbörjas är den miljökonsekvensbedömning som behöver göras för att få en
farled till östra Föglö. Det är trafikverket som ansvarar för farledsbyggande
men man har en överenskommelse nu, att det är Ålands Landskapsregering
som kommer att vara huvudman för projektet och miljökonsekvensbedömningen beräknas ta ett halvt till ett år innan vi har den färdig. Beroende på
hur de ansvariga myndigheterna har tid och möjlighet att processa arbetet vidare.
Lite kort om kollektivtrafiken. I dagsläget stöder vi en upphandlad kollektivtrafik om ca 826 000 km till en kostnad av 1,9 miljoner euro. De avtal som
vi har med bussbolagen för tillfället utgår 31.12.2015. Det betyder att vi under
år 2014 behöver göra en noggrann utvärdering och en analys av kollektivtrafiken på Åland. Det här är tänkt att ske i en arbetsgrupp, som ska titta på omfattningen och ändamålsenligheten hur man bedömer att den framtida kollektivtrafiken ska se ut. Men som läget ser ut nu så kommer vi också troligtvis
behöva externt folk utifrån för att hjälpa oss att ta fram ett bra koncept som
omfattar hela Åland. Målsättningen är också att det faktureringssystem, statistiksystem och betalningssystem som tas fram ska vara gångbara på både
bussar och färjor, så att man som turist eller ålänning ska kunna lösa en biljett som gäller både på bussar och skärgårdsfärjorna från det att personavgifter införs.
Jag tror att vi måste vara så pass ärliga när det gäller kollektivtrafiken att
vi måste inse, att det spridda boende som vi har på landsbygden och också
inom stadens gränser inte möjliggör att alla har gång- och promenadavstånd
till kollektivtrafiken. Vi måste fundera vilket är det smartaste systemet att
bygga upp kollektivtrafiken så att vi har en god plan när vi sedan konkurrensutsätter verksamheten. Det blir fråga om en EU-upphandling, eftersom
priser på varor och tjänster överstiger 300 000 på årsbasis.
För övrigt skulle jag vilja säga att trafikavdelningen och tjänstemännen där
gör ett alldeles utomordentligt arbete. Arbetsbördan som ligger på dem är
alldeles enorm. Kompetensområdet, det du förväntas behärska och klara av
är också stort. Skulle vi bara ha den dagliga handeln att sköta så hade vi det
en riktigt behaglig tillvaro, men att förvalta infrastrukturen för landskapet
Åland är inte enbart fråga om ren förvaltning. Det finns också en stor potential att driva utvecklings frågor. Skulle mot förmodan tiden bli för lång, så
har vi också en del utmaningar. Jag kan nämna som exempel Vårdöbron, som
har kostat många tanketimmar för tjänstemännen och mycket arbete för att
få den på rätt bog. Så det finns ett gediget arbete som utförs och jag tycker att
avdelningen verkligen har börjat visa framfötterna på ett oerhört positivt sätt.
Tack.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Den här farleden och det här registret. Har man funderat någon gång på att det här kanske skulle vara ett arbete som skulle
passa för de som avslutar sin sjöfartsutbildning, som t.ex. examensar-
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bete. Så kanske att man skulle fundera på det och att få den till en måttligare kostnad.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Digniteten och svårighetsgraden i det här arbetet är ingenting
som kan utföras som ett examensarbete. Stora delen av arbetet görs tillsammans med motsvarande myndighet på finska sidan, för att där igenom få synergieffekter. Vi försöker också anpassa vårt system i mån av
möjlighet till deras, eftersom vi därigenom kostnadsmässigt kan sänka
våra egna kostnader ganska mycket. Ett stort arbete har gjorts redan och
jag skulle faktiskt också vilja säga, att vi har fått stor hjälp av riksmyndigheterna. Nu minns jag inte exakt hur många procent av farlederna
som redan är trallade men det är en stor del och arbetet kommer att
fortgå. Så tyvärr tror jag inte att det går med studerandes hjälp.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! När det gäller Vårdöbron, så skulle det vara intressant
att få reda på lite mer om hur läget ligger till idag. Om ni har fått slutvärderingarna och om hur man tänker göra. Om det ska renoveras eller
om det ska byggas nytt.
Sen när det gäller moment 48.37.78 där man har infört PAF-medel på
1,1 miljon plus utan moment till landskapsregeringens disposition
214 000 euro. Det skulle vara intressant att veta, vad de här dispositionsmedlen utan moment ska gå till. Vi har motionerat om att dra ner
anslagen på det här 48.37.78 med 600 000 euro och lämna 500 000
euro. Är behovet så stort?
Talmannen
Tiden är ute!
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Landskapsregeringen har ännu inte fattat ett slutgiltigt beslut
angående Vårdöbron. Vi vet att reparationsarbetet är kostnadsberäknat
till åtminstone 5,7 miljoner euro och att en nybyggnation ligger i storleksklassen 9,5 - 9,8 miljoner euro. Då är det också nästan 850 000 euro
som går till rivningsarbetet av den gamla bron. Men det slutgiltiga beslutet är ännu inte fattat. Vi har gått vidare, eftersom vi vet att här kan
finnas problem och tagit förnyade prover av Färjsundsbron som byggdes
ungefär vid samma tidpunkt. Vi vill ha den bilden helt klar för oss innan
vi slutgiltigt bestämmer oss. Vi har också fört ett resonemang om att begära extra anslag, eftersom det här är en oförutsedd utgift som påverkar
i väldigt stor procentuellt sätt. Tack.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Nu hann inte minister med förklaringen av momentet
48.37.78 och jag hoppas att man kan upprepa bemötandet med ett svar
på min fråga.
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Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Vad gäller extra finansieringen, den s.k. PAF-medel som finns
på det just nu nämnda kontot, så är det tänkt för vidarestudier av kortrutten. Vi har kommit från idéstadiet till förstadiet och nu går vi in i projekteringsbiten. De geotekniska undersökningar som behöver göras på
olika ställen är oerhört kostsamma och omfattande och ska vi vidare
med ett kortruttsprojektet, vilket den här landskapsregeringen anser att
vi ska. Så är det sådant som pengarna kommer att användas till.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det står under momentet för omställningskostnader med hänvisning till
kapitelmotiveringen föreslås ett anslag om 298 000 euro som kan användas för omställningsåtgärder. När man tittar i kapitelmotiveringen
så står det ingenting om på vilket sätt de ska användas. Så jag undrar om
det är någonting som är borta därifrån.
Sen när det gäller 48.30.77 vägbyggnads- och vägförbättringsarbete
så där är det ett anslag på 4,8 miljoner och det finns ingen motivering
överhuvudtaget till hur de ska användas. Mig personligen stör det inte,
för när jag kom in i lagtinget så blev man miljöförstörd för man pratade
bara jakt och vägar och då lovade jag att det där ska jag inte säga någonting om och det har jag inte heller gjort. Men jag tycker att det är så pass
stora investeringar och de är regionalpolitiskt intressanta. Vad jag konstaterade är att i budgetförslaget ifjol fanns det en väldigt tydlig motivering på en och en halv sida. Nu finns det ingenting. Varför det?
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, talman! Omställningskostnaderna hän rör sig till den del vi friställer personal i samband med konkurrensutsättningen av sjötrafiken. Eftersom vi har ett personalpolitiskt program och också ett avtal med de
olika fackförbunden hur man förhåller sig till personalen och vilka rättigheter de har och vilka skyldigheter vi har och delar de kostnader där.
För t.ex. uppsägningar ska belasta det momentet.
Sen vad gäller väganslaget och det här momentet så har jag det förstås inte här nu, men största delen går till Näfsby-projektet, som påbörjas och Solberget som jag kommer ihåg så här rakt av.
Ltl Anders Eriksson, replik

När det gäller det första så förstår jag att det är någon slags avgångsvederlag och det har jag inga invändningar emot. Men jag var bara förvånad när det står med hänvisning till kapitelmotiveringen och i kapitelmotiveringen finns det ingenting om just det här.
Sen igen, om jag inte missminner mig så var det någonstans mellan
15-20 projekt som räknades upp ifjol på ett anslag på 5 miljoner. Det tog
en och en halv sida. Nu är det 4,8 miljoner. Lite mindre och ingen motivering alls. Jag har varit väldigt kritisk till att man snart inte har någon
fakta alls i budgetförslaget och det här är ett typexempel på det. Trots att
jag personligen har lovat mig att jag inte ska prata om vägstumpar till
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höger och vänster, så tycker jag att det är sådant som man borde kunna
informera lagtinget om. Jag förstår inte varför.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack! Det är möjligt när det gäller det här väganslaget att vi hade kunnat
vara tydligare där och vad jag kan göra är att jag helt enkelt ber att avdelningen sammanställer en projektlista ungefär var de ligger, så ser jag
till att det distribueras till samtliga partier som är representerade i lagtinget. Det är ett sätt som vi kan hantera det på. Jag beklagar om vi har
varit otydliga. Det har inte varit vår avsikt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Momentet 48.20.22 upphandlingar av sjöfart. Det är nu ett
och ett halvt år sedan som landskapsregeringen gick in för ett nytt system i sjötrafiken. Då gick färjorna annorlunda och då var det nerdragningar som man sade att skulle vara 3000 körtimmar och då marknadsförde man den här åtgärden med det att man skulle spara 3 miljoner
euro i kostnader. Då skulle frågan vara, att varför är då det äskade anslaget för år 2014 17 miljoner euro? Precis som det gjorde året 2012 och
också 2013. Det är lätt att beskåda den här inbesparingen på 3 miljoner
euro.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Det är rätt och riktigt, att den målsättningen som vi hade inför
budgeten ifjol till fullo inte har slagit ut. Det finns en mängd olika påverknings faktorer där landskapsregeringen inte har haft möjlighet att
gå in helt enkelt. Men det som vi med säkerhet vet, att skulle vi ha vidblivit det tidigare systemet så skulle kostnaderna ligga flera miljoner
över vad de gör nu. Vi är inte nöjda med utfallet och därför beslöt vi redan i höstas att vi fortsätter konkurrensutsättningen i den utsträckningen vi gör, för att därigenom få ner kostnadsvolymen.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det här är väldigt illa. För jag vet att skärgårdsborna har
drabbats av det här och jag är säker på det att det skulle ha varit lättare
att ha tagit den här bördan om man skulle ha sett att man verkligen sparar pengar i landskapets ekonomi. Det man också måste konstatera är
det att eftersom nu landskapsregeringen säger sig ha dragit ner trafiken
med 3000 timmar och ungefär 10 procent och kostnaderna är på samma
nivå ännu. Så det betyder att uträknat per körtimme så har landskapsregeringen lyckats höja kostnaderna.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Det där var väl ändå att göra det lite onödigt lätt för sig, ledamoten Mats Perämaa. Det är lätt att sitta från bänken och raljera med
landskapsregeringen och vad man har gjort och vad man inte har gjort.
Jag skulle vilja påskina, att den här landskapsregeringen har gjort allt
som står i mänsklig makt för att garantera en trygg, säker och förutsägbar trafik för skärgårdsborna. Den här landskapsregeringen har haft
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modet och kuraget. Den samlade landskapsregeringen, att sänka kostnaderna inom sjötrafiken med bibehållen servicenivå. Det är det som
har varit ledstjärnan för den här landskapsregeringen.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Torsten Sundblom

Tack, fru talman! Jag ska börja med vägarna. Då gäller det här byggande av
vägar och grundförbättringarna. Nu har ju fasta Ålands vägnät och huvudvägarna genomgått stora ombyggnader under ett flertal år. Det är över 10-15 år
som det har byggts mycket på dem. Jag hoppas också att man har besiktat
skärgårdens vägar. Vägar där vi har tunga fisketransporter som kör. De är i
sådant skick, att det sticker stenar upp genom ytbeläggningen, de är väldigt
gropiga, de är svåra att t.ex. köra traktor på för det hoppar ganska bra och
med det skulle jag vilja få fram att det är dags att man nu börjar planera och
skjuta till pengar för att bygga vägar. Oberoende om vad som händer med
kortrutten. Man måste ändå skjuta pengar till de vägar, som har tungtrafik i
skärgården. Det var det första jag tänkte ta upp. Och så ska vi fortsätta.
Jag hoppas att det här Åva-Jurmo projektet i nästa års budget så får det
inte stå att det ska påbörjas 2015. För nu har det rullat fram lite hela tiden. Så
jag hoppas innerligen att man kommer igång med Åva-Jurmo projektet för
det här är en av de bitar, som oberoende av vad som händer måste göras. Det
kommer att ha så stora effekter inom Brändö-området på det viset att det
kommer att binda ihop de med linfärja, väldigt billig och bra trafik. Det står
att det ska påbörjas nu under kommande år. Det hoppas jag också att sker
och att det kommer igång. För jag vet att många är urväntade på det.
För det tredje. Den liberala linjen vad gäller kortrutten är det att vi ska
bygga där det är förmånligast att bygga. Där vi kan göra de bästa inbesparingarna. Den här motionen som finns om byggstarten i östra Föglö, som jag
vet att många skrattar åt. Men jag kommer att skriva det varje år. För det här
projektet den har inte planerats sedan 1959 utan det var 1956 som den var
första gången uppe. Då fattades det enhälligt beslut om att man skulle börja.
Men det blev ingenting utav det. T o m att man bokade inkvartering för de
som skulle jobba, men det var en annan sak.
Så vi efterlyser att man kommer till den konkreta byggstarten och vi har
vår uppfattning om att det här projektet är det som man måste börja med.
Det tänker jag inte orda så mycket mer om. Därför att det finns mycket att
läsa i stenografiska protokollet tillbaks i tiden. Jag har sagt det nu så många
gånger att alla borde komma ihåg det. Jag har t o m gjort en uträkning från
2010 då man kunde spara 40 procent. Det är pengar det. 40 procent att investera i en färja mindre. Det var den kontenten av det och det finns också i det
stenografiska protokollet. Men jag kommer inte ihåg vilken dag det var.
Sen kommer vi till det som jag har skrivit motion om. Det handlar om
samordning av kortrutts- och fartygsplanering. Det jag tycker är viktigt, är att
när man planerar fartyg som kanske ska in på nya rutter eller att man flyttar
något fartyg, är att man samordnar. Fartyget blir färdigt samtidigt som man
har utbyggt för att börja den nya trafiken. Då behöver vi inte göra ombyggnadsarbeten som kostar. Det här är så självklart. Så det här måste godkännas
direkt. Sen ska jag vidare och kommer till en annan mycket intressant sak.
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Det gäller matrasterna på linfärjorna. I dagsläget så finns det många utav
linfärjorna som har inplanerade matraster, som varierar allt från 30-35 minuter då man har trafikuppehåll. Man går och äter och kör igen. Det fungerar
tillfredsställande. Jag nyttjar en sådan färja dagligen, när jag far hit varenda
dag och annars med och det fungerar utmärkt. Man tittar på klockan. Men
det finns en färja kvar som inte har matraster inplanerade på vardagarna. Där
har man då en ersättare som kommer och kör istället. Det kostar pengar. Vi
kan se på klockan och vi klarar av att ha matraster. Det kan fungera tillfredsställande. Så där tycker jag att den biten kunde man mycket väl titta på.
Sen kommer jag till ett ärende som jag tycker är lite bekymmersamt. Konsumtionsutgifterna. Liberalerna har en motion, där man föreslår en minskning. Men sen har vi också ett konkret moment där vi tar som ett exempel och
som jag är första undertecknare på. Det är det här motionen nr 7 där vi föreslår då att trafikavdelningens allmänna förvaltnings verksamhetsutgifter
sänks med 226 000 euro till 1 070 000 euro och det är moment 48.01.01. Det
har med det att göra att vi har bjudit ut och privatiserat en del av skärgårdstrafiken. Blir det bra eller illa, det vet vi inte. Det spelar egentligen ingen roll
vem som sköter trafiken. Det som är viktiga för skärgården är att den är säker, trygg och att vi kan lita på att den fungerar från år till år utan kast i turlistor osv. Det tycker vi är väldigt viktigt. Då borde det också synas på avdelningen eller någonstans att inte konsumtionsutgifterna går uppåt, utan de
borde stanna någonstans. Det är bakgrunden till det här förslaget som jag är
första undertecknare till.
Dagsläget är det att det ska förhandlas om turlistorna igen. Det som är väldigt bekymmersamt är att det skolsamarbete som idag finns mellan Sottunga
och Föglö, det hotas av trafikförändringarna som är på gång. Fast förändringarna inte är så stora. Det är olyckligt. Därför att skolsamarbetet behöver
vi faktiskt försöka sköta så att det fungerar. Så där tycker jag att man borde
titta lite mera på. Vi kommer att lyfta det här från kommunens sida också.
Det har kommit ut nu att man jobbar med bokningsregler och det är bra
att det kommer. Men jag är väldigt förvånad att bokningsreglerna ska måste
finnas på 6 A4 sidor. Borde man inte kunna göra väldigt enkla bokningsregler
som är punkter rakt på, att man inte kan tolka dem hur som helst. För jag
tycker att här borde man kanske fundera lite på. Det är viktigt att det kommer
bokningsregler. Men de måste vara enkla och de måste vara tydliga, så att
folk kan lätt sätta sig in i vad det handlar om.
Sen ska jag också säga att jag välkomnar det som står i budgeten om biljettautomater. Det tror jag är en fråga som är bra att går vidare. Så det är jag
positiv till. Tack.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Tack för ett intressant anförande, ledamoten Torsten Sundblom. Jag väljer att göra som så nu att det som rör budgetmotionerna
som ledamoten tog upp, det tar jag i ett eget huvudanförande och kommenterar de där. Jag tar då fasta på det som sades före.
Vad gäller underhållet av vägarna i skärgården, så är det precis som
det är på resten av Åland att det finns förbättringsmöjligheter att göra
och jag är den första att tycka att det är en god idé. Tillika som det är på
övriga Åland. Men tyvärr är det finansieringsramen som sätter stopp för
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det vi gör och avdelningen prioriterar där man finner det lämpligast eller där man måste helt enkelt börja först.
Vad gäller trafiken Åva-Jurmo så vågar jag faktiskt lova nu att det inte
kommer att stå i budgeten nästa år, att vi ska påbörja det projektet. Orsaken till att jag vågar göra det är att jag vet att det kommer att påbörjas
före det.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Det är ju inte bara underhållet på vägarna det är fel på
utan det är också grundförbättringen av de här skärgårdsvägarna där
många är väldigt gamla. Det är nog lättare tydligen att bjuda ut projekt
som är nära entreprenörerna, för det blir dyrare per kilometer att fara ut
i skärgården. Men vi måste göra det också om vi ska ha folk kvar i skärgården och vi ska ha ett näringsliv som har ett behov av tunga transporter, så behöver vi få vägarna i bättre skick. För de är smala, guppiga, de
har dålig grund och kanterna vill inte hållas. Så det är ett arbete som
faktiskt måste lyftas och kanske prioriteras framför någon annan bit
snart. Jag körde vägen från Gölby till Näfsby. Det är himmelriket jämfört med de som vi har ute i skärgården. Tack.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Man kan nå tydligen himmelriket på olika sätt. Sen vad gäller
vägbyggnationerna och reparationerna i skärgården så skulle jag vilja
erinra ledamoten om att så mycket satsningar som gjordes i skärgården
eller har gjorts nu under 2013 har inte gjorts på många år tidigare. Bara
i Sottunga 3 km väg som behandlades på ett enda bräde om jag säger så
och också i Kumlinge Björkö gjordes det en ganska omfattande reparation, så det har satsats pengar i skärgården. Men det är också så att de
delar på det vägnätet som ledamoten hänvisar till på Föglö, har varit eftersatt helt enkelt därför att man har legat och avvaktat huruvida det ska
bli ett tunnelprojekt eller inte. Det är möjligt att det är den regionen,
men det kommer att åtgärdas det också.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Nej, det är inte bara på Föglö. Det är nog lite hela
vägen. Det har hänt vissa saker på Kumlinge, där man har byggt upp en
bit. Men det har varit i för liten grad. Det skulle behöva vara mera. Därför att man har väntat för länge och alltför många år som man inte har
gjort någonting mellan. De vägar som också är beroende, ska finnas kvar
en del utav dem.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Jag har egentligen två punkter jag skulle vilja diskutera och
i den här sena timmen hoppas jag att jag kan få gå lite övertid, så behöver jag
inte hålla det som två skilda anföranden utan jag kör ihop dem och förkortar
ner de så bra som möjligt. Det första gäller då kollektivtrafiken och det andra
är bostadspolitik.
Vi har ju diskutera om ett hållbart Åland och det bör trygga levnadsmöjligheterna ekonomiskt, socialt och ekologiskt för kommande generationer. Där376

för skulle det varken vara särskilt svårt eller dyrt att öka användningen av
kollektivtrafik på Åland. Vi har under åren diskuterat massiva förslag om hur
ålänningar ska kunna ta bussen istället för bilen och idag har vi en relativt
okej kollektivtrafik på landsbygden. Men det finns väldigt lite kvälls-, veckosluts-, och sommartrafik. Dagens tidtabeller fokuserar på att få in människor
till skolorna och till servicen i Mariehamn på vardagarna. Men vi behöver
alltså utveckla den här trafiken, så att den skulle kunna användas mer på fritiden. Staden har varit utvecklad när det gäller kollektivtrafiken, men vi har
sett en nedgång där nu. Att landskapsregeringen nu tar ett helhetsgrepp och
har Mariehamn med nu i det här helhetsgreppet, det är jag väldigt glad över.
Vi har också kunnat personligen konstatera att sedan stadsbussarna blev avgiftsbelagda, det har inte egentligen att göra med det, utan den här sämre tidtabellen som har gjort att jag upplever i varje fall att den privata bilismen har
ökat. För man behöver bara gå till sin egen familj för att se hur skjutsande
fram och till från aktiviteter och skolan har ökat. Det här kan inte vara bra i
längden och det här är någonting som man borde jobba vidare med.
Det arbetet som ministern nu kommer att sätta igång med har jag lite idéer
kring och som jag tänkte presentera. Då tänkte jag ta exempel från Åbo. Det
är nämligen så att i framtidens Åbo går alla elbussar på solenergi. Åbo stad
och ett annat ledande energibolag har utrett tillsammans möjligheterna att
införa elbussar och utveckla ett laddningsnätverk för elbilar, samt att producera solenergi i Åbo. Utredningarna är en del av det strategiska samarbetet
mellan staden och det nämnda bolaget och det skapar en grund för viktiga
nya lösningar som tillämpas i praktiken.
Man har t o m kunnat producera el och skapat ett energibehov till hela bostadsområden. Och det här är någonting som man kanske skulle kunna titta
på Åland nu när man utvecklar kollektivtrafiken. Finns det möjlighet för våra
vindenergibolag att kunna vara med och skapa grön el så att vi kunde ha en
grön kollektivtrafik på Åland? För det är ändå så att tack vare de här teknologiska lösningarna och ett nytt beteendemönster hos invånarna som möjliggör
att man kan minska koldioxidutsläppen i trafiken. Åtminstone i Åbo har man
beräknat att man har minskat med 70 procent. Så det är ganska stort. Här
tycker jag att vi skulle vara steget före. Som Åland på andra områden har
kunnat vara.
Det andra området gäller bostadspolitiken. Det största problemet när det
gäller bostadsmarknaden på Åland idag upplever jag är hushållens skulder.
Skuldsättningen bland hushållen har fördubblats sedan 1990-talet och ligger
nu nära genomsnittet i euro länderna. Men ändå är vi under genomsnittet i
de nordiska länderna. En högre andel väljer bostadslån med kortare löptider
efter den senaste ekonomiska krisen. Och det är bra, att folk har blivit mer
ekonomiskt medvetna. Ändå har det här inte påverkat skuldsättningen.
Finska Staten har gått in för ett regelverk som begränsar bostadslånet till max
80 procent av bostadsvärdet. Det här gäller också våra banker på Åland. En
översyn av bostadspolitiken bör göras där den röda tråden vore att säkra den
sociala och regionala dimensionen på bostadsmarknaden.
Fru talman, Åland har idag en mycket låg nyproduktion av framför allt hyresbostäder. Om vi ska vara en växande landskap så behöver vi ha en aktiv
och ambitiös bostadspolitik, så att Åland kan ta till vara fler möjligheter på
jobb och tillväxt och samtidigt klara av de stora klimatutmaningarna. Alla ska
ges förutsättningar att leva i bra bostäder och i en stimulerande och trygg
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miljö. Boende- och bebyggelsemiljön ska utgå från människors efterfrågan
och behov att bidra till jämlika förhållanden. Bostadsförsörjningen ska bidra
till att skapa förutsättningar för tillväxt, rörlighet på marknaden osv. Vid planering, byggande och förvaltning anser vi socialdemokrater att en ekologisk,
ekonomisk och socialt hållbar utveckling ska vara grunden för verksamheten.
Vi borde aktivt arbeta för att ha ett mål för bostadsbyggande inom bostadspolitiken.
Också byggreglerna, som ministern har varit inne på tidigare här i ett tidigare anförande tycker vi att bör reformeras med fokus på att förenkla och
skapa flexibla lösningar. Samtidigt som en god och hållbar byggkvalitet upprätthålls. Klimatomställningen i bostadssektorn bör ingå som en del i en strategisk samverkan för energiomställning och hållbar planering. Energikraven
vid nybyggnation bör enligt mig skärpas. Genom skärpta energikrav ökar enhetligheten vilket kan underlätta effektivare bostadsproduktion och bidra till
att minska kostnaderna.
Det var glädjande att höra att finansministern nämnde att det är fortfarande meningen att landskapsregeringen under 2014 kommer att använda
PAF-medel till både lån och bidrag, för att underlätta finansiering av energiinvesteringar i fastigheter. Modellen innebär att landskapsregeringen tillhandahåller förmånliga energisparlån och direkta bidrag till kommuner som
energiinvesterar i sina fastigheter. Tydliga krav för energieffektivisering sätts
upp för att ett lån och bidrag ska kunna ges. Det här är en modell tagen från
Tyskland. Modellen kunde i framtiden utökas till bostadsägare. Tack.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Det är bara en fråga, som jag kommer att beröra. Det brukar vara
så att varje gång jag vänder mig till infrastrukturministern i politiska frågor
här i talarstolen, så brukar det väcka reaktioner av olika intensitet. Kanske att
jag med den här frågan skulle vända mig till finansutskottet och begära en
behandling av det som jag kommer att nämna.
Vårdöbron. Den är synnerligen intressant ur många perspektiv. Dels det
förstås att vi har en situation där bron säkerligen är trygg att åka på, men det
finns i varje fall en osäkerhet hos resenärerna, att har vi verkligen en säker
bro och hur länge ska den vara i det här skicket, där vi bara har en körbana
istället för två som normalt. I varje fall är det ingen situation som på något
sätt förgyller för oss och för självstyrelsen, att vi har en halvt driven bro, som
står där och vi vet inte ännu vad som ska göras åt den.
Sen är det nu förstås intressant kostnadsmässigt, med tanke på att det
kommer att kosta en hel del pengar att göra någonting åt det oberoende vad
vi kommer fram till. Här har presenterats siffror på att en ny bro skulle kosta
ungefär i storleksordningen 10 miljoner euro och en renovering av bron
någonting över 5 miljoner euro. Man kan ha olika uppfattningar förstås om
det här, men inte tänker jag här i salen börja bestrida de siffror som har presenterats. För det ligger säkert en beredning bakom. I varje fall en avsevärd
skillnad i kostnad.
Det normala är ju, som jag uppfattar det ändå, det att man renoverar
broar. Det torde vara i ganska sällsynta fall som man går in för att riva broar,
som ändå är relativt unga. Det är ganska sällan man bygger helt nya. Men det
har säkert förekommit det också. Men på något sätt känns det som att det na-
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turliga att man ändå utgår ifrån att man kan reparera det som man har och
det torde också vara fullt möjligt.
Sen förutom själva kostnaden, så tycker jag att den här finansieringsdiskussionen är synnerligen intressant. Vad det gäller det här att det ska sökas
extra anslag, så kommer vi in på en utav de få paragrafer som i självstyrelselagen reglerar, när staten ska överföra pengar till landskapets budget. När vi
då kommer in på den diskussionen så gäller det att vi är synnerligen noggranna och varsamma i hur vi hanterar det. För historiskt sett har vi bara fått
extra anslag vid några få enskilda fall. Den här diskussionen om extra anslag,
borde kunna kopplas ihop med den diskussionen som har förts här i lagtinget, om att man borde enas i många kortruttsåtgärder. Så man borde
kanske paketera dessa åtgärder för att då begära extra anslag för att genomföra många stora projekt som kostar mycket. Det sades här i presentationerna
av budgetförslaget, gällande trafikavdelningen, att det kanske var ett litet
misstag eller missförstånd, men det sades att man möjligen kan få extra anslag för att det är fråga om oförutsedda utgifter. Läser man självstyrelselagens
paragraf 48 så står det så här i den: ”På framställning av lagtinget kan extra
anslag beviljas för osedvanligt stora engångsutgifter, som inte rimligen kan
finansieras med landskapets budget.” Och så: ”Extra anslag beviljas endast
för uppgifter som faller inom landskapets behörighet.” Det står ingenting om
oförutsedda utgifter. De ska vara osedvanligt stora som inte kan finansieras
med landskapets budget.
Det är med den här motiveringen som vi har fått finansiering för gasturbinerna, Sverige-kabeln och nu också för Finlands-kabeln. Det kommer knappast att hålla med att argumentera för att det här var en oförutsedd utgift. Det
tror jag inte.
Sen har vi tidsaspekten i det hela. När vi äskade om anslag för Finlandskabeln 2009 och då lagtinget våren 2009 behandlade den framställning som
landskapsregeringen gav till lagtinget, så tog det ungefär två år innan vi fick
ett beslut om extra anslag utav riksdagen och regeringen i första hand och en
statsfästelse av presidenten. Före det så föregick det förstås av en längre period av beredning inför äskandet till lagtinget. Så jag tror att vi kommer att få
räkna med ca två år eller mera innan vi kan ha ett beslut om ett extra anslag.
Även med de siffror som presenterades här om kostnader, så kommer kostnaden minus extra anslaget vara större för en ny bro än för en renoverad bro.
Så jag kommer att begära att finansutskottet ska höra expertis och då också
givetvis trafikavdelningen, för att bedöma vad som kunde vara det mest vettiga alternativet för att gå vidare med det här. Speciellt kanske med beaktande med att man vidrör de här delikata paragraferna i självstyrelselagen om
finansiering till Åland. Så den har en stor principiell betydelse, åtminstone
för mig. Men jag vill ändå säga att vid en renovering av bron och om man nu
går in för det, så ska det förstås innebära en renovering som gör att bron efter
utförd reparation är någonting som måste motsvara en ny bro. Halvmesyrer
accepteras inte. Tack.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Jag delar i mångt och mycket den analys som ledamoten Mats
Perämaa gör vad gäller Vårdöbron. För är det så att man går in för en
renovering så ska den vara i princip i samma skick som en ny. Några
halvmesyrer ska vi inte gå in för. Orsaken till att det har förts ett reso-
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nemang kring extra anslag i relationen ny bro kontra trafikavdelningens
investeringsbudget. En ny bro ligger i storleksordningen strax under 10
miljoner. Hela investeringsanslaget för år 2014 ligger på 7,9 miljoner.
Sätter man det i relation t.ex. till rikets budget med motsvarande händelse, så tror jag att man kan skriva under på att det är ett osedvanligt
stort investeringsbehov som har kommit tämligen akut på.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Givetvis kan man resonera så. Men i jämförelse så som jag
läser det, utan att då vara jurist men med vissa erfarenheter av det, så är
paragrafen 48 i självstyrelselagen, om behovet av medel är osedvanligt
stort i förhållande till landskapets budget. Som helhet antagligen.
Knappast i jämförelse med ett visst utgiftsanslag.
Men jag vill ge en liten varning. Vi måste här i lagtinget vara synnerligen nogsamma om det här verktyget. Jag säger inte att vi inte ska försöka äska om pengar om vi uppfattar att det verkligen finns goda skäl till
det. Men vi måste också komma ihåg precis som med Finlands-kabeln
att när det då äskades pengar för den så ställdes motfrågan om det inte
fanns några andra billigare alternativ istället. Äskar vi om extra anslag
för en ny bro, så kommer vi att få svara på varför det inte går att renovera den befintliga bron.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Jag tänkte försöka beskriva lite hur vi har resonerat på avdelningen
vad gäller de budgetmotioner som ledamoten Torsten Sundblom presenterade här lite tidigare.
Jag börjar med budgetmotion nr 4 alltså samordning av kortrutts- och fartygsplanering. Så där är det väl självklart tycker jag, att planeringsarbetet
följs åt. Däremot delar jag inte den åsikten att vi inte kan beställa ett fartyg
och sätta det i trafik före vi har en kortrutt utbyggd. Tittar man realistiskt på
det, så är också min bedömning att det är östra Föglö som först kommer att
vara färdigt. Och jag kan svårligen tänka mig att vi kommer att investera i ett
nytt tonnage att sätta på den linjen. Vi har och kommer i samband med presentationen till lagtinget av kortruttsinvesteringarna i skärgården också ta
med ett förslag på investeringarna av fartyg och hur man kan lämpligen flytta
fartyg mellan de olika linjerna på bästa möjliga sätt med minsta möjliga investering i nya hamnanläggningar. Så både ja och både nej. Det är klart att man
ska tänka på fartygen när man bygger kortrutt, men att inte kan man heller
sitta ner och vänta tills man har allting färdigt byggt. Eftersom det är väldigt
många faktorer som vi inte kan påverka. Får vi en markägare, som inte tycker
att det här är en bra idé, så försenas projektet med x antal år, med respekt då
för markägarna naturligtvis. Men i alla fall oberoende var vi börjar.
Sen vad det gäller matraster på linfärjor så hann jag med ett kort resonemang med ansvarig tjänsteman före han gick på ledigt och han säger att det
finns skrivningar i kollektivavtalet som gör det svårt att sätta in matrast på
Töftöfärjan. De facto är det på det viset att det är den enda färja som inte har
matrast under vardagarna. Men jag tycker också att man ska komma ihåg en
viktig sak och det är vad transsporterar linfärjorna. Tittar vi på Embarsunds380

färjan så har den ungefär 41 000 fordon år 2012. Tittar vi på Töftöfärjan så
har den 223 468 registrerade fordon. Det finns en viss skillnad där. Det är
ena sidan och den andra sidan är att det inte blir billigare enligt mina tjänstemän, eftersom kollektivavtalet är så skrivet att du ska finnas på plats där,
oberoende om du tar matrast eller inte så har du din lön. Det är det svaret jag
har fått och jag tycker också att det låter rimligt.
Vad sen gäller trafiksavdelningens utgiftsminskning så skulle jag nästan
våga påskina, att ledamoten handskas något ovarsamt med siffermaterialet,
därför att tittar man på hur kostnaderna har utvecklats, så stämmer ju inte
det resonemanget som här förs fram.
Det finns inte en kostnadsökning på 88 procent. Man måste helt enkelt gå
tillbaks och titta lite noggrannare i siffrorna och då ser man att i budgeten för
2011 så fanns det budgeterat 690 000. Då måste man också komma ihåg att
det fanns en rest på 192 000 som överfördes på det kontot. Tittar man på
2012 så överfördes i budgeten 193 000 och då budgeterar man 840 000.
Summan blev då alltså 1 033 000. Fortsätter man sedan 2013 så ser man att
bara 2 000 överfördes och då är slutsumman 1 296 000. Således är ökningen
46,9 procent. Hur kan man öka med 46,9 procent? Ja, det är faktiskt ganska
enkelt. Om man överför fyra tjänster som tidigare har funnits budgeterat under ett annat moment så närmar man sig i raskt takt 200 000 när man tar inklusive socialskyddsavgifterna. Lägger man där till det vägregister som också
finns under 48.01. så har man 150 000 där. Således kan jag väl här förklara
varför siffrorna ser ut som de gör. Det är inte fråga om slöseri eller att man
har gjort något onödigt. Det är rent budgettekniskt. Tack.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Det var bra förklaring, för jag hade gått till 2011 års
bokslut och kontrollerat den siffran och tagit det därifrån och så vart det
så här. Men nu har vi fått en förklaring till det och många gånger när vi
skriver motion så kan det vara bra att det kommer också en förklaring.
Man måste på något vis lyfta frågan.
Vad som förvånar mig är ministerns diskussion om matrast på linfärjor. Om en linfärja står stilla en halvtimma och man vet att den går sen.
Det är inte hela världen. Men det som är att kör man ändå när personalen ska gå på matrast då är det ju någon annan som är där. Du måste
alltså ha en dubblering utav besättning. Det var det jag ville påskina i
den här motionen, att det är där som inbesparingen ska finnas. För någon annan måste komma medan föraren äter.
Talmannen
Tiden är ute!
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, talman! Men om man ändå betalar arbetstid för att man ska äta så
förstår jag inte varför färjan ska stå stilla. Om vi ändå ska betala full lön
hela tiden. Det här är dessutom reglerat i kollektivavtalet. Så jag ser ingen anledning att lägga in ett trafikstopp. Det känns lite främmande för
mig. Sen ska vi också komma ihåg att det här är en av våra huvudlinjer.
Vi transporterar över 200 000 fordon där. Det är inte lite. Jag skulle
nästans säga utan att ha statistiken framför mig, att det är lika mycket
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fordon där som vi transporterar på alla andra linjer tillsammans av linfärjorna. Tack.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Anders Englund

Fru talman! Jag måste väl också säga någonting i det här också, fast jag
tänkte att jag inte skulle säga så mycket. Men det är många som är intresserade utav vissa linjer här har jag märkt.
Vad gäller de här matpauserna på linfärjorna, så har jag som tidigare trafikminister god kännedom om det här och hur det fungerar. Vi i Vårdö har
varit och är föregångare med det här. Vi har 2 st. privata linfärjor. Det är lösningen på det här, om man vill privatisera alla de här linfärjorna i landskapet.
Då kan man få ner de här kostnaderna och det fungerar jätte bra åtminstone i
vår egen kommun. Så vill man ytterligare spara på det här så finns den möjligheten. Vad gäller den här Vårdöbron, så vet vi att den är i dåligt skick och
den är faktiskt sämre än vad kunde tro. Man trodde väl inte att en bro skulle
vara så pass dålig efter 32-34 år. Nog trodde man att den skulle hålla längre.
Enligt alla undersökningar så har faktiskt expertisen kommit till det att man
kan säga att det behövs byggas en ny om man ska se till framtiden.
Det som inte jag heller visste, fast jag har kört över den här bron, är att den
egentligen inte är godkänd för de här 60 tons kombinationerna. Då när den
byggdes på slutet av 70-talet och början på 80-talet, då fanns det möjlighet
att göra ett undantag på lågtrafikerade huvudvägar. Och det gjordes då från
landskapets sida. Nu vet vi att de här vikterna kommer att öka till 76 ton. Då
betyder det att man också måste göra förstärkningar på järnbalkarna under
på sådana här ställen och det är säkert så på flera broar på Åland som det här
måste tittas över.
Vi har diskuterat det här förstås i Vårdö och i Vårdö Kommun. Vi har också
lämnat in det skriftligt från kommunstyrelsen i Vårdö. Om att man kanske
kunde fundera att begära in anbud på tre stycken broar på samma gång. Då
skulle man faktiskt kanske kunna göra en ordentlig vinst på lång sikt. Man
kunde få en bro gratis. T o m den som behöver i framtiden repareras i Bomarsund, som är kanske en utav de äldsta och där har vi också bara en fil idag. Så
här är det faktiskt någonting som man skulle behöva fundera på. Då skulle
storbolagen som kan bygga sådana här byggen kunna räkna på det här och få
ganska stora samordningsvinster, om man skulle göra en sådan här sak. Så
det är någonting för landskapet att fundera på. Det är säkert svårt i de här tiderna nu. Ett bolag, upphandla det här, bygger och svetsar ihop de här järnbalkarna inomhus, du kan transportera de med en pråm ifrån Ylivieska som
man gjorde till Kimito-bron. Det går också bra att köra hit och tar man kranar, personal, baracker och alltihop och räknar på det här, så tror jag att det
här skulle vara en framkomlig väg och då skulle man faktiskt vinna någonting
på det här.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Tanken om att paketera ihop flera projekt och hitta finansieringen på den på en gång, så den tanken har bl.a. liberalerna lagt i en
finansmotion om att söka extra anslag, även om vi kanske inte nämnde
några specifika projekt i det sammanhanget.
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En sak som jag glömde bort att säga i mitt anförande, men som säkert
lämpar sig att framföra här i samband med den här replikväxlingen är
det att vi har en besvärlig arbetsmarknadssituation just i den branschen
där man speciellt då kanske renoverar broar och möjligen bygger
mindre broar, så det tycks vara på det sättet att om vi går in för renovering så kan vi trygga ett antal arbetsplatser. Åländska sådana, under den
tiden projektet pågår. Men går vi in för bara nybygge, så blir det sannolikt precis som ledamot Englund sade att det blir stora firmor och då
med all säkerhet bortifrån som får kontrakterna och då finansierar vi
arbetsplatser någon annanstans.
Ltl Anders Englund, replik

Det här är ingen självklar sak, hur en sådan lösning blir. Vi vet att även
stora firmor så använder underentreprenörer vid sina byggen och det
kan mycket väl vara åländska bolag och det har förekommit tidigare i
många fall.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Torsten Sundblom

Fru talman! I debattens sena timma. Bara kort. Jag kom att tänka på när kollegan Perämaa var uppe här och pratade om extra anslaget och som jag också
har sett att det spekuleras om i tidningen. Jag är inte säker om det var infrastrukturministern eller finansministern som muttrade här om att man skulle
söka extra anslag. Jag nästans tror att det kunde vara finansministern, men
jag är inte helt säker.
Vi har ju fått anslag tidigare under föregående självstyrelselagen och då
t.ex. projekt 77, som det hette då när man byggde det här huset, Arkipelag
och biblioteket. Då hade man ju en uppgörelse som gjorde att extra anslaget
fungerade som ett flera års paket, som kom vartefter man byggde ut.
Jag har skrivit en motion tidigare om extra anslaget, som har gått till behandling och som vanligt inte godkänts. För den motionen kom ju ifrån oppositionen. Den gick också ut på det att hela kortruttskonceptet skulle slåsoch sys ihop och så skulle vi försöka göra en överenskommelse om att bygga
ut i viss takt och så skulle vi försöka få finansiering den vägen. För det är
stora pengar. Och då hade, t o m som ledamot Englund pratar idag, alla de tre
broarna hade kunnat vara med. Då skulle det ha varit ett långt projekt som
hade säkert tagit minst 10-15 år. Det hade varit värt att prova.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, talman! Alla initiativ är lovvärda, när det gäller att försöka skapa
och förbättra infrastrukturen i skärgården. Ett av problemen med extra
anslag är ju den att ansökan ska vara väldigt specifik och den ska vara
väldigt tydligt avgränsad och man ska i princip ha tillstånden klara för
att kunna inleda arbetet. Min bedömning är med det omfattande
material som fortsättningsvis behöver tas fram pga. myndighetskrav.
Speciellt när det gäller miljösidan och det är ganska många års projekt
innan vi har allting samlat. Det kan röra sig om minst 5 år och kanske
ännu längre innan vi överhuvudtaget iså fall kan börja bygga ens på
östra Föglö.
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Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman. Nå, inte kan man se det så mörkt. Nog måste man försöka se lite framåt och vara lite positiv. För har man kunnat lösa det en
gång, så måste man kunna lösa det igen.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Jag ska försöka vara lite positiv då, men det är de facto avsevärt
lättare att bygga tre byggnader när man har ritningarna färdiga och det
är bara att bjuda ut dem. Än med de här geotekniska och det här ganska
svåra förhållandet som ändå råder i den åländska skärgården, när man
samtidigt försöker gå skonsamt framåt i miljön och att man dessutom
vet att det här är frågan om EU-upphandlingar och all den tid som det
tar. Så jag är positivt inställd till allt som gör att vi kan förbättra infrastrukturen i skärgården, men jag är inte beredd att vänta i åratal förrän
vi kan sätta spaden i östra Föglö.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Packa portföljen och far och börja underbehandla saken.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vicelantrådet Roger Nordlund

Fru talman! Eftersom mitt namn nämndes här i samband med Vårdöbron
och extra anslaget, så vill jag förklara hur jag ser på situationen åtminstone i
nu läget med den information och kunskap vi har.
För det första. Den här tekniska processen måste ju få ha sin gång, så att vi
får alla fakta på bordet om vad som är bäst. Går det att renovera eller ska det
byggas en ny bro. Såsom infrastrukturministern har sagt här tidigare och så
som materialet ser ut nu så tyder det mesta på att en ny bro är det mest kloka
alternativet om man ser på en långsiktig lösning för den här bron och den här
regionen. Då kommer man naturligtvis in på finansieringen. Det här projektet precis som alla andra projekt, broar, vägar, bankar, hus etc. som ska
byggas, så måste man alltid idag fundera på finansieringen. För vi har inget
överflöd i vår budget, där vi bara tar och så bygger vi. Det är så att varje projekt och varje investering måste man också fundera på hur det ska finansieras. När det gäller Vårdöbron så tycker jag att situationen är lite speciell och
det finns argument som gör att vi kan tala för extra anslag. För det första ska
vi komma ihåg att den är byggd med s.k. extra ordinarie anslag. Så då när den
förverkligades för 32-34 år sedan då ansåg man att det var ett sådant projekt
som kunde och skulle vara utanför den ordinarie budgeten.
För det andra är det så att byggande av en ny Vårdöbro är ett återställande
av befintlig infrastruktur. Det finns överhuvudtaget inga ekonomiska fördelar
eller vinster som man kan göra med det vrakskeppet, det handlar om att återställa bron i det skick som den egentligen borde vara, om den är en bro som
är bara 34 år gammal.
Medan när man talar om de övriga kortruttsprojekten östra Föglö och
andra som kan komma att bli aktuella. Så ett av syftena med dem är ju också
att vi ska kunna göra ekonomiska vinster när det gäller driften. Korta ner
passen, få en bättre driftsekonomi i skärgårdstrafiken och mindre driftskost-
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nader helt enkelt. Så där kommer det att finnas bättre möjligheter att göra
sådana investeringskalkyler och finansieringskalkyler som gör att man på sikt
kan räkna hem några projekter. Men det finns ingenting som gör att vi kan
räkna hem en ny eller renoverad Vårdöbro. För det är återställande av befintlig infrastruktur.
Sedan fru talman, så har det också nämnts storleken på investeringar att
man skulle samla ihop projekten till ett större projekt. Ja, det har jag också
tänkt. Men det är ingenting som utesluter att man också kan ha mindre projekt om man nu anser att ett 9-10 miljoners projekt är ett mindre projekt. Jag
tycker att med tanke på den budgetsituation vi har så är det en ganska stor
investering.
Om vi ser på de extra anslag vi har fått tidigare, så har också den här
Tingsbacka investeringen inte varit så stor i sig. Så vi har fått både jätte stora
som vi har, när det gäller byggande nu av kabel till Finland och tidigare också
till Sverige. Men vi har också fått sådana som har varit mindre. Det har handlat om argumentationen att vi kan ha logisk och bra argumentation som underbygger vår sak. Därför har det också varit väldigt viktigt i det här förarbetet när det gäller undersökningar av Vårdöbrons skick, att vi har en bra koppling till ministeriet i Helsingfors. Därför att när och om vi går vidare med att
bygga en ny bro, söka extra anslag så ska det gå via Ålands Delegationen, som
då söker ett utlåtande ifrån det ministeriet i Helsingfors som handlägger
ärendet. Så därför är det väldigt viktigt att vi hela tiden uppför nära, öppet
och ärligt sätt hela tiden när vi jobbar med ministeriet så att de tänker på
samma sätt som vi helt enkelt. Och den processen är inledd.
Så jag tycker att en bra början är gjord och nu återstår att se hur vi kommer vidare. Skulle vi misslyckas med en extra anslagsansökan så då handlar
det helt enkelt om att vi måste skapa ett utrymme i de kommande budgeterna
för åren 2015-2017. Det oberoende om det skulle vara renovering eller nybyggnad. För det är ungefär 9-10 miljoner euro det handlar om.
En av orsakerna till varför åtminstone jag i det här läget lutar åt en nybyggnad är det att det finns dels en reparation som är dyr i sig och den innehåller så väldigt många risker så att expertisen säger att det finns stor risk att
man ändå hamnar på den nivå som en nybyggnad skulle innebära. Och då har
man samtidigt fått en bro som har ungefär halva livstiden och troligen också
en bärighet som är i klass med dagens bärighet. Alltså inte uppfyller de krav
som man idag ställer på nya broar.
Så fru talman, det finns många saker att överväga i den här saken och därför så vill jag säga hur jag tänker och hur jag ser på situationen i dagsläget.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag är ändå lite förvånad över det resonemang som finansministern har.
Att man skulle reparera eller bygga en ny bro med extra anslag. Det är
jag mot den bakgrunden att när man har fört fram propåer om att avräkningsgrunden bör ändras, så då minns jag själv enligt media i varje
fall att finansministern Nordlund sade att han har förståelse för att man
inte vill gå med på det i Helsingfors under de ekonomiska förhållanden
de har där. Där har vi ändå självstyrelselagen som enligt mitt förmenande är ganska klar i paragraf 47 om hur en ändring av en avräkningsgrunden ska gå till. Och vi har de facto förlorat så mycket pengar under
de här åren, så det hade räckt till att bygga en helt ny Vårdöbro. Men
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inte ska jag motarbeta det här. Säkert kan man gå till Helsingfors och
säga att den förra bron är byggd med extra ordinarie anslag och det användes så dålig cement så varsågod och bygg om. Jag tror att det kan bli
en knepig diskussion.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Jag vill på intet sätt försöka få det här att framstå som en
enkel operation. Det är svårt, vilken väg vi än väljer att gå för att hitta en
bra finansiering.
Men det finns ändå fru talman, en väldigt stor skillnad mellan den
jämförelse som ledamot Eriksson tog upp av avräkningsgrunden och extra anslag. Ändring av avräkningsgrund är en politisk process där regering och riksdag avgör frågan utgående från politiska bedömningar och
de förarbeten som görs. I extra anslag har Ålands Delegationen en avgörande roll och presidenten.
Ltl Anders Eriksson, replik

Men det är också politiska bedömningar i båda de här fallen och vilken
väg man vill gå. Enligt mitt förmenande så är självstyrelselagen ganska
tydlig och har man en konflikt med riksmyndigheterna så har åtminstone jag och där tror jag att finansministern Nordlund och jag har
gått i samma Erlandssonska skola, dvs. att vi ska hålla fast vid självstyrelselagen och argumentera för det. Det är mycket möjligt att det kan
lossa extra ordinarie anslag men risken är ju förstås att vi blir mer och
mer beroende av den här typen av extra anslag, så fort vi ska göra
någonting. Det kan också vara värt att ta med i sammanhanget.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Ja, det blir att blanda ihop två saker fru talman, här nu. Av ändring av
avräkning och extra anslag för Vårdöbron. Om jag först kommenterar
ändringen av avräkningen, så är det på intet sätt något projekt som vi
inte har arbetat med. Senaste dagen har lantrådet Camilla Gunell varit i
Helsingfors och diskuterat frågan med statsministern Katainen om hur
vi ska komma vidare med den frågan, så det är i allra högsta grad på
agendan.
Men när det gäller extra anslaget fru talman, så är nog uppfattningen
den att vi har varit ganska försiktiga med att ansöka om extra anslag
från åländskt sida. Och att det finns ett utrymme som bör kunna utnyttjas bättre här.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag tror att jag ska avstå från att föra någon teknisk diskussion. Jag har en lite annan uppfattning med tanke på de personer jag
har hört och vi är båda lekmän så vi måste låta andra bedöma vad som
blir det bästa tekniskt sätt.
När det gäller extra anslaget, så vore det fantastiskt om vi skulle lyckas övertyga, men i slutändan är det mycket fråga om finansministeriet
om att återställande av infrastruktur skulle vara en grund för att få extra
anslag. För då ska vi vara noga med att hålla kvar det instrumentet
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framöver för det löser ganska många problem för oss, för vi måste återställa infrastruktur många gånger under årens lopp framöver. Det finns
dessvärre ingen grund för det här i förarbetena till paragrafen extra anslag, för den paragrafen kom till som en kompromiss på slutet. Så det
finns egentligen inget stöd för den här grunden.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Som jag försökte säga i mitt anförande så gäller det att
bygga ihop flera bitar så att sammantaget kan skapa en grund för det
här. Men jag är fullt medveten om svårigheterna i det här fallet.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Sen har vi tidsaspektet som jag bedömer är ett problem.
Som bekant från förra mandatperioden, så tog det två år från det att vi
äskade om extra anslag tills vi fick det. Det är klart att det var ett lite
större projekt, men att nu försöker vi ju då bygga upp ett extra anslag
med nya argument, så det kan vara lika svårt det också. Plus det beredningsarbetet som föregick före vi äskade om pengarna. Det känns något
besvärande att ha bron att se ut som den ser ut i 2-3 år också när vi är
väldigt osäkra på om den ens håller för de här 60 tonnen som vi nu har
utlovat att den ska hålla för så.
Så det gäller nog att tänka till väldigt noga innan man tar stegen och i
att ta alltför stora förhoppningar om att man kan få ett extra anslag.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Det måste vi absolut göra och det gäller att skaffa så starka
och sakliga argument som möjligt i den här frågan. Det som lite skiljer
det här extra anslagsansökan ifrån övriga ekonomiska frågor är den, att
när det gäller extra anslag så är det Ålands Delegationen och det sak ministerium som behandlar frågan, som har mycket starkare ställning än
traditionellt som det brukar vara finansministeriet. Finansministeriet är
åsatt och ålagd att ordna finansieringen den dagen då Ålands Delegationen tillsammans med berört sak ministerium har fått också presidentens välsignelse. I det sammanhanget så är det sak ministeriet som är
väldigt avgörande. Däremot kan säkert finansministeriet ha åsikter om
tidsinplaceringen och sådana saker och var den passar in i ramen. Men
det är Ålands Delegationen, sak ministeriet och presidenten som avgör
när det gäller extra anslag.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Det fanns en grund följd i färg på Sverige-kabeln,
Tingsbacka och Finlands-kabeln om hur man resonerar storleken på anslaget. När jag pratade om att man skulle samlat flera projekt för att få
en helhetslösning, så då finns argumenten att det är någonting som
skapar en helhetslösning. Men det måste bli flera delprojekt och det betyder inte att man måste ha alla projekt färdiga när man börjar förhandla om det hela. Utan man måste med öppna kort tala om att det
finns flera plan och då tycker de att det är värt att försöka. Ministern har
sitt resonemang om det här med Vårdöbron och att återställa infrastruk387

turen. Ja, det är också ett sätt att resonera. Jag tycker faktiskt att man
ska försöka gå vidare på något sätt.
Talmannen
Tiden är ute!
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Jag ska kanske förtydliga mig på det sätt att i min diskussion här så har jag försökt argumentera för varför det finns orsak att
kunna begära extra anslag för Vårdöbron. Jag vill på det sättet inte utesluta att vi ska söka också för de övriga projekten. Den diskussionen och
debatten får vi återkomma i samband med när det här kortruttsmeddelandet och hela det paketet läggs fram. För vi har orsak när det gäller
alla projekt, att försöka söka alla möjliga finansieringar. Det blir säkert
en kombination av många olika före allt är färdigt.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag ska ta det kort förhoppningsvis. Finansministeriets roll är
oerhört viktig, som alltid när det berör ekonomiska frågor speciellt i relationen mellan Åland och Finland. Det vet jag från perioden förut. Den dagen vi
kunde konstatera att finansministeriet satt in det i sin långtids planering och i
sina ramar framöver, så att inte pengarna för Finlands-kabeln så då löste sig
helt plötsligt alla andra problem också. Så är det alltid när det är pengar det
är frågan om.
Den andra saken som jag kort tänkte säga är att extra anslaget är bra och vi
ska förstås utnyttja det då när vi tror att vi har rätt till det. Men vi måste undvika in i det längsta att vi hamnar i en situation där vi skulle få nej. För det
har av negativ betydelse om vi någon gång får nej på en ansökan också. Det
kommer att påverka framtiden. Kort så.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Ni kan vara lugna. Jag tänkte bara tacka för en bra debatt
och önska finans- och näringsutskottet lycka till.
Talmannen
Debatten är därmed avslutad.
Kan förslaget att remittera budgeten till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Kan förslaget att remittera ärende nr 2 till finans- och näringsutskottet omfattas?
Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Jag ber även att få framföra lagtingets tack till lagtingsledamot Carita Nylund som idag
har gjort sin sista dag i plenum. För den här gången. Tack för det. Jag ber att någon
framför hälsningen.
Plenum slutar
Nästa plenum hålls 25.11.2013 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Meddelas för kännedom att lantrådet Camilla Gunell, med hänvisning till 24 § i lagtingsordningen, idag har föreslagit att lagtingsledamoten Wille Valve utnämns till medlem i landskapsregeringen istället för minister Gun-Mari Lindholm. Lantrådet har även
föreslagit att Wille Valve som minister får ansvar för kansliavdelningen, förutom de
ärenden som påförts lantrådet eller ministern för trafikavdelningen.
Med hänvisning till nämnda bestämmelse i lagtingsordningen har jag därför i egenskap
av talman idag beslutat utnämna lagtingsledamoten Wille Valve till minister med ansvar för kansliavdelningen, förutom de ärenden som påförts lantrådet eller ministern
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för trafikavdelningen. Samtidigt befrias Gun-Mari Lindholm från sitt uppdrag som ledamot i landskapsregeringen.
Enligt valresultatet för lagtingsvalet den 16 oktober 2011 har ledamoten Gun-Mari
Lindholm erhållit mandat i lagtinget. På grund av bestämmelserna i 7 § 2 mom. i lagtingsordning frånträdde hon emellertid sitt uppdrag som ledamot av lagtinget under
den tid hon innehaft uppdrag som ledamot i landskapsregeringen. Eftersom hennes
mandat i landskapsregeringen nu har upphört är hon berättigad att inta sin plats i lagtinget. Lagtingsledamoten Gun-Mari Lindholm har redan efter lagtingsvalet för talmannen uppvisat en av centralnämnden för lagtingsval utfärdad fullmakt för valperioden och fullmakten har i behörig ordning granskats av lagtingsdirektören enligt arbetsordningens 2 §. Samtidigt som ledamoten Gun-Mari Lindholm intar sin plats i lagtinget upphör uppdraget som ersättare i lagtinget för tidigare ledamoten Carita Nylund.
Antecknas.
Lagtingsledamoten Wille Valve har idag den 25 november 2013 tillträtt sitt uppdrag
som minister i landskapsregeringen. Enligt 7 § i lagtingsordningen frånträder han därför sitt uppdrag som ledamot i lagtinget för den tid som uppdraget i landskapsregeringen varar. Under denna tid inträder en ersättare i hans ställe. I enlighet med 2 § i arbetsordningen har därför restaurangchefen Annette Holmberg-Jansson för talmannen uppvisat en av centralnämnden för lagtingsval utfärdad och av lagtingsdirektören i behörig
ordning granskad fullmakt för att inträda som ersättare i lagtinget.
Jag ber att få hälsa lagtingsledamoten Gun-Mari Lindholm välkommen tillbaka till lagtinget och lagtingsledamoten Annette Holmberg-Jansson välkommen till lagtinget och
ber dem att inta sina platser i plenisalen.

Närvaroregistrering. 29 lagtingsledamöter närvarande.
Lagtingsledamoten Sara Kemetter anhåller om ledighet från dagens plenum med anledning av privata angelägenheter. Beviljas.
Meddelande
Talmannen meddelar att fyllnadsval till följd av förändringarna i lagtinget kommer att
hållas vid plenum den 27 november 2013 och att kandidatlistor ska inlämnas till lagtingets kansli senast den 26 november 2013 klockan 15.00 för följande val:
-

Val av två ordinarie medlemmar i lag- och kulturutskottet
Val av en ersättare i social- och miljöutskottet
Val av en ordinarie medlem och en ersättare i justeringsutskottet
Val av en ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden

Meddelas samtidigt att alla val avser återstoden av valperioden 2011-2015. Antecknas.
Herr landshövdingen

Värderade fru talman! Jag ber att till lagtinget för behandling få överlämna
republikens presidents framställningar till Ålands lagting om bifall till dels
ramavtalet mellan Europeiska Unionen och dess medlemsstater å ena sidan
och republiken Korea å andra sidan inklusive provisorisk tillämning av avtalsbestämmelserna och dels avtalet med Niue om utbyte av upplysningar
ifråga om skatteärenden.
Som geografisk information kan jag berätta att Niue är beläget ungefär
5000 kilometer öster om Australien.
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Talmannen
Herr landshövding! Lagtinget kommer att behandla dessa ärenden i vederbörlig ordning.
Bordläggning
1

Godkännande av protokollet med Belgien för att ändra avtalet för undvikande av dubbelbeskattning
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 2/2013-2014)
Republikens presidents framställning (RP 1/2013-2014)

Bordläggning
2

Godkännande av avtalet om enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda
fordon
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 3/2013-2014)
Landskapsregeringens yttrande (RP 14/2012-2013-s)
Republikens presidents framställning (RP 14/2012-2013)

Bordläggning
3

Godkännande av avtalet med Panama om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 4/2013-2014)
Republikens presidents framställning (RP 2/2013-2014)
Talmanskonferensen föreslår att alla tre ärenden bordläggs till plenum 27.11.2013.
Godkänt.

Remiss
4

Främjandet av invalidpensionärernas återgång i arbete
Landskapsregeringens lagförslag (LF 2/2013-2014)
Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens
förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.
Diskussion.
Minister Johan Ehn

Fru talman! Då föredragande ledamot, vicelantrådet Roger Nordlund inte är
närvarande idag så faller det på min lott att presentera det lagförslag som vi
idag lägger fram gällande främjande av invalidpensionärers återgång i arbete.
Den här lagstiftningen har funnits sedan 2009. Orsaken till att man gick in
för det här förslaget var att man ville hitta ett sätt att se till att även de som
har en hel eller delvis invalidpension ska kunna vara med och göra ett arbete
som ändå är möjligt utgående från deras rådande livssituationer. Lagen var
tillfällig fram till och med utgången av 2013. Orsaken till detta var att man
ville hitta ett sätt att utvärdera och se om effekterna av detta hade blivit de
önskade.
Nu har man konstaterat att den här perioden som man att tillämpat detta
har varit för kort, man har inte kunnat utvärdera lagen. Därför föreslår man
på rikshåll att den här perioden ska fortsätta. Vi på Åland har haft den här lagen som blankettlag. För att lagen ska fortsätta att gälla även här så behöver
vi göra på det här sättet om våra invalidpensionärer ska ha samma möjligheter som man har på rikshåll.
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En annan orsak till att man nu väljer att förlänga den här lagstiftningen,
utöver att man tycker att tiden är för kort för att utvärdera, är att man håller
på med en större genomgång av arbetspensionslagstiftningen som man räknar med att kunna slutföra fram till 2017. I det sammanhanget räknar man
också med att man ska kunna avgöra huruvida det här ska bli en permanent
lösning eller inte.
Rent innehållsmässigt, utöver att det är förlängning, har man också förändrat tiden för hur länge man kan lämna sin invalidpension vilande. Tidigare var det max en månad och nu blir det tre månader som man kan lämna
invalidpensionen vilande. Det var det innehållsmässiga i den här lagen.
Vi föreslår att lagtinget antar detta lagförslag.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Det här är en mycket viktig lagstiftning eftersom det
gäller arbetslinjen. Personer som av olika skäl har tvingats till invalidpension ska också kunna jobba utan att deras pension och ekonomiska
läge ska förvärras.
Vad jag förstår gäller det här sådana som uppbär invalidpension eller
delvis och som är pensionärer från Ålands landskapsförvaltning. Finns
det överhuvudtaget några uppgifter och fakta om hur den här lagen har
tillämpats i landskapet och hur många personer det gäller? I presentationen talades om en utvärdering, men det sades inte någonting om en
utvärdering på åländsk grund.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Jag vet att fakta kring detta finns på avdelningen. Tyvärr är
jag inte uppdaterad nu. Som jag sade så fick jag besked ganska nyligen
att den här lagen skulle presenteras av mig. Jag tror att utskottet får titta
närmare på den här biten vad gäller statistiken.
I övrigt delar jag synen på hur viktigt detta är för att kunna få arbetslinjen att fungera. Dessutom gäller den här lagen inte enbart de landskapsanställda rakt av, även grundskollärare med flera berörs av den här
lagen. Det finns en stor del som faller utanför, ja. Jag kan inte svara på
hur lagen i övrigt har använts, tyvärr.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Som det framgick av presentationen är detta en blankettlagstiftning och
jag säger ingenting om det. Det valet gjordes förra gången. Nu ser jag att
Ålands lagting inte har något annat val än att man fortsätter, annars
hamnar ju åländska personer som berörs av den här lagstiftningen i ett
sämre läge och det vill jag inte.
Som ett delsvar på det tidigare replikskiftet så sägs att det är 160 personer inom landskapets pensionssystem som lyfter full invalidpension
och 45 personer som lyfter del invalidpension. Definitionen mellan invalidpension och del invalidpension kunde jag inte hitta i den här framställningen. Kan ministern berätta hur man gör den här definitionen?
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Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Även där hänvisar jag till att utskottet får fördjupa sig närmare i detta. Jag kan tyvärr inte detaljerna på den nivån så att jag kan
svara på det. Det skulle vara tokigt om jag ger felaktiga uppgifter. Jag
ger istället över till utskottet att, tillsammans med ansvarig ledamot, gå
vidare med det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Liberalerna stöder ånyo den här temporära lagstiftningen som
föreslås av landskapsregeringen. Konstigt vore det väl annars eftersom den
första temporära delen föreslogs 2009 av den regering där vårt parti också
hade säte.
Vi kan konstatera att man på rikshåll ännu inte har sett sig mogen att permanenta den här lagstiftningen som uppenbarligen var avsikten då när den
här lagen ursprungligen lades på rikshåll. Det är knappast något problem.
Man har ännu inte gjort någon utvärdering som man har lovat. Precis som
ministern sade så har man andra pensionsreformer på gång och permanentar
möjligen den här lagstiftningen i samband med det. Det känns relativt givet,
som ett säkert kort, att möjligheten som invalidpensionärer har via den här
lagstiftningen kommer att permanentas så småningom. Jag uppfattar att man
på rikshåll har samma grundtanke om arbetslinje som nämndes här tidigare,
precis som vi också har här i lagtinget om att varje individ, utifrån sin egen
förmåga, ska få delta och vara med och bygga samhället och producera på det
sätt man kan.
Det finns en liten beskrivning av hur många personer som har utnyttjat
den lag som gäller till det kommande årsskiftet innan den här nya temporära
lagstiftningen förmodligen träder i kraft. Det gäller inte särdeles många personer. Men för varje individ som på det här sättet får ett tillskott till den
pension man har och som får en möjlighet att bryta pensionsutbetalningen
för att kanske jobba heltid emellanåt, så för varje individ är detta är en bra
sak. Det är bra för samhället i stort.
År 2000 när den första lagen trädde i kraft via förslag från landskapsregeringen så var summan 600 euro, ett belopp som man kunde förtjäna vid sidan av den invalidpension man hade.
När social- och miljöutskottet då behandlade framställningen uttryckte
man ett sådant önskemål att landskapsregeringen sedan, när den här lagen
permanentas så småningom, skulle göra bedömningen huruvida summan av
600 euro är tillräcklig. Man ansåg att summan var något låg. Efter det har
den månatliga summan, via ändring i rikslagen, stigit till cirka 733 euro. Det
beror delvis på indexering och delvis via aktiva val på rikshåll för att höja
summan.
Jag ber ändå att lagtinget och social- och miljöutskottet, vilket utskott förmodligen får den här lagen att behandla, gör en bedömning idag om huruvida
den här nu föreslagna månatliga summan är tillräckligt hög för en invalidpensionär att tjäna vid sina av pensionen. Det lilla önskemålet har vi till utskottet.
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Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Det här är en mycket viktig lagframställning. Eftersom vi delvis
har egen behörighet på det här området så föreställer jag mig att det är fullt
möjligt för lagtinget att göra en åländsk variant på det här för de personer
som lyfter invalidpension eller del invalidpension från landskapet.
Om man tittar runt om i Norden så har ju Finland kanske den mest inflexibla formen av pensionssystem just i det här avseendet. Länge var det så att
Finland på något vis hade lite vinterkrigstids stil; antingen kunde man jobba
hundra procent eller så kunde man inte jobba överhuvudtaget. Deltidsinvalidpension var ett stort framsteg. Om man jämför det finländska systemet
med möjligheterna i Sverige, där man nästan har oändlig möjlighet att anpassa sådan här typ av pension till arbetsinkomst och andra transfereringar
så är det finländska systemet fortfarande väldigt inflexibelt och inte alls anpassat till individernas behov. Det utgår mera från arbetsmarknads och facklig överenskommelse.
I Danmark finns ett system där personer som lider av olika typer av bestående funktionsnedsättningar kan behålla sin pension helt och hållet och det
som de lyckas tjäna utöver pensionen så får de behålla. Där är den här möjligheten ganska så obegränsad.
Hos oss är det på det viset att ju sämre invalidpension man har desto
mindre får man tjäna utöver pensionen. Det beror på att man räknar tilläggsinkomsten på en procentuell andel på den införtjänade pensionen. En läkare
som blir invalidpensionär kan förtjäna ganska mycket utan att riskera pensionen, medan en ung person som har råkat ut för psykisk ohälsa tidigt i 20
års ålder alltid kommer att förbli en fattig person om den personen enbart
ska leva på sina pensionsinkomster och eventuellt tilläggsinkomster.
Beloppet 733,80 euro ligger under den relativa fattigdomsnivå som vi hade
år 2007. Jag tror ingen av oss skulle klara oss på det beloppet, men vi tycker
att andra ska klara det.
Det finns mycket att diskutera i det här avseendet. Varje ung människa
som får en invalidpension är borta från arbetsmarknaden och det kostar
samhället i andra avseenden oerhört mycket. Det kunde utskottet titta närmare på. Därför är det här så centralt, inte bara för dem som det berör utan
för hela samhällsekonomin. Det finns dessutom en tendens att psykisk ohälsa
ökar, inte bara bland unga människor men överlag. Det kanske har att göra
med det som vi diskuterade häromdagen. Man blir faktiskt inte lyckligare av
att samhällets levnadsstandard stiger fem gånger, utan det är andra saker
idag som gör att samhället blir starkt och att vi har en jämn fördelning av resurserna. Utskottet ska lägga ner lite mera tankemöda på det här, tycker jag.
För ovanlighetens skull finns det en konsekvensbedömning av jämställdhetseffekten av den här lagen och den ber jag att utskottet tittar på. Jag tycker
att ojämställdheten mera ökar om man ska resonera som lagberedarna och
landskapsregeringen. Här säger man nämligen; ”eftersom kvinnor har sämre
pension så skulle de i högre grad gå ut i arbetslivet än männen i motsvarande situation.” Nu har vi sådant läge i landskapet att kvinnorna redan är
mera sysselsatta än männen, men nu ska de också jobba mera än männen när
de har fått invalidpension. På något sätt kanske det skulle vara dags för lagberedningen att gå några kurser i jämställdhet. Utskottet kanske kan komma
fram till att det här på något sätt är försvarbart. Jag tycker inte att man kan
resonera på det här sättet.
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Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Det var ett bra och tydligt anförande som lyfte fram
problematiken kring detta med låg inkomst för dem som inte haft någon
inkomst tidigare. Det finns ju personer som inte har haft möjlighet att
skapa en ordentlig inkomst bas. Där finns ytterligare ett problem i det
här sammanhanget; man tappar en del förmåner om man tar deltidsinvalidpension. Man förlorar att ha en pension p.g.a. att då måste man ge
ifrån sig andra förmåner som man skulle ha som icke pensionär. Det är
bra att man uppmanar utskottet att titta lite närmare på det här för det
finns en del paradoxer i den här lagstiftningen.
Jag tackar för ett bra anförande.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack för det. Jag vill bara komplettera det som ltl Åke Mattsson tog upp
om att unga människor av olika skäl blir tvingade till att bli invalidpensionärer. Om man en gång har kommit i den situationen och inte har någon yrkeshistoria och kanske inte en så god utbildning så blir den här
pensionen, relativt sett, betydligt mera värd än för en person som har
varit längre i arbetslivet och har andra ekonomiska förutsättningar. Att
tro att de här människorna skulle vara beredda att riskera sin pension
p.g.a. att de får någon hundralapp mera, det kan vi inte räkna med. Det
visar bara att systemet inte fungerar just för den här gruppen i det långa
loppet utan då måste det nog till andra regler.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det var en intressant genusvinkel som ltl Sundback hade på
lagframställningen. Man kan nog med fog anta att vi i fortsättningen
också kommer att få kvinnliga pensionärer som blir ekonomiskt utsatta.
Beträffande lagförslagets jämställdhetskonsekvensbedömning så kan
man också konstatera att det här lagförslaget har gått genom landskapsregeringen så det finns nog ett politiskt ansvar för vad man släpper fram
till lagtinget.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Englund, replik

Tack, fru talman! Jag tyckte också att ltl Barbro Sundback kom med
mycket relevant information här. Jag stöder mycket som ltl Sundback
diskuterade här. Utskottet kanske behöver gå lite mera på djupet i de
här frågorna. Det är bra.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag tackar för det stödet och hoppas att utskottet tar den här saken på
mera allvar och går på djupet. Det gäller medmänniskor som är inne i en
negativ cirkel. De kommer ingenvart, det är lite som för personer med
funktionsnedsättning; de som har det svårast får minst stöd och de ska
brottas mest med byråkratin. Tyvärr har det blivit så i vårt samhälle
idag.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till social- och miljöutskottet omfattas? Förslaget är
omfattat. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.
Andra behandling
5

Godkännande av handelsavtalet mellan EU, Colombia och Peru
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 1/2013-2014)
Republikens presidents framställning (RP 16/2012-2013)
Först tillåts allmän diskussion och efter det kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till
lagförslaget i presidentens framställning eller vägra ge ett sådant bifall.
Diskussion. Ingen diskussion.
Lagförslaget i presidentens framställning föreläggs lagtinget för bifall. Lagtinget har i
andra behandling lämnat sitt bifall till lagförslaget.
Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i
enda behandling godkänt motiveringen.
Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

Första behandling
6

Godkännande av överenskommelsen med Indien om social trygghet
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 1/2013-2014)
Landskapsregeringens yttrande (RP 17/2012-2013-s)
Republikens presidents framställning (RP 17/2012-2013)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Ltl Christian Beijar

Fru talman! Social- och miljöutskottet föreslår att lagtinget ger sitt bifall till
lagens ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Indien om social trygghet träder ikraft i
landskapet Åland till de delar överenskommelsen faller inom landskapets behörighet.
Social- och miljöutskottet konstaterar att överenskommelsen huvudsakligen gäller betalning av arbetsrelaterade pensioner till personer som bor i den
andra avtalsstaten samt den lagstiftning som ska tillämpas på arbetstagarnas
pensionsförsäkring. Det viktiga i sammanhanget är att utan en överenskommelse beviljas inte pensioner enligt det indiska pensionssystemet till personer
bosatta utanför Indien.
När det gäller finsk arbetspension säkerställer överenskommelsen ändå att
arbetspension betalas till Indien och underlättar läget för dem som har tjänat
in arbetspension i Finland, eftersom handläggningen av pensionsansökningarna följer myndighetsförfarandet och samarbetet enligt överenskommelsen.
Fru talman! Överenskommelsen innehåller vissa bestämmelser om vilket
språk som myndigheterna ska använda. Ansökningar och andra handlingar
som har getts till avtalsslutande parts behöriga myndighet får nämligen enligt
överenskommelsen inte avvisas på den grund att de har upprättats på den
andra avtalsslutande partens officiella språk.
Fru talman! Enligt 59 § 2 mom. självstyrelselagen förutsätts därför att lagtingets beslut fattas med en majoritet om minst två tredjedelar av de avgivna
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rösterna. Lagtinget har även vid andra tillfällen med föreskriven majoritet
lämnat sitt bifall till överenskommelser där det ingått motsvarande språkbestämmelser, bl.a. med Australien ingick ett motsvarande avtal år 2008.
Därför, fru talman, föreslår utskottet med hänvisning till ovan anförda och
med hänvisning till att lagtingets beslut ska fattas i den ordning 59 § 2 mom.
självstyrelselagen stadgar att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder ikraft i
landskapet Åland till de delar överenskommelsen faller inom landskapets behörighet.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Vi har alltså ett fördrag som står i strid med självstyrelselagens bestämmelser och då ska det bifall fattas i den ordning som
ordförande Beijar här sade. Så långt är det gott och väl.
Jag har genomgående hävdat den åsikten att de beslut i lagtinget som
ska fattas med kvalificerad majoritet också bör innehålla den bestämmelsen att detta beslut är fattat på det sätt som lagtingsordningen föreskriver. Så är det ju inte nu, utan här är det en lakonisk hänvisning till
självstyreslagen 59 § 2 mom. som jag inte har någon svårighet att läsa.
Men om man nu följer lagtingsordningen så tycker jag att tiden är mogen att också utskotten intar den här upplysningen i ett förslag till en
kläm som därmed blir lagtingets beslut. Med andra ord, föresvävade det
aldrig utskottet att göra så, inte heller den här gången?
Ltl Christian Beijar, replik

Fru talman! Det föresvävade inte utskottet. Vi följde den rutin som man
har gjort i motsvarande lagstiftning tidigare, där man speciellt i utskottets förslag hänvisar till att lagtingets beslut ska fattas i den ordning som
59 § 2 mom. i självstyrelselagen, att där uttryckligen påpeka det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet. Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. Lagförslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med social- och miljöutskottets betänkande. Talmannen påminner om att lagtingets bifall till det här avtalet ska ges i enlighet med självstyrelselagens
59 § 2 mom. alltså med bifall av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna i ärendets
andra behandling. Kan lagtinget ge sitt enhälliga bifall i första behandling? Lagförslaget
är bifallet i första behandling.
Ärendets första behandling är avslutad.
För kännedom
7

Policy för Ålands demilitarisering och neutralisering
Landskapsregeringens meddelande (M 1/2013-2014)
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 2.12.2013.

Bordläggning
8

Ålands ombudsmannamyndighet
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 1/2013-2014)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 26/2012-2013)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 27.11.2013. Godkänt.
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För kännedom
9

Anhållan om befrielse från utskott
Talmanskonferensens framställning (TMK 1/2013-2014)
Ärendet tas upp till behandling vid nästa plenum.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls idag klockan 13.45. Plenum är avslutat.
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1
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Talmanskonferensens framställning (TMK 1/2013-2014)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.
Diskussion. Ingen diskussion.
Detaljbehandlingen börjar. Talmannen föreslår att framställningen föreläggs för godkännande kläm för kläm. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
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Plenum slutar
Nästa plenum hålls 27.11.2013 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 26 ledamöter närvarande.
Lagtingsledamoten Sara Kemetter anhåller om ledighet från dagens plenum på grund
av deltagande i nordiskt socialdemokratiskt möte i Helsingfors. Lagtingsledamöterna
Barbro Sundback och Tony Asumaa anhåller om ledighet på grund av privata angelägenheter och lagtingsledamoten Petri Carlsson anhåller om dagens plenum på grund av
sjukdom. Dessutom anhåller vicetalman Viveka Eriksson den 2 december på grund av
privat angelägenheter. Beviljas.
Meddelande
Enligt lagtingsordningens 18 § består talmanskonferensen av presidiet och utskottens
ordförande samt av en ledamot från var och en av de lagtingsgrupper som annars inte
skulle vara företrädda i talmanskonferensen. Obunden samlings lagtingsgrupp utsåg
därför lagtingsledamoten Mika Nordberg till medlem i talmanskonferensen vilket meddelades lagtinget för kännedom vid plenum den 7 november 2011.
En lista över sammansättningen av Moderat Samlings lagtingsgrupp har den 25 november 2013 lämnats in till lagtingets kansli och i den nya lagtingsgruppen ingår de tidigare medlemmarna i moderaternas och Obunden samlings lagtingsgrupper. Eftersom
den nya gruppen redan är representerad i talmanskonferensen är lagtingsledamoten
Mika Nordberg inte längre medlem i talmanskonferensen vilket härmed meddelas för
kännedom. Antecknas.
Föredras
1

Fyllnadsval av två ordinarie medlemmar och en ersättare i lag- och kulturutskottet för
återstoden av mandatperioden 2011-2015 (V 3/2013-2014)
Endast en kandidatlista har inom föreskriven tid och i behörig ordning lämnats in till
lagtingets kansli. Listan upptar som ordinarie medlemmar lagtingsledamöterna GunMari Lindholm och Åke Mattsson och som ersättare vicetalman Roger Jansson.
Enligt 86 § i arbetsordningen tillåts diskussion endast om kandidaternas valbarhet och
valets laglighet i övrigt.
Diskussion? Ingen diskussion.
Eftersom endast en kandidatlista lämnats in verkställs enligt 96 § i arbetsordningen
ingen särskild valförrättning. Lagtingsledamöterna Gun-Mari Lindholm och Åke Mattsson förklaras därför valda till ordinarie medlemmar och vicetalman Roger Jansson till
ersättare i lag- och kulturutskottet för återstoden av innevarande valperiod. Antecknas.

Föredras
2

Fyllnadsval av en ordinarie medlem och en ersättare i finans- och näringsutskottet för
återstoden av mandatperioden 2011-2015 (V 4/2013-2014)
Endast en kandidatlista har lämnats in till kansliet och listan upptar som ordinarie
medlem lagtingsledamoten Annette Holmberg-Jansson och som ersättare lagtingsledamoten Gun-Mari Lindholm.
Diskussion tillåts endast om kandidaternas valbarhet och valets laglighet i övrigt.
Diskussion? Ingen diskussion.
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Eftersom endast en kandidatlista lämnats in verkställs ingen valförrättning. Lagtingsledamoten Annette Holmberg-Jansson förklaras därför vald till ordinarie medlem och
lagtingsledamoten Gun-Mari Lindholm till ersättare i finans- och näringsutskottet för
återstoden av innevarande valperiod. Antecknas.
Föredras
3

Fyllnadsval av en ordinarie medlem och en ersättare i social- och miljöutskottet för
återstoden av mandatperioden 2011-2015 (V 5/2013-2014)
Även här har endast en kandidatlista lämnats in till kansliet. Listan upptar som ordinarie medlem lagtingsledamoten Petri Carlsson och som ersättare lagtingsledamoten
Gun-Mari Lindholm.
Diskussion? Ingen diskussion.
Eftersom endast en kandidatlista lämnats in verkställs ingen valförrättning. Lagtingsledamoten Petri Carlsson förklaras därför vald till ordinarie medlem i social- och miljöutskottet och lagtingsledamoten Gun-Mari Lindholm till ersättare i social- och miljöutskottet för återstoden av innevarande valperiod. Antecknas.

Föredras
4

Fyllnadsval av en ordinarie medlem och en ersättare i justeringsutskottet för återstoden av mandatperioden 2011-2015 (V 6/2013-2014)
Endast en kandidatlista lämnats in till kansliet och listan upptar som ordinarie medlem
lagtingsledamoten Annette Holmberg-Jansson och som ersättare lagtingsledamoten Petri Carlsson.
Diskussion? Ingen diskussion.
Ingen valförrättning verkställs utan lagtingsledamoten Annette Holmberg-Jansson förklaras vald till ordinarie medlem och lagtingsledamoten Petri Carlsson till ersättare i justeringsutskottet för återstoden av innevarande valperiod. Antecknas.

Föredras
5

Fyllnadsval av en ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden för återstoden av mandatperioden 2011-2015 (V 7/2013-2014)
En kandidatlista har lämnats in till kansliet och den upptar som ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden lagtingsledamoten Åke Mattsson.
Diskussion? Ingen diskussion.
Ingen valförrättning verkställs utan lagtingsledamoten Åke Mattsson förklaras vald till
ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden för återstoden av innevarande valperiod. Antecknas.

Bordläggning
6

Godkännande av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland,
Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 2/2013-2014)
Landskapsregeringens yttrande (RP 15/2012-2013-s)
Republikens presidents framställning (RP 15/2012-2013)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 4.12.2013. Godkänt.
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Andra behandling
7

Godkännande av överenskommelsen med Indien om social trygghet
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 1/2013-2014)
Landskapsregeringens yttrande (RP 17/2012-2013-s)
Republikens presidents framställning (RP 17/2012-2013)
Först tillåts allmän diskussion och efter det kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till
lagförslaget i presidentens framställning eller vägra ge ett sådant bifall. Talmannen påminner om att lagtingets beslut ska fattas med en majoritet om minst två tredjedelar av
de avgivna rösterna.
Diskussion. Ingen diskussion.
Lagförslaget i presidentens framställning föreläggs lagtinget för bifall. Kan lagtinget enhälligt ge sitt bifall till framställningen? Lagtinget har i andra behandling enhälligt lämnat sitt bifall till lagförslaget.
Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i
enda behandling godkänt motiveringen.
Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

Första behandling
8

Godkännande av protokollet med Belgien för att ändra avtalet för undvikande av dubbelbeskattning
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 2/2013-2014)
Republikens presidents framställning (RP 1/2013-2014)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Ltl Jörgen Pettersson

Fru talman! Det föreliggande protokollet med Belgien handlar inte om ett
nytt avtal för undvikande av dubbelbeskattning. Ett sådant har funnits mellan
Belgien och Finland och Åland sedan 1978. Sedan dess har detta skatteavtal
ändrats först år 1997, vilket lagtinget godkände och sedan genom ett tilläggsprotokoll år 2009. Det är det protokollet som lagtinget nu ombetts säga ja till.
Att det sker just i år är förresten rätt passande. Dels för att kontakterna
mellan konungadömet Belgien och dess huvudstad Bryssel är flitiga när det
handlar om EU-utbyte och dels för att postverken i Belgien och på Åland just
i år tagit fram ett gemensamt frimärke med den vackra och somriga fjärilen
Påfågelöga som motiv. Den intresserade kan köpa ett minneskort som Åland
och Belgien gav ut tillsammans tidigare i år. Det är inte första gången verken
samarbetar, i fjol gavs ett Titanicfrimärke ut av de två postverken gemensamt.
Mot bakgrund av de inledande orden kring tilläggsprotokollet föreslår
därmed ett enigt finans- och näringsutskott att lagen jämte lagen om ändring
av denna träder i kraft i landskapet Åland till de delar protokollet faller inom
landskapets behörighet.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. Lagförslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med finans- och näringsutskottets betänkande.
Lagförslaget är bifallet i första behandling. Ärendets första behandling är avslutad.
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Första behandling
9

Godkännande av avtalet om enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda
fordon
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 3/2013-2014)
Landskapsregeringens yttrande (RP 14/2012-2013-s)
Republikens presidents framställning (RP 14/2012-2013)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Ltl Jörgen Pettersson

Fru talman! Det ska slås fast direkt. Det är ett enigt finans- och näringsutskott som föreslår att den aktuella förordningen träder i kraft i landskapet
Åland till de delar bestämmelserna i överenskommelsen faller inom landskapets behörighet. Förordningen svarar mot innehållet i landskapslagen om
periodisk besiktning och även om vissa rubriker inte lyder exakt likadana är
innebörden tydlig. Bilarna som rullar på våra vägar ska vara i ett sådant skick
att både förare, passagerare och omvärld ska kunna känna säkerhet i trafiken.
Detta leder mig in på ett parallellt spår och några spridda tankar kring det
osannolikt höga antalet bilar som rullar i vårt landskap. I den tidigare debatten lyftes tanken att vår bilpark är äldst i Västeuropa. Hur det är med den saken vet jag inte men enligt färsk statistik från ÅSUB hade vi under år 2012
inte mindre än 20 886 personbilar, 4 156 paketbilar, 716 lastbilar och 45 bussar; sammanlagt 25 783 bilar slarvigt uttryckt. Till det ska läggas 1 561 motorcyklar, 1 808 mopeder, 3 741 traktorer och 7 507 släpvagnar. Det är osannolika och obegripliga antal på en befolkning på knappt 29 000 personer. På tusen invånare går det 711 personbilar vilket kanske inte är världsrekord men
inte långt ifrån. I nordiskt perspektiv är vi fullständigt och pinsamt överlägsna. Island kommer tvåa med 645 bilar per tusen invånare följt av Finland-551, Norge-477, Sverige-464, Färöarna-417 och Danmark 394, jämfört
med 711 på Åland.
Det finns alltså många och goda skäl att hålla ordning på besiktningsrutinerna och följa de direktiv som kommer. Ännu mer välkommet vore det också
om ålänningarna på riktigt skrotade var femte bil. Det känns nämligen
ganska långt ifrån en grön ö i ett blått hav när man ser på mängden av gamla
bilar och jämför med våra omkringliggande områden. Miljöarbete börjar inte
bara på den egna trappan utan i minst lika hög grad i det egna garaget. Tack
för ordet.
Ltl Igge Holmberg, replik

Vad tror ltl Pettersson att en utbyggd kollektivtrafik kunde göra åt det
här problemet? De flesta människor har ju bilar för att det inte finns en
fungerande kollektivtrafik.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Fru talman! I första hand så skulle en utbyggd kollektivtrafik leda till
flera bussar. Det är väl det enklaste svaret på frågan. I övrigt så misstänker jag att svaret på att det finns så många bilar på Åland kanske inte i
första hand har med kollektivtrafiken att göra, utan mera en känsla av
personlig frihet av något slag som möjligen är svårdefinierad. Ålänningarna väljer idag att köra egen bil trots att det finns rätt bra kollektivtrafik på rätt många platser på Åland. När det gäller landsbygden kunde
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det nog fungera bättre än vad det gör idag. I stan klarar man sig rätt
långt på cykel.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. Lagförslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med finans- och näringsutskottets betänkande. Lagförslaget är
bifallet i första behandling.
Ärendets första behandling är avslutad.
Första behandling
10

Godkännande av avtalet med Panama om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 4/2013-2014)
Republikens presidents framställning (RP 2/2013-2014)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Ltl Jörgen Pettersson

Fru talman! Jag vill ta tillfället i akt och dels förklara finans- och näringsutskottets syn på det aktuella skatteavtalet med Panama och dels berätta varför
det som sker i Panama också kan ställa till det rejält för den åländska sjöfarten och shippingen i Östersjön.
Först skatteavtalet som i allt väsentligt är okomplicerat. Avtalet följer de
OECD-mallar vi flera gånger tidigare hanterat och syftar till att sätta stopp för
skatteflyktingar, rent ut sagt. Det är bra. Alla länder behöver så mycket skattekraft som möjligt och eventuella kryphål ska täppas till.
Den andra sidan jag tänkte berätta om är lite mer komplicerad men ändå
viktig för alla i denna sal att känna till då det handlar om sjöfart. Panama är i
dag är världens ledande sjöfartsnation med över 9 000 registrerade fartyg.
Det är imponerande då det faktiskt inte bor mer än drygt tre miljoner människor i landet. Skälet till att Panamas agerande just nu är högintressant handlar om när fartyg som också rör sig i Östersjön måste vara utrustade med anläggning av rening av ballastvatten i enlighet med ett IMO-beslut från år
2004. Det är tyvärr inte okomplicerat då det i dagens läge saknas tillförlitlig
teknik för att nå detta mål. När den tiden kommer väntar därför antagligen
dyra investeringar både ombord och i land. Därför har världsflottan med bävan följt den senaste utvecklingen i Panama. När 35 procent av världsflottan
undertecknat avtalet om ballastrening tar det tolv månader innan det träder i
kraft över hela världen. Idag är man uppe i drygt 30 procent och om Panama
med 8 procent av världsflottan skriver på träder direktivet i kraft med omfattande konsekvenser för både små och större rederier, vilket rapporterats flitigt i sjöfartstidningar den senaste tiden.
Det har inte gått att få klarhet i om detta nu ägt rum men mycket talar för
att det är nära förestående vilket skapar ytterligare utmaningar för åländsk
sjöfart och Östersjöns hamnar. Men det är egentligen en annan sak fast ändå
viktigt för lagtinget att känna till.
När det gäller det aktuella skatteavtalet föreslår finans- och näringsutskottet att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till
de delar avtalet faller inom landskapets behörighet. Tack för ordet.
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Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. Lagförslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med finans- och näringsutskottets betänkande. Lagförslaget är
bifallet i första behandling.
Ärendets första behandling är avslutad.
Första behandling
11

Ålands ombudsmannamyndighet
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 1/2013-2014)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 26/2012-2013)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet.
Diskussion.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om
Ålands ombudsmannamyndighet. Genom förslaget överförs tjänster och personal från olika myndigheter och avdelningar inom förvaltningen såsom diskrimineringsombudsmannen, barnombudsmannen och patient- och klientombudsmannen.
Utskottet konstaterar att lagförslaget är ett administrativt förslag. Förslaget innebär inte några ändringar av de materiella regelverk som styr verksamheterna vid de olika förvaltningsenheterna.
De verksamheter som kommer att bedrivas inom myndigheten är olika till
sin natur och kräver olika form av kompetenser.
Diskrimineringsombudsmannens uppgift är att verka för att förhindra diskriminering inom sitt verksamhetsområde genom allmän informationsverksamhet och genom att behandla s.k. anmälningsärenden.
Patient- och klientombudsmannen ska ge klienter råd i enskilda fall och bistå med att informera och framställa anmärkningar medan barnombudsmannen har till uppgift att på det allmänna planet främja barnens intressen
och ta tillvara barns rättigheter men ska inte åta sig enskilda fall.
Konsumentrådgivningen sköts i landskapet med stöd av självstyrelselagen
och på basen av en överenskommelseförordning enligt vilken riket svarar för
de utgifter och kostnader som landskapsregeringen har på grund av skötseln
av uppgifterna.
Samordningen kommer sannolikt att leda till en bättre service för allmänheten eftersom såväl myndigheter som enskilda kan vända sig till en och
samma myndighet som sedan fördelar ärendena inbördes beroende på vad
ärendena gäller.
Några ord om hur utskottet resonerat beträffande myndighetschefens roll.
Vid ombudsmannamyndigheten ska finnas en myndighetschef som leder, utvecklar och ansvarar för att fastställda mål uppnås. Det ska inte finnas en särskilt inrättad tjänst som myndighetschef utan tanken är istället att någon av
de vid ombudsmannamyndigheten verksamma tjänstemännen, vid sidan av
sitt ombudsmannauppdrag, även ska ha en chefsfunktion som baserar sig på
ett särskilt förordnande av landskapsregeringen.
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Till chefens uppgifter hör bland annat att årligen till landskapsregeringen
överlämna ett förslag till en budget, en verksamhetsplan och en verksamhetsberättelse. Utskottet konstaterar, trots att ombuden är oberoende i relation
till landskapsregeringen och att förmanskapet i första hand ska vara administrativt, så uppstår det en viss komplikation eftersom de olika ombudsfunktionerna ska vara oberoende samtidigt som viktiga styrdokument som
rör alla verksamheter besluts av ett av ombuden.
Landskapsregeringen föreslår att ett organ, en nämnd, som kan bidra med
råd, synpunkter och erfarenheter som är värdefulla för ombudsmannamyndigheten ska tillsättas och att organet ska benämnas ombudsmannanämnden. I nämnden ska ingå medlemmar som företräder olika intresseinriktningar med undantag för konsumentrådgivningen.
I dagsläget har vi olika råd och nämnder som har redan har den här uppgiften. Vi har förtroenderådet, diskrimineringsnämnden och handikapprådet.
Det är viktigt att det i nämnden finns sakkunskap vilket innebär en utmaning eftersom verksamhetsfält är mycket brett och komplext.
Tillsättandet bör ske i dialog med tjänstemännen mot bakgrund av att
nämnden ska bistå tjänstemännen i deras verksamhet. I dagsläget finns det
varierande erfarenhet hur de olika råden och nämnderna har fungerat. Det
har under hörande framkommit att man har haft ganska starka önskemål att
tjänstemännen kunde vara delaktiga i processen när man tillsätter en ombudsmannanämnd.
Diskrimineringsombudsmannens formella ansvarsområde är relativt begränsat vilket givetvis inte hindrar myndigheten från att bedriva en rådgivnings- och informationsverksamhet som riktar sig även till exempelvis företag i landskapet. De åtgärder som myndigheten kan vidta inskränker sig till
landskapets behörighet vilket innebär tjänsteinnehavare inom landskapet och
de kommunala myndigheterna.
Statens arbetarskyddsbyrå på Åland övervakar att arbetstagare vid landskapet och kommunerna, statstjänstemän och privaträttsligt anställda inte
diskrimineras på Åland medan rikets minoritetsombudsman och diskrimineringsnämnd är behöriga instanser på Åland i diskrimineringsärenden som
inte berör arbetslivet men där riket har lagstiftningskompetens. Ni hör, bästa
lagting, att det inte är vidare glasklart!
Behörighetsfördelningen medför tolkningsproblem för myndigheten och
det är även svårt för allmänheten att veta till vilken av de tre myndigheterna
ett ärende hör.
Talman! I riket är en ny diskrimineringslag på slutrakan i beredningen.
Enligt den nya lagen vidgas den nuvarande diskrimineringsombudsmannens
verksamhetsområde till alla diskrimineringsgrunder förutom kön. Utskottet
utgår från att landskapsregeringen kommer att företa en översyn även av
landskapslagstiftningen på området mot bakgrund av behörighetsfördelningen mellan riket och Åland. Den delade behörigheten att vi kan ha vi kan ha en
ny och modern diskrimineringslagstiftning som berör en del av ålänningarna
och hinner vi inte uppdatera vår egen lagstiftning så har vi en annan lagstiftning. Där ber utskottet landskapsregeringen att vara på tåspetsarna.
Behörigheten på diskrimineringsområdet är delat så att arbetsplats relaterade frågor hör till rikets arbetarskyddsmyndighet. Frågor som rör tjänstinnehavare i landskapet hör till landskapets behörighet, medan övriga diskrimineringsfrågor inom privatlivet, näringslivet samt landskapets arbetstagare
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hör till rikets behörighet. I landskapet har vi ju både arbetstagare och tjänsteinnehavare.
Fördelningen leder till en oklarhet om vart den som anser sig vara utsatt
för diskriminering ska vända sig. Situationen är otillfredsställande. Tar men
en gång mod till sig att söka hjälp när man upplever att man har blivit diskriminerad så kan luften gå ur om man blir hänvisad till en annan instans.
Landskapsregeringen bör därför se över hur tillgängligheten till ombudsmannamyndigheten kan öka och hur myndigheten kan bli mer funktionell ur
ett medborgarperspektiv.
Det har också framkommit under hörande att den fysiska tillgängligheten
är viktig. I dagsläget har det upplevts som lite knepigt och svårt att hitta diskrimineringsombudsmannen. Det har framkommit önskemål att diskrimineringsombudsmannen ska vara centralt belägen. Jag har förstått att man inom
landskapsförvaltningen funderar på var den här nya myndigheten ska vara
rent fysiskt. Landskapsregeringen tänker sig att myndigheten ska fortsätta i
ITiden. Det finns andra förslag som kan vara mer intressant och som gör att
myndigheten befinner sig mera centralt rent fysiskt.
Utskottet anser att landskapsregeringen med fördel kan initiera förhandlingar om en överenskommelseförordning enligt vilken landskapets ombudsmannamyndighet skulle sköta de uppgifter som nu ankommer på motsvarande riksmyndigheter.
Några om verksamhetsberättelse och redogörelser. Utskottet noterar att
det inte uttryckligen sägs att beslutet om verksamhetsberättelsen fattas av
myndighetschefen. Utskottet utgår därför från att avsikten är att de olika ombudsmännen var och en för sig lämnar en redogörelse över sin verksamhet
och att dessa berättelser sedan sammanställs av myndighetschefen. Vi har
gjort ett förtydligande av 15 §.
För att möjliggöra flexibilitet föreslår utskottet ett förtydligande av 9 § så
att tjänster som avses i paragrafens 1 mom. uttryckligen ska kunna besättas
för viss tid, exakt samma skrivning som vi har inom landskapets i övrigt.
Myndighetens rätt till information. Den här frågan väckte en del diskussion i utskottet och vi har verkligen vänt och vridit på detta.
Utskottet föreslår därför ett tillägg till lagförslagets 20 § om skyldigheten
att lämna uppgifter till ombudsmannamyndigheten så att myndigheten även
ska ha rätt till sådana uppgifter som är sekretessbelagda men som är av betydelse för ombudsmannamyndighetens verksamhet. Bestämmelsen motsvarar
de bestämmelser som är vanliga i fråga om den typ av verksamhet som kommer att bedrivas vid ombudsmannamyndigheten. Utskottet föreslår även att
ombudsmannamyndigheten är skyldig att iaktta sekretessbestämmelserna
när den får tillgång till den här typen av uppgifter.
Utskottet påpekar igen att det skulle underlätta om vi hade en ramlag för
underlydande myndigheter, det skulle underlätta lagstiftningsarbetet. Det var
mera arbete med den här lagen än vi trodde.
Jag kan också konstatera att i lagens 3 § så räknas diskrimineringsgrunder
upp; etnisk tillhörighet, religion eller annan övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Jag kan konstatera att när det gäller kön så kommer det i paragrafens sista moment. När det gäller diskriminering p.g.a. kön
så är det en överordnad diskrimineringsgrund. Det visar sig att det kan vara
dubbla diskrimineringsgrunder, t.ex. om man är funktionshindrad och
kvinna eller om man är rom och kvinna och därför vill jag understryka det så
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att lagtinget är medveten om detta. Vi borde också ha haft en skrivning om
detta i betänkandet som skulle ha redogjort lite för det.
Jag vill också framföra en teknisk rättelse till betänkandet. I 3 § 2 mom.
hänvisas det till punkterna 1-7 i paragrafens första moment. Eftersom utskottet föreslår att en ny punkt 8 fogas till 1 mom. så ska hänvisningen i 2 mom.
ändras till punkterna 1-8.
Så långt lag- och kulturutskottets betänkande. Det finns två reservationer.
Om det är i sin ordning så redogör jag för min reservation. Jag har fogat en
reservation till utskottets betänkande.
Landskapsregeringen föreslår att den nya myndighetens namn ska vara
Ålands ombudsmannamyndighet. De nordiska länderna har myntat begreppet ”ombudsman” på det internationella planet och det används i flera olika
språk. Jag anser att tiden nu är mogen för landskapet att, i likhet med Norge,
går i bräschen för en utveckling av begreppet så att det blir könsneutralt.
Begreppet består av två olika led där det första ledet ”ombud”, som anger
det materiella innehållet, skulle behållas medan könsbestämningen i begreppets andra led skulle utgå. Den nya myndighetens namn föreslås således bli
Ålands ombudsmyndighet. I kongruens med förslaget benämns myndighetens nämnd ”ombudsnämnd” och ombudsman benämns ”ombud”.
Lite till min förvåning har jag inte lyckats övertyga utskottet. Kanske jag
kan övertyga lagtinget? Språkutvecklingen går ju också framåt. Det var inte
länge sedan som vi pratade om polisman, idag pratar vi om polis. Det har
också kommit påpekanden om att vi inte har en modern tjänstemannalag.
Man pratar om tjänsteman, det heter tjänsteinnehavare, vilket bl.a. fackföreningarna samstämmigt påpekat. Lite av ett ödets ironi i dagsläget så är landskapets alla ombudsmän kvinnor. Vad jag har förstått av diskussionerna så är
en av de starkaste åsikterna att så här har det varit och att det är internationellt. Men tittar vi lite runt omkring så kan vi konstatera att det stora landet i
väster har tagit ett stort kliv framåt.
University of Kentucky har Academic Ombud Services. University of Alberta har Student Ombuds Service. I Kanada heter patientombudsmannen Ombudsservice for Life- and Health Insurance. University of Washington heter
det Office of the Ombud. Och i Norge, som har gått längst framåt, så pratar
man om Equality and Anti-diskrimination ombud.
Jag vädjar till lagtinget att sätta det här bakom örat. Jag kommer att vidhålla att min reservation läggs till grund för den vidare behandlingen.
Sedan finns det en annan reservation där Axel Jonsson är första undertecknare och den ska han få presentera själv. Tack.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Till det sista så går jag till betänkandet uppe på sidan
3, där har väl utskottsmajoriteten redan har gått in för det som ordförande förespråkar, dvs. ombudsnämnd. Åtminstone i rubriken så har
mannaskapet strukits, medan det sedan i texten nog återfinns där igen.
Nog kan åtminstone jag spåra ett visst tänkande i den här riktningen.
Jag hade också tillfälle att medverka i möte med utskottet. Jag känner
sympati både för ordförandes presentation och framförallt för skrivningen på sidan 3.
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Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det kanske var en freudiansk felskrivning? Det ska stå ombudsmannanämnd, vilket majoriteten tyckte. Men visst är det ju naturligt med ombud och ombudsnämnd. Så är det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Axel Jonsson

Tack, fru talman! Det här är ett steg i rätt riktning. Den här myndigheten
möjliggör att resurserna utnyttjas mer effektivt framöver. Jag hoppas att
landskapsregeringen tar den stilla uppmuntran till sig när man ska överföra
och tillsätta tjänster framöver.
Vi har reserverat oss på en punkt som handlar om vad den här ombudsmannamyndigheten ska syssla med framöver. Vi har under utskottsbehandlingen stött på olika problem i verksamheten som bedrivs idag. Det finns
olika utmaningar. En utmaning är oklarheten som råder både på hemmaplan
här på Åland, men det har också framkommit under hörande att det råder
viss oklarhet också på den finska sidan om vilka uppgifter man har och vilket
ansvar man har för ålänningarna i de här frågorna. Det är oroväckande.
Tidigare i år kunde vi i media läsa en smått tragisk historia om en person
som kände sig diskriminerad av de åländska krögarna. Den personen bollades mellan olika åländska myndigheter vilka hade svårt att hjälpa. Det tolkar
jag som en direkt orsak och följd av den här oklarheten på området vad gäller
just diskriminering i.o.m att vi har en minoritetsombudsman som har ett ansvar för det civilrättsliga området när det gäller diskriminering. Vi har en
egen diskrimineringsombudsman som har ansvar för diskriminering när det
kommer till de åländska myndigheterna och hur de beter sig.
Den här oklarheten är förstås inte lätt för en vanlig ålänning att förstå sig
på. Vart ska man vända sig om man utsätts för diskriminering? Det är inte
helt solklart.
Här finns en stor potential med ganska enkla medel, åtminstone som jag
ser det. Den åländska nybildade myndigheten skulle sköta även riksuppgifterna som relaterar till de här diskrimineringsärendena. Tittar man på vilka
uppgifter det skulle kunna vara så rekommenderar jag läsning av lagen om
minoritetsombudsmannen och diskrimineringsnämnden som också har till
uppgift att övervaka lagen om likabehandling i Finland och som också till
stora delar gäller på Åland. Varför skulle vi inte från åländsk sida gå in för att
den nybildade myndigheten också skulle sköta de här uppgifterna på Åland?
Då blir det enkelt för medborgarna att veta vart man ska vända sig. Då får
man garanterat också framöver den här servicen på svenska och det blir desssutom lätt för myndigheten att veta vem som har ansvar för en ålänning i det
enskilda fallet. Jag ser åtminstone bara fördelar med ett sådant upplägg.
Jag föreslår därför, tillsammans med utskottsordförande Katrin Sjögren,
att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att initiera förhandlingar om en
överenskommelseförordning på området så att det för ålänningarna blir tydligt och klart vart man ska vända sig och hur man ska få hjälp.
Tyvärr fick vi inte stöd för den här uppmaningen. Vi kände oss då tvungna
att reservera oss. Jag aviserar redan nu att vi kommer att föra det här till omröstning i salen enligt följande: ”Att lagtinget uppmanar landskapsregeringen
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att initiera förhandlingar om en överenskommelseförordning enligt vilken
landskapets ombudsmannamyndighet skulle sköta de uppgifter som nu ankommer på motsvarande riksmyndigheter”.
Modell har vi ju på flera områden men närmast i sammanhanget kommer
kanske konsumentrådgivningen och konsumenträttsrådgivaren som redan i
stort sett fungerar på det här sättet. Riket står för kostnaderna men det är en
åländsk tjänsteman som sköter uppgifterna.
Vad gäller diskussionen om ombud och ombudsman så var det intressant
information som vi fick höra ur talarstolen om hur det ser ut runtom i världen. Använder man ombud eller ombudsman? Det var åtminstone delvis ny
information för mig. Orsaken till att jag också så här långt har föredragit ombudsman framför ombud är att det är ett av två, åtminstone vad jag känner
till, internationellt erkända svenska ord. Vi försöker ofta värna det svenska
språket i den här salen. Det är förstås viktigast på hemmaplan men det är inte
mindre viktigt även ute i det internationella samfundet. Vill vi stärka svenskans ställning också internationellt så gäller det att värna om de här erkända
begreppen och där har ombudsman varit ett sådant begrepp. Men det verkar
som om ombud är ett sådant ord som är på uppkommande och därför var det
intressant att få den redogörelsen här i talarstolen av ltl Sjögren. Det väckte
åtminstone mitt intresse. Vi ska värna om de begrepp som redan nu idag
finns erkända, ombudsman. Men är det en förändring på gång så finns det
inte heller någon orsak för oss här på Åland att släpa efter i den utvecklingen.
Med de orden tackar jag, fru talman.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Jag tänker på reservationen och att man vill ha en
överenskommelseförordning. Ni är absolut inte ensam om de tankarna,
hela utskottet står bakom det. ”Utskottet anser att landskapsregeringen
med fördel kan initiera förhandlingar om en överenskommelseförordning enligt vilken landskapets ombudsmannamyndighet sköter de
uppgifter som ankommer på motsvarande riksmyndighet.” Det här är
en tillräckligt tydlig skrivning för den moderata lagtingsgruppen. Vår
minister tar allvarligt på det här. Att vi inte står bakom de här tankarna
vill jag dementera i och med detta. Vi står också bakom det här, men vi
har andra vägar att kommunicera med våra ministrar, vi behöver inte gå
via klämmar. Vi har den här skrivningen och vi vill gärna ha en samsyn
från hela utskottet.
Ltl Axel Jonsson, replik

Det är ganska naturligt att lagtinget gör den här beställningen om det
finns en majoritet för att man ska initiera sådana förhandlingar. Jag
tycker att lagtinget kunde vara tydliga på den punkten och också ge en
klar och tydlig beställning på området, utöver utskottets synpunkter
som givetvis finns i betänkandet. Om lagtinget anser det här vara angeläget så är det naturligt att man ger ett klart uppdrag åt landskapsregeringen att förverkliga det hela.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag vill ge flankstöd åt ltl Axel Jonsson eftersom det fungerar så
otillfredsställande för ålänningarna idag. Vi har från flera hörande fått
höra att man vänder sig till en myndighet och så får man veta att det är
fel och då går luften ur. Vi har fått höra att det kan vara toppen av ett isberg. Även fast det här är en administrativ lagstiftning så behöver vi får
det att fungera för ålänningarna ute på gatan också. Jag stöder en tydlig
och klar kläm.
Det var också positivt att ltl Jonsson och Ålands Framtid kanske kan
ändra sig när det gäller att gå från ombudsman till ombud? I USA har
det tagits steg vidare, så är det.
Ltl Axel Jonsson, replik

I den här lagen finns det potential att göra saker och ting tydligare. Men
vi behöver också ta det sista steget att se till att få över de här uppgifterna till den åländska myndigheten så att man kan förverkliga sitt uppdrag
från lagtinget på bästa möjliga sätt.
Vad gäller det sistnämnda så ska vi givetvis överväga saken noga om
vi ser att det finns en sådan utveckling internationellt. Jag uppmanar
också övriga i salen att överväga det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Det är inte att ge upp värnet av ett språk att bejaka dess
utveckling. Ombudsman är en gammal administrativ benämning som
Karl den tolfte tog med sig till Norden efter sina äventyr i Bender. Medan ombud är en processuell term sedan gammalt, ungefär 1734. Skillnaden är numera ganska liten. Skillnaden ligger däri att en ombudsman
är en hjälpreda åt ett mer eller mindre anonymt kollektiv, medan ett
ombud är en av en huvudman utsedd representant i ett visst ärende.
Men det här är finlir. Språket ute i världen och framförallt de som inte
värnar svenska språket har förlorat känslan för den här skillnaden. I
USA använder man termen ombud utan att behöva förstå den här skillnaden. Enligt vad jag nu kan förstå så behöver vi inte hålla fast vid
gamla hävder.
Ltl Axel Jonsson, replik

Så länge vi bidrar till att bevara det här internationella begreppet, vare
sig det nu är ombud eller ombudsman, så stöder jag ett sådant förslag.
Det viktiga i den här diskussionen är vilket det internationellt erkända
begreppet är och hur vi bäst kan stärka det begreppet just för att värna
det svenska språket även utanför våra öar.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Minister Wille Valve

Fru talman! Det här är ett administrativt förslag såsom har nämnts i flera talturer. Det handlar om samordning av ombudsmannafunktionerna på Åland.
För att effektivisera ombudsmannaverksamheten på Åland föreslår landskap-
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regeringen att ombudsmannafunktionerna samordnas inom ramen för en
enda förvaltningsenhets verksamhetsfält.
Denna förvaltningsenhet ska vara en myndighet, Ålands ombudsmannamyndighet, med syfte att verka till gagn för enskildes trygghet och välfärd.
Samordningen har också stöd i diskrimineringsdirektivet.
Den ekonomiska aspekten framträder ganska tydligt på sidan 7 i landskapsregeringens förslag. ”När det gäller de ekonomiska konsekvenserna
torde den nya lagstiftningen inte medföra några omfattande extra kostnader för Åland eftersom redan befintliga arbetsuppgifter som sköts av sammanlagt fyra tjänsteinnehavare ska överföras till en myndighet med en personalstyrka vars sammanlagda arbetsinsats motsvarar c:a 2 årsverken.
Möjligen kan det bli fråga om extra kostnader, i form av t.ex. lönetillägg, för
den tjänsteman vid Ålands ombudsmannamyndighet som, vid sidan av sitt
ordinarie uppdrag, även ska verka som myndighetschef.”
Som minister har jag väldigt lite att invända. Det här följer väldigt långt
landskapsregeringens ursprungsförslag. Då ärendet behandlades hade jag
den stora förmånen att vara medlem i lag- och kulturutskottet. Utskottet har
ingående arbetat med lagförslaget. Jag välkomnar utskottets färdkost om att
landskapsregeringen med fördel kan initiera förhandlingar om en överenskommelseförordning enligt vilken landskapets ombudsmannamyndighet
skulle sköta de uppgifter som nu ankommer på motsvarande riksmyndigheter. Detta betraktar jag som en rimlig politisk riktning inför framtiden.
Vi i utskottsmajoriteten tyckte att det var bra om landskapsregeringen
överväger detta förslag. Men det kan också finnas andra lösningar än att
flytta alla behörigheter med en överenskommelseförordning och de alternativen bör först analyseras.
Vad gäller den andra reservationen, om ombudsman och ombud, ska vi
minnas att ombudsman är ett gammalt nordiskt ord med anor ända från Karl
den tolftes dagar. Det har vunnit internationell spridning och används faktiskt, om man som ltl Sjögren söker, på nätet som den gängse användningen,
även om det finns variationer. Gör vi en jämförelse av vad det betyder i det
svenska språket så kan vi notera att ett ombud är en bemyndigad person som
genom fullmakt företräder annan i dess ställe. Här kommer då processrätten
som ltl Jansson var inne på, dvs. rättegångsombud. Däremot är en ombudsman en person som har som yrke att vara ombud för en intressegrupp. Ombudsman är ett svenskt ord som har blivit vedertaget av andra språk och har
samma betydelse där.
Avslutningsvis, fru talman, så välkomnar jag lag- och kulturutskottets betänkande.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag skulle vilja ha två klarläggande av den nybakade ministern.
Den fysiska tillgängligheten var en viktig faktor. Nu ryktas det om att
man tänker fortsätta att vara i ITiden där det har varit lite otillfredsställande, det har varit svårt att hitta.
Angående tidpunkten, när kan man lösa det här för de ålänningar
som upplever sig diskriminerande? Man ska inte behöva vända sig till
tre olika ställen. När kan vi få detta klarlagt?
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Minister Wille Valve, replik

Jag kan inte kommentera rykten angående vart ombudsmannamyndigheten skulle vara på väg eller inte. Med tanke på placeringen kan jag på
principiell nivå konstatera att tillgängligheten också måste vägas in mot
ekonomiskt hänseende. Då kan det vara rimligt att i ett sådant fall ha
den samlade ombudsmannamyndigheten på en plats som ägs om inte av
landskapet direkt så i alla fall av landskapets koncern. Men det är ett avvägande som vi får återkomma till.
Den andra frågan handlade om de delade behörigheterna. Det är inte
tillfredsställande att man måste hålla på med en sådan juridisk exercis
som idag för att reda ut vart man ska vända sig. Målet bör rimligtvis
vara att mera kompetens överförs från rikssidan till ombudsmannamyndigheten på Åland under den här mandatperioden.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Katrin Sjögren, replik

Tack för det, ministern. Nej, det är djupt otillfredsställande som det är
idag.
Beträffande ordet ombud så har Norge redan gått in för att använda
ombud. Nu när man diskuterar en ny diskrimineringslag i riket så funderar man också att gå över till ombud. Och, som sagt var, det stora landet i väster använder ordet ombud, man tar bort könsbenämningen. Så
vi får väl säga att vi är lite före vår tid. ”Ni har klockorna och vi har tiden”, det är titeln på en bok som passar in i det här sammanhanget.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, fru talman! Ministern sade att det kan finnas andra möjligheter att
lösa problematiken kring den delade behörigheten. Det är klart att om vi
tar över behörigheten så är det en lösning, men knappast någonting som
vi kan göra direkt. Vilka andra möjligheter ser ministern för att lösa den
här problematiken? Jag har åtminstone svårt att hitta de lösningarna.
Minister Wille Valve, replik

Jag ser en överenskommelseförordning som en möjlighet. Vi ska komma
ihåg att också idag är verksamheten vid ombudsmannamyndigheten organiserad på ett sådant sätt att det är ett samarbete mellan de åländska
myndigheterna och riksmyndigheterna. Om vi kan utveckla det samarbetet på tillfredsställande sätt så kan det också vara en möjlighet framåt.
Jag ser det inte som den enda möjligheten att vi, såsom Ålands Framtid
föreslår, ska ta en överenskommelseförordning som för över all ombudsmannabehörighet till de åländska myndigheterna. Det kan också
finnas andra vägar framåt för att utveckla samarbetet mellan de olika
myndigheterna.
Ltl Axel Jonsson, replik

Inte ska klämförslaget ses som någon begäran om att allting ska överföras. Man får initiera de här förhandlingarna och se vart man kommer.
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Givetvis ska det vara så mycket behörighet som möjligt så att det blir
enkelt för ålänningen. Är det inte på det sättet att ålänningen vänder sig
helst till en myndighet som befinner sig Åland? Att behöva vända sig till
minoritetsombudsmannen i Helsingfors kan väl inte vara den bästa lösningen för den enskilda ålänningen både vad gäller avståndet rent fysiskt och kulturellt? Jag har svårt att se de här andra möjligheterna och
på vilka sätt man skulle kunna lösa det här och hur samarbetet skulle
kunna utvecklas. Jag är helt övertygad om att en överenskommelseförordning på området skulle vara det absolut enklaste och smidigaste sättet att förenkla för ålänningen i vardagen.
Minister Wille Valve, replik

Som jag konstaterade, jag har inte riktigt samma slutsats som ltl Jonsson. Men jag delar särskilt det inledande resonemanget om att rimligtvis
är det bra om man som ålänning kan vända sig till en åländsk i myndighet och inte bli bollad till Helsingfors. Rimligtvis är det också bra för
dem i Helsingfors som idag, delvis ovetande, har behörighet att bevaka
diskriminering på Åland. De besparar sig omaket att ta sig till Åland.
Det är mycket mer behändigt om man kan vända sig till en åländsk
myndighet. Till den delen delar jag ltl Jonssons resonemang. en
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Den anförda rättelsen som lag- och kulturutskottets ordförande presenterade i sitt anförande antecknas.
Ltl Åke Mattsson

Tack, fru talman! Jag kan inledningsvis återigen konstatera att den moderata
gruppen står bakom det här, vilket framgår av betänkandet och framställningen.
Vi tycker att det är bra att det har blivit en gemensam ombudsmannamyndighet. Det är bra att man lyfter fram vilka frågor var och en jobbar med och
hur man ska gå vidare.
Jag har varit en oberoende observatör i social- och miljöutskottet. Jag hade
äran att få vara med som ersättare vid åtminstone ett tillfälle när man behandlade den här lagen. Jag kan konstatera att det var ett mycket konstruktivt och bra arbete som utfördes i utskottet. Även om det kom två reservationer så var det en bra anda när man tog sig an de här olika frågeställningarna. Man har processat framåt ganska bra i utskottet och fört sådant som man
har ansett vara oklart vidare för närmare utredning. Det är väldigt bra jobbat.
Vi fick en bra presentation från utskottet, ordförande Katrin Sjögren framförde presentationen tydligt.
Om vi ser på reservationen om ombudsman så har det redan nämnts om
”man” ska vara med. Ombudsman och ombud är två skilda saker så det kan
skapa en viss förvirring. Ordet är historiskt och det nämndes första gången
1241. Sedan har ordet nämnts i olika sammanhang, i danskan först och sedan
i svenskan mer och mer. Ordet har lånats till tyska, ryska och engelska. Det är
väl orden ”skål”, ”knäckebröd” och ”smörgåsbord” som är lika centrala låneord. Frågan är om inte ombudsman finns med på flera ställen?
Jag säger inte att man inte på sikt kommer att förändra det här. Det finns
andra ord som har försvunnet. Vi säger romer i stället för zigenare. Ordet ne-
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ger var inte negativt tidigare och idag är neger ett väldigt laddat ord som har
försvunnit. Det är bra. Jag hoppas att man ska ta bort negativt laddade ord.
I det här läget ser jag ingenting direkt negativt med ombudsman.
Det känns inte som om det ordet har med jämställdhet att göra. Jämställdhetsarbete är värt att lägga på en bättre nivå, där man pratar om tydligare
problem. Det ska vara lika lön och det ska vara samma respekt osv. Det är det
centrala. Symbolfrågorna, okej, men det här kanske inte heller är en sådan
symbolfråga. Vi måste dra gränsen någonstans. Det finns mannagryn och det
finns annat. I det här skedet är jag inte beredd att byta namn utan att ha en
närmare beredning om vad det innebär i praktiken att byta namn.
Vi står också bakom andra saker som man har tittat på bl.a. att man ska ha
tillgång till sekretessuppgifter. Ltl Göte Winé lyfte på ett förtjänstfullt sätt
fram problemen kring detta. Man enades sedan om att ha en skrivning kring
sekretessen. Det kan vara viktigt att ombudsmannen får en objektiv syn och
även det har man granskat på ett sätt som jag är tillfreds med och jag känner
mig trygg med den förändringen för den är väl förankrad.
Angående att tjänsten är tillsatt på viss tid är också en sådan sak som man
har tittat ganska mycket på. Man har tittat på olika skrivningar och man har
valt den här formen istället för att begränsa olika tider. Man har gjort en
öppning som jag tror att kan vara bra för framtiden så det står vi också
bakom. I det stora hela så kan vi omfatta det här.
Jag är fundersam kring en liten skrivning, det gäller fördelningen som har
diskuterats redan här. Vi står bakom att man behöver utreda det här vidare.
Däremot när det gäller att man ska ge en tydlig kläm så är frågan om man ska
ha både bälte och hängsel i det här sammanhanget. Vi har valt att det räcker
med bälte, vi behöver inte ha hängsel och en tydlig kläm. Vi förutsätter att
man jobbar med det här ändå.
I betänkandet står: ”Fördelningen leder enligt vad utskottet fått erfara till
en oklarhet om vart den som anser sig vara utsatt för diskriminering ska
vända sig.” Det här borde man ha utvecklat lite vidare. Om man vänder sig
till fel myndighet så ska ombudsmannamyndigheten se till att man omedelbart kommer rätt. Man avvisar inte någon om man har råkat vända sig fel.,
Man förutsätter naturligtvis att man hjälper personen till rätt ombudsman.
Det kan vara fel i formuleringen, det här är inte avsiktligt.
Angående behörigheten så det gäller när man ska processa de här frågorna.
Ombudsmännen kan ändå ha rådgivningsverksamhet kring de här frågorna,
vilket jag tror kommer att komma fram lite tydligare längre fram här i debatten. Ombudsmannen kan ta kontakt med dem som har diskriminerat och
diskutera om det här är rätt eller fel och medla i frågor.
Vi står bakom både betänkandet och framställningen och från den moderata gruppen är vi tillfreds med det. Tack.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! När det gäller jämställdhetsfrågor så går det faktiskt att ha flera
saker i huvudet på samma gång. Jag tycker att det blir lite att förlöjliga
när man börjar ta mannagryn som någon slags exempel. Utvecklingen
går framåt. Vi pratade tidigare om polisman och tjänsteman och det gör
vi inte längre. Det är en modernisering och det handlar faktiskt också
om det helt förbjudna ordet, det handlar om en könsordning här också.
Det är en utveckling av samhället att också språket utvecklas.
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När det gäller vart man ska vända sig så är det ingen felskrivning. Det
underlättar att man bildar en myndighet då finns det alltid någon på
plats. Krogexemplet som ltl Jonsson tog upp, där skulle man ha vänt sig
till rikets minoritetsombudsman. Vi har haft höranden som svart på vitt
har tyckt att det här inte är bra.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Jag kanske var otydlig, men man bör framhålla att den
här myndigheten har alltid en skyldighet, alla som vänder sig dit ska bli
direkt informerade om vart de ska vända sig och hur de ska komma vidare. Naturligtvis står jag bakom klämmen som helhet och det är jag
helt tillfreds med. Men det kan också vara så att man inte blir strandsatt
och man blir inte förvisad så att man står utanför porten och funderar
på vart man ska gå sedan när man gått fel. Idag är det ingen katastrof
utan man får information vad det handlar om. Men det är otillfredsställande att det är två myndigheter som arbetar med det här. Man behöver
titta på en lösning så att man kan åtgärda problemet.
Jag håller med ltl Sjögren, detta med mannagryn var kanske ett raljerande exempel från min sida. Det visade på att när man är riktigt ute
och cyklar och riktigt långt borta så då kan man komma in på det också.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det kanske också blir lite övermaga när vi ska diskutera det
här. Vi påstår att det inte finns något problem. Vi representerar vita,
medelinkomsttagare och det är mycket män som diskuterar det här. Tar
man mod till sig och man upplever att man har blivit diskriminerad, är
homosexuell eller om man är svart, så då är det ett steg att ta att ta kontakt med en myndighet. Om man då får beskedet att man ska vända sig
till minoritetsombudsmannen Helsingfors, vilket jag är helt säker på att
man har fått, då upplever många att luften går ur. Man antar att de diskrimineringsärenden som vi har på Åland bara är toppen av ett av isberg
och det visar också diskrimineringsombudsmannens statistik. Vi behöver göra någonting åt det här.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Jag har inte varit med i hörande och har inte den
kompletta kunskapen men jag har förstått att man också kan ha en rådgivande verksamhet. Man kan vara ett bollplank och diskutera med den
diskriminerade och den diskriminerande kan få ett stöd när man går vidare hur man ska agera. Man kastar inte ut någon direkt, utan alltid när
man har blivit utsatt för någon form av diskriminering så för myndigheten en dialog. Men det kan hända att jag har fel på det området.
När det gäller hur man gå vidare med namnet ombudsmannamyndighet så finns det ju också justitieombudsman. Vi har en debatt här och
det här en början på det hela. Man kanske behöver ta ett helhetsgrepp
när man bestämmer sig att man ska gå vidare med det här.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Jag håller med ltl Mattsson. Vänder man sig till ombudsmannamyndigheten så ska man få service och hjälp på vägen även
om det inte är rätt instans. Jag tror inte att man har sagt; ”nej, du ska
inte vända dig dit, du ska vända dig till minoritetsombudsmannen”. På
Åland brukar vi erbjuda en bra service. Jag tror att det kommer att bli
ännu starkare när man slår ihop och får en större ombudsmannamyndighet. Jag håller med ltl Åke Mattsson, jag tror att man svartmålar lite
och ser problemen istället för att se möjligheterna att det här blir starkare, bättre och förhoppningsvis mer tillgängligt på plats.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Tendensen är att ltl Göte Winé och jag brukar ha en
viss nyansskillnad i våra åsikter, men i det här fallet tycks vi ha samma
uppfattning. Det skulle ha varit lite tydligare för myndigheten så att de
skulle ha fått en knuff ryggen om informationen. Det kunde ha varit en
skrivning åt det hållet, nu kan det vara åt andra hållet i betänkandet, att
man inte ska befatta sig med det här. Som jag förstod på ltl Winé så har
inte utskottet haft den avsikten. Tanken har varit att man ska ge information oavsett vad ärendet gäller.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Vi hade diskussioner både till och från, det är både negativt och positivt. Vi behöver se vad vi har för lagstiftning och vad man
kan göra där. De flesta av oss var däremot eniga om att servicen blir
bättre. Sedan ville vissa bara se det här lite som ett bekymmer genom att
det är delad lagstiftningsbehörighet. Jag är till naturen mera positiv och
jag ser möjligheter. Jag känner ändå att det här kommer att bli bättre.
Som vi skriver i betänkandet så blir det mer lättillgängligt.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Gun-Mari Lindholm

Talman! Jag vill börja med att tacka utskottet för en bra behandling. Jag ser
fram emot att den här reformen också leder ända fram i mål så att den ambitionen som vi har haft i landskapsregeringen också bli förverkligad. Man ska
samla kompetensen och tydliggöra för den som är i behov av den här servicen. Man kan samarbeta och öka rättssäkerheten för den enskilda och framförallt tillgängligheten för medborgarna.
Lagförslaget som regeringen lämnade till lagtinget i september i år har nu
behandlats i utskottet. Jag ser också att utskottet till stora delar omfattar det
som landskapsregeringen hade i sitt lagförslag och i sina ambitioner.
I förhållande till utskottet och landskapsregeringens förslag så är det är
egentligen väldigt lite som inte överensstämmer.
Det finns dock en liten minoritet som ändå har olika åsikter när det gäller
överenskommelseförordning och själva namnet. För min egen del tycker jag
att ombudsmannamyndigheten säger mera vad det är frågan om än en ombudsmyndighet. Det kanske är för tidigt eller annars sätter vi lite olika betydelser i de här ordvalen. Sist och slutligen är det ändå en form av semantik,
men för min egen del så tycker jag att ombudsmannamyndighet är mera rätt.

419

Det säger mer om vad denna myndighet sysslar med om man kallar den för
ombudsmannamyndighet och inte ombudsmyndighet. Jag sällar mig till dem
som har den uppfattningen att ett ombud är mera någonting som man genom
en fullmakt, någon form av rättsbiträde, man företräder någon.
Skillnaden i texten från det att förslaget lämnade landskapsregeringen så
gäller sekretessbelagda uppgifter och personuppgiftslämnande. Jag ser med
tillförsikt fram emot den förestående laggranskningen och hur det här kommer att stå i förhållande till grundlagen eftersom de här uppgifterna är väldigt svåra att hantera. Frågan är om den här fullmakten som man ger i den
här paragrafen är tillräcklig?
Beträffade diskussionen om överenskommelsen, att Åland skulle ta på sig
ett större ansvar så att diskrimineringsombudsmannen på Åland även skulle
gå in på det privaträttsliga arbetsområdet, så det är bra att utskottet uppmanar landskapsregeringen att titta över det här. För vi vet att landskapsregeringen har tolkat innebörden av behörighetsområdena väldigt snävt. Vi har
också fått en uppmaning från justitieministeriets sida att vi kan ha en vidare
tolkning än vad vi har. Den diskussionen som jag hade tillsammans med diskrimineringsnämnden och diskrimineringsombudsmannen gav den tydligheten för mig att man har haft en väldigt, väldigt snäv tolkning. Man kunde
också ha gjort mycket mera inom området för vår behörighetsram, men man
har inte använts sig av den. Man kan nämligen tala om attitydförändringar
och hålla möten med olika arbetsplatser utan att man på det sättet fattar
pennan i de här ärendena. Jag tror att det är just det som krävs i de här ärendena. Det är mycket attitydförändringsarbete som måste till för att man också
ska förstå hur man arbetar inom de här områdena och vad det betyder när
man uttalar sig och när man säger vissa saker som är kränkande och diskriminerande för andra.
Åtminstone jag försöker ha den positiva inställningen att man inte gör det
med flit utan man gör det till stora delar av okunskap. Jag har tilltron att man
också inom vår behörighet idag kan arbeta mycket mera inom sitt område.
Jag tycker att det här är bra. Jag ser det här som ett framsteg och en ytterligare reform som kommer ålänningarna till fromma. Jag tackar för en bra
och snabb behandling ifrån utskottets sida. Tack.
Ltl Göte Winé

Tack, fru talman! Förslaget om Ålands ombudsmannamyndighet har jag sett
som ett administrativt förslag och jag trodde att förslaget skulle gå ganska
snabbt att gå igenom.
Vi är ett seriöst utskott som verkligen ser grundligt på lagförslagen och
kanske vi tittar på mera än vad vi behöver. Jag är nöjd med vårt arbete. Vi har
haft bra diskussioner.
Jag tycker att det här är en viktig lag för att ombudsmannamyndigheten
ska bli mera lätt tillgänglig. Jag tänker mycket på att man ska finnas på plats
och att myndigheten ska vara lätt att hitta. Det är otroligt viktigt för mig och
det är en klar förbättring med denna lag. I utskottet har vi konstaterat att det
blir på det viset med den här myndigheten. Det kommer alltid att finnas någon person på plats. Man kan komma dit och presentera sitt ärende och man
ska få service när man är där, vilket är det viktiga.
Jag tyckte att utskottsordförande i sitt anförande lite svartmålade detta att
man mer eller mindre skulle bli hänvisad vidare och inte få service alls när
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man kommer till ombudsmannamyndigheten. Jag tror att även ordförande
Sjögren ser att det kommer att erbjudas service där. Men, som ltl Lindholm
nämnde här tidigare, så beror det mycket på attityderna och hur man jobbar
med det och jag tror att det finns möjligheter att gå vidare. Det är viktigt, när
man kommer till den här nya ombudsmannamyndigheten, att man får service
och hjälp hur man ska gå vidare och vad man ska göra. Inte att man får beskedet;” nej tyvärr, det här är inte vår fråga, gå gärna vidare till minoritetsombudsmannen där du får hjälp”.
Fru talman! I utskottet gjorde vi lite ändringar. Vissa förslag var jag kanske
inte så bekväm med men ibland måste man kompromissa, bl.a. detta med
visstidsanställning var något som jag funderade på. Man vill också visa lite
kompromissvilja och inte bli uppfattad som så fyrkantig så därför kände jag
att jag kunde ge med mig där.
Samma sak var det i 20 §, skyldighet att lämna uppgifter. Ltl Åke Mattsson
nämnde även att jag var lite fundersam. Hur mycket befogenheter ska man ge
till ombudsmannamyndigheten, framförallt när det gäller personuppgifter?
Det fanns vissa funderingar när det gäller klämmen om överenskommelseförordningen. Som minister Valve nämnde tidigare så behöver det här förbättras på något sätt, men är det en överenskommelseförordning eller kan
man göra det på andra sätt?
Dessa människor som behöver hjälp måste få den hjälpen, sedan vem som
sitter på lagstiftningsbehörighet är inte det viktigaste. Det viktigaste är att
man känner att man får den hjälp man behöver. Det kan vara överenskommelseförordning eller så kan det jobbas på annat sätt.
Det kommer också en ny diskrimineringsombudslag. Hur ser det ut i den
lagen och hur kan vi gå vidare? Genom att vi antar den här lagen nu så tror
jag inte att diskrimineringsarbete står stilla sedan. Det kommer nya jobb och
ny arbeten framåt. Tack, fru talman.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Efter budgetdebatten förra veckan så var det en person som sade
åt mig; ”det var bara ekonomi, ekonomi, men det tar väl ett år igen nu innan
ni pratar ekonomi” och det funderade jag på när jag hör debatten runt det här
betänkandet.
Vi har en tuff ekonomisk framtid framför oss. Landskapsregeringen brukar
säga -bänken är tyvärr tom nu- att det är strukturreformer som ska lösa det
här. Det här är ju faktiskt en strukturreform även om det är en väldigt liten
sådan.
Det är fyra deltidstjänsteinnehavare just nu som upprätthåller de här
funktionerna och man siktar på att det kanske ska bli två årsverken, vilket
står i framställningen precis som Valve var inne på. Möjligen kan det bli frågan om extra kostnader i form av lönetillägg för någon av tjänsterna. Det är
det som är de ekonomiska konsekvenserna. Igen pratar vi om strukturreformer. Det är fyra tjänster, i och för sig deltid. Nog skulle ju det vara enormt
viktigt att landskapsregeringen, i alla sammanhang, skulle ha ekonomiskt fokus. Jag tror också att utskotten behöver ha ekonomiskt fokus.
Samordningen av ombudsmannafunktionerna är bra tycker jag och Ålands
Framtid. Det leder absolut till bättre service, det leder till bättre back-up och
samlokaliseringen i sig borde ju ge någonting. Men jag började fundera på det
här; ”ni har pratat ekonomi nu en hel vecka men det tar väl ett år tills det dy-
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ker upp igen”, som den här personen sade, och att det är lite synd för ekonomiskt fokus skulle vi behöva hela tiden.
Apropå behövas så den första frågan man måste ställa sig om man ska göra
ekonomiska prioriteringar är; behövs eller behövs inte den här servicen?
Ålands Framtid stödde kraftfullt inrättande av diskrimineringsombudsmannen och vi stöder det fortfarande förstås. Vi tyckte att det var en väldigt viktig
sak för att man ska få en fungerande integration. Även barnombudsmannafunktionen är viktig när det gäller att få en fungerande integration. Jag skulle
kunna prata länge om detta, men det tror jag att var och en förstår själva.
I reservationen sägs: ”Den åländska diskrimineringsombudsmannens befogenheter är begränsade på grund av den delade behörigheten. Det har
skapat en oklar situation för ålänningarna om vart man ska vända sig om
man utsätts för diskriminering” Det är någonting som man faktiskt borde ta
på allvar. Det uppfattar jag att de flesta har gjort även om man inte har slutit
upp bakom den här klämmen som jag ville uttala mitt stöd för och som jag
tycker att lysande. Det vill säga att man skulle försöka få till stånd en överenskommelseförordning så att landskapets ombudsmannamyndighet skulle
sköta de här uppgifterna. Jag noterade att en talare, som inte är här nu, sade
att man står bakom det här men man tycker att klämmen blir lite för tydlig
och jag kan inte riktigt förstå hur man kan tycka att en kläm kan bli för tydlig.
Om man svänger det åt andra hållet, om klämmen skulle ha varit lite mera
luftigt formulerad så då kunde man stått bakom den, det är lite märkligt.
Till sist vill jag säga att jag känner sympati för det resonemang som ltl Katrin Sjögren förde angående ombudsmyndighet och ombudsmannamyndighet.
Även där har jag noterat att det pratas mycket historiskt till höger och vänster. Det är klart att det är traditionellt. För de flesta män tror jag att det skulle
kännas lite förvånande om vi skulle söka jobb på ombudskvinnomyndigheten
eller vad det kunde heta, om det var det som var det traditionella. Jag tycker
att ltl Sjögrens resonemang är intressant.
Jag vill avsluta med att säga att jag ibland tycker att det låter lite bakvänt
att säga fru talman.
Ltl Göte Winé, replik

Fru talman! Angående att klämförslaget var tydligt så tycker jag ändå att
utskottets synpunkter om behov av en överenskommelseförordning är
en tydlig skrivning. ”Landskapsregeringen bör därför se över hur tillgängligheten till ombudsmannamyndigheten kan öka och hur myndigheten kan bli mer funktionell ur ett medborgarperspektiv.” Det är detta
som är det viktigaste, att vi ser hur det blir mera funktionellt. När vi
lyssnade på minister Valve tidigare så nämnde han att man ser på det
och att man ska gå vidare och jobba med frågan och det är det viktiga,
tycker jag i alla fall. Därför tyckte jag att det är räckte med den här
skrivningen.
Ltl Anders Eriksson, replik

Så kan man säkert se det, en överenskommelseförordning. Jag har personligen väldigt svårt att se vilken annan väg det skulle finnas att gå. Det
är ju den vägen som man måste gå om man ska få det här att fungera.
Det som sägs i betänkandets motiveringar, visst, det brukar gå till landskapsregeringen till kännedom och det kan man rycka på axlarna åt eller
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göra någonting åt det om man vill. Men traditionellt har det varit på det
viset att om man har haft en kläm så har det varit en ganska tydlig beställning vad landskapsregeringen ska göra. Men vi har haft många bra
klämmar under årens lopp som t.o.m. lagtinget har omfattat utan att det
har lett till så mycket. Det kanske sist och slutligen är en strid om påvens
skägg, ltl Winé.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Jag vill ge mitt stöd för ltl Axel Jonssons förslag och att vi kommer
att driva klämförslaget till omröstning.
Jag tycker egentligen att vi pratar om på olika saker. Det är lite skyttegravar och att man inte riktigt vill förstå varandra. Vi är helt eniga om att det här
är ett steg framåt. I betänkandet står det på flera ställen att det är ett administrativt förslag. Jag tycker också att det är positivt. Ltl Winé tog upp att det
alltid ska finns någon på plats, det är alltid någon som svarar i telefonen och
man kan säga; ”konsumentrådgivaren är inte på plats nu men återkom på
tisdag klockan tio”. Det är positivt.
Det som berör hela frågan och det som berör ltl Jonssons och min reservation och klämförslag är ju att få det här att fungera rent praktiskt, alltså ur
ålänningarnas perspektiv. Det är omvittnat i utskottet att det är ett bekymmer att det finns en otydlighet här.
Jag kan också konstatera att när den här funktionen infördes så var liberalerna väldigt kritiska för att man upplevde att det skulle vara svårt att få det
att fungera och det visar sig att det har varit en sanning. Det visar också de
ärendena som diskrimineringsombudsmannen har haft. Vi kan med fog anta
att det är toppen av ett isberg.
Igen, ombud kontra ombudsman, Norge har infört ombud redan och på
rikssidan diskuterar man att ändra ombudsman till ombud. Jag stöder Axel
Jonssons reservation. När det gäller min egen reservation så kommer jag nu i
behandlingen att driva den till omröstning. Tack.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Ltl Katrin Sjögren nämnde i sitt anförande att vi pratar om olika saker. Det tror jag inte. Däremot kan vi uppfatta saker och
ting olika. Jag har hela tiden debatterat Ålands ombudsmannamyndighet och att syftet med detta lagförslag är att öka tillgängligheten.
Likaså tycker jag skrivningen som nämns i utskottets synpunkter är
tydlig. ”Landskapsregeringen bör därför se över hur tillgängligheten
till ombudsmannamyndigheten kan öka och hur myndigheten kan bli
mer funktionell ur ett medborgarperspektiv.” Jag tycker att vi har diskuterar den här frågan för lite i utskottet för att ta det som en kläm. Ltl
Sjögren nämnde att det är omvittnat i utskottet att det är ett bekymmer.
Jag tycker inte att det var så många egentligen som pratade om att det
var bekymmer på det sättet.
Talmannen
Tiden är ute!
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Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Vi får väl bara konstatera att vi har olika verklighetsuppfattningar. Jag uppfattade att det var flera som upplevde det här som ett
bekymmer. Vi tog också fram artiklar där det var omvittnat i media att
man upplevde det som ett bekymmer, vilket ltl Jonsson tog upp i sitt anförande.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Det som vi diskuterade kring artikeln gällde inte så
mycket diskrimineringsombudsmannen utan mera om behandlingen,
inte tillgängligheten vad gäller diskriminerings- eller minoritetsombudsmannen. Här pratade man också om polisanmälan och allt annat.
Vi ska hålla oss lite mera till fakta här.
Vi kanske behöver diskutera mera i utskottet vem som har sagt vad.
Här verkar det som om ordförande och jag kanske har lite olika åsikter.
Eller så ser vi olika på sakerna.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det kan säkert vara så att man väljer vad man vill höra. Ltl
Winé har hört en sak och jag har hört en annan sak. Jag lyssnar på dem
som upplever att de har bekymmer.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag brukar som svenskspråkig, när jag reser runt i
världen, vara stolt över ”smörgåsbord” som är ett internationellt ord och
”ombudsman” som är ett annat ord, och ”skål” som faktiskt är lite
mindre känt än vad de andra orden är.
Liberalerna brukar vara noga med att följa juridiken. Jag noterar
både i SOUL och på webben för övrigt att ett ombud är en bemyndigad
person som genom fullmakt företräder annan i dess ställe, alltså huvudsakligen ett juridiskt ombud som företräder en person eller grupp av
personer. Medan en ombudsman är en person som har som yrke att vara
ombud för en intressegrupp eller sådana som har särskilda intressen
mera generellt. Ombudsman är ett svenskt ord som har blivit vedertaget
av andra språk och har samma betydelse t.ex. i engelskan. Strider vi inte
lite om påvens skägg nu? Jag förstår att det är en genusdiskussion som
vi för.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Igen, det är ingenting som jag har hittat på. Norge, som är erkänt framåt när det gäller jämställdhet och jämlikhetsfrågor, har gått in
för ombud. Man reformerar diskrimineringslagen på rikssidan och där
kommer man också högst antagligen att gå in för minoritetsombud eller
diskrimineringsombud istället för minoritetsombudsman. Det är väl
kanske snarare en fråga om man är liberal eller konservativ.
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Vtm Roger Jansson, replik

Den slängen tyckte jag var väldigt onödig. När det gäller det svenska
språken så styr åtminstone Svenska Akademiens ordlista mitt agerande
när det gäller lagstiftningsspråket. Sedan finns det också andra regler
för lagstiftningsspråket. Vi vet att det finns en skillnad mellan Finland
och Sverige när det gäller lagstiftningsspråket på svenska. Det finns differenser där. Vad finlandssvenskarna gör när det gäller den här frågan
är en sak och vad svenskarna gör är en annan sak. Sedan är norskan ett
helt annat språk, så de må väl få göra vad de vill. Jag vill för min del nog
gärna se vad man gör i Sverige före man ändrar den här typen av internationella benämningar. Det har för mig ingenting med genus att göra.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag kan väl då konstatera att det finns ett ganska nära samarbete på nordisk nivå när det gäller jämställdhet och diskrimineringsfrågor. Alla som har uttalat sig om att man vill ha ordet ombudsman är
män, nej, ursäkta ltl Lindholm också. I den nordiska diskussionen och
samarbetet så upplever jag att man kommer att gå in för ombud. Som
sagt var, det gör Norge och det gör man på rikssidan. Vi kan väl vara lite
framåt för en gångs skull?
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Harry Jansson

Tack, fru talman! Jag önskar få frågan bordlagd, förslagsvis till plenum den 2
december 2013, tack.
Talmannen
Begärs ordet?
Ltl Jörgen Pettersson

Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget till bordläggning och tiden för
densamma.
Talmannen
Under diskussionen har ltl Harry Jansson, understödd av ltl Jörgen Pettersson, föreslagit att ärendet ska bordläggas till plenum den 2 december. Bordläggning kommer därför
att ske. Önskar någon uttala sig om bordläggningstiden? Ärendet är bordlagt till den 2
december 2013.
För kännedom
12

Godkännande av ramavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Korea
Republikens presidents framställning (RP 3/2013-2014)
Enligt lagtingsordningens 31 § 2 mom. ska talmannen utan dröjsmål sända en begäran
från presidenten om lagtingets bifall till ikraftträdande av en internationell förpliktelse
till landskapsregeringen för ett yttrande som bör föreligga när ärendet remitteras till ett
utskott. Landskapsregeringen ska behandla ett sådant ärende i skyndsam ordning.
Talmannen har beslutat sända ärendet till landskapsregeringen för ett yttrande. Ärendet upptas därför för remiss vid ett senare plenum.
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13

Godkännande av avtalet med Niue om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden
Republikens presidents framställning (RP 4/2013-2014)
Som nämndes i samband med föregående ärende ska talmannen utan dröjsmål sända
en begäran från presidenten om lagtingets bifall till ikraftträdande av en internationell
förpliktelse till landskapsregeringen för ett yttrande men kan i ett enskilt ärende besluta
att ett yttrande inte är nödvändigt.
Eftersom lagtinget tidigare har behandlat ett antal fördrag med motsvarande innehåll
har talmannen beslutat att ett yttrande inte är nödvändigt i fråga om den aktuella framställningen. Ärendet kommer därför att tas upp till remiss vid plenum 04.12.2013.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 02.12.2013 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 29 ledamöter närvarande.
Talmannen meddelar att lagtingets social- och miljöutskott har valt lagtingsledamoten
Petri Carlsson till sin viceordförande. Antecknas.
Meddelas vidare att en frågestund enligt bestämmelserna i 35 § AO hålls vid ett särskilt
plenum onsdagen 04.12.2013 klockan 13.00. Landskapsregeringen har meddelat att
samtliga ledamöter kommer att vara närvarande vid frågestunden. En lagtingsledamot
som önskar ställa en fråga vid frågestunden ska anmäla sig till lagtingets kansli senast
dagen före alltså 03.12.2013. Antecknas.
Andra behandling
1

Godkännande av protokollet med Belgien för att ändra avtalet för undvikande av dubbelbeskattning
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 2/2013-2014)
Republikens presidents framställning (RP 1/2013-2014)
Först tillåts allmän diskussion och efter det kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till
lagförslaget i presidentens framställning eller vägra ge ett sådant bifall.
Diskussion. Ingen diskussion.

427

Lagförslaget i presidentens framställning föreläggs lagtinget för bifall. Lagtinget har i
andra behandling lämnat sitt bifall till lagförslaget.
Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i
enda behandling godkänt motiveringen.
Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.
Andra behandling
2

Godkännande av avtalet om enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda
fordon
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 3/2013-2014)
Landskapsregeringens yttrande (RP 14/2012-2013-s)
Republikens presidents framställning (RP 14/2012-2013)
Först tillåts diskussion.
Diskussion. Ingen diskussion.
Förordningen i presidentens framställning föreläggs lagtinget för bifall. Lagtinget har i
andra behandling lämnat sitt bifall till förordningen.
Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i
enda behandling godkänt motiveringen.
Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

Andra behandling
3

Godkännande av avtalet med Panama om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 4/2013-2014)
Republikens presidents framställning (RP 2/2013-2014)
Diskussion. Ingen diskussion.
Lagförslaget i presidentens framställning föreläggs lagtinget för bifall. Lagtinget har i
andra behandling lämnat sitt bifall till lagförslaget.
Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i
enda behandling godkänt motiveringen.
Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

Första behandling efter bordläggning
4

Ålands ombudsmannamyndighet
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 1/2013-2014)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 26/2012-2013)
Ärendet bordlades vid plenum 27.11.2013. Först tillåts fortsatt diskussion och efter det
börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet. Klämförslagen upptas till behandling i samband med ärendets andra behandling.
Diskussion.
Ltl Petri Carlsson

Fru talman! I onsdags var jag sjuk och kunde inte delta i debatten här i salen,
men jag utnyttjade möjligheten att lyssna via webben så jag hörde en del av
det som sades då. Hemifrån kunde jag ju inte få taltur eller replikera så jag är
glad att ärendet bordlades så kan jag vara med idag i debatten.
Till själva ämnet, ltl Katrin Sjögren har reserverat sig mot lag- och kulturutskottets betänkande om vad gäller att ltl Sjögren vill att benämningen om-
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bud används istället för ombudsman i alla sammanhang. Det har bland annat
motiverats av att Norge, som är föregångare inom jämställdhet, gått in för det
och så några universitet i USA. Detta skulle alltså legitimera att vi går in för
ett könsneutralt ord som ombud. Stopp och belägg! Det här kan jag inte gå
med på.
Vtm Roger Jansson redogjorde förtjänstfullt i förra plenum om skillnaderna mellan orden ombud och ombudsman och deras respektive betydelser så
det går jag inte in på desto mera. Däremot vill jag lyfta fram ett par andra saker. Ordet ombud är könsneutralt och man menar att ordet ombudsman inte
är det, men är det verkligen så? För mig är ordet ombudsman könsneutralt.
Åtminstone i det biologiska hänseendet. Jag associerar inte alla ord som innehåller man-ändelser med det biologiska manliga könet. Grammatikaliskt
genus är inte samma sak som biologiskt genus.
Jag tycker inte vi ska börja ha förbud mot man-ändelser, särskilt som åtskilliga, trots ändelsen, faktiskt är att betrakta som könsneutrala på samma
sätt som gamla invanda uttryck som gemene man, gå man ur huse, på tu man
hand etc. I vissa fall är det för mig ok med alternativ till man-titlar. Idrottare i
stället för idrottsman, polis i stället för polisman och justerare i stället för justeringsman för att nämna några exempel.
Men ombudsman är och borde förbli ombudsman. Det är även ett av få
svenska ord som lånats in i de stora världsspråken och jag tycker att det är
orimligt att helt plötsligt laborera med det begreppet. Och om könet är viktigt
får man ange kvinnlig ombudsman, precis som vi använder begreppen "herr
och fru talman". Ändelsen -man i ombudsman kommer ju från människa,
inte från begreppet manlig. Vill man särskilt markera kön är det bättre att
använda adjektiven kvinnlig och manlig: Kvinnliga skådespelare har sämre
betalt än manliga, skolan behöver fler kvinnliga tekniklärare o.s.v. för att
nämna ett par exempel.
Så nej! Inget förbud mot man-ändelser, precis som jag inte tycker att vi bör
ha förbud mot kvinnliga ändelser på ord. Till exempel är inte MiliTANT eller
represenTANT något jag associerar med enbart kvinnor. Snart kommer väl
också ett lika urfånigt förslag om att vi ska ersätta begreppet talman. Med
vaddå? Talare? Nej, talare kan inte ersätta talman. Talmannen fördelar ordet
till talare. Herr talman och Fru talman fungerar tillräckligt bra för att hantera
könet.
Allt det här verkar vara något populistiskt drag, påverkat av extremfeminismen. För inte tror väl någon egentigen att det här är jämställdhetsarbete?
Att symboliskt ändra begreppet ombudsman till ombud? Det viktiga är väl att
lönen är densamma oavsett tjänsteinnehavarens kön, eller hur? Samma sak
gäller hela debatten kring att införa den engelska hönan, alltså hen, i vårt
språk istället för han och hon. På svenska betyder hen: brynsten för er som
inte har läst svenska akademiens ordlista.
Hela den här genushetsen kring ord verkar vara mer ideologisk än baserad
på vetenskap. Lars-Gunnar Andersson, språkvetare och professor i modern
svenska vid Göteborgs universitet, anser att de som lovordar ett könsneutralt
pronomen, som t.ex. hen, drivs av en genuspolitisk agenda och är inte intresserade av att se vare sig det kompakta folkliga motstånd som finns mot påhittet eller de negativa språkliga effekterna. Nya ersättande könsneutrala ord
kan skapa förvirring, och det kommer inte nödvändigtvis att medföra en
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större jämställdhet utan snarare oreda. Jag kan inte göra annat än att hålla
med professorn.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det var ett laddat anförande som ltl Petri Carlsson
höll. Den första frågan som jag vill diskutera gäller det som ni tog upp
alldeles i slutet, diskussionen kring ordet hen. Upplever ni då att det
finska språket består av en total oreda där man har ett könsneutralt ord
som ”hän”?
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Nej, men jag anser att det skulle innebära en oreda att
gå in och ändra på våra begrepp; hon och han i det svenska språket. När
man diskuterar de här frågorna så brukar det hävdas att om ett könsneutralt ord som hen skulle införas i språket så skulle det bli mer jämställt.
Jag tror inte på det. Könsneutrala ord finns redan i Azerbajdzjan och i
Uzbekistan och majoriteten av världens språk har könsneutrala pronomen för det här och inte är de mera jämställda än Finland, Åland eller
Sverige. Jag tror inte det.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Jag tycker att det är otroligt viktigt att vi har en genusdebatt. Det här har varit en viktig diskussion som liberalerna har
lyfts fram i och med detta. Jag tror att det finns ett stort behov av att vi
diskuterar det vidare, speciellt efter att jag har hört ltl Petri Carlssons
anförande här.
Däremot när det gäller ombudsmannamyndighet så håller jag med
regeringen i det här fallet. För annars hamnar vi på ett dilemma kring
att ändra på alla benämningar, även tjänstemannalagen osv. Hur ser ledamoten på det här?
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag håller fullständigt med. Jag tycker inte heller att vi
ska ändra på ombudsman, särskilt med beaktande av att det är ett av de
ord som faktiskt har anammats i språken runt om i världen. Jag tror inte
att det finns något annat motsvarande ord, smörgåsbord har nämnts,
som används mera runt om i världen. Det har faktisk kommit från det
svenska språket. I det svenska språket finns den första dokumenterade
förekomsten av ordet ombudsman, inte i norskan eller i något annat
språk.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Det var ord och inga visor. Det är ju bra när folk säger
vad de tycker och tänker. I mångt och mycket tyckte jag att det var logiskt utgående från ltl Petri Carlssons värderingar. Men på ett ställe
brast det; kvinnlig ombudsman, sade ltl Petri Carlsson, men inte manlig
ombudsman. Där uppkom en lucka i logiken, tyvärr. Annars höll det
ganska bra. Det visar att det fortfarande är normerande att man kopplar
ihop det och man ser det ur ett könsperspektiv att det är en man. Kvinn-
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liga banbrytare får alltid svara på frågan hur det är att vara kvinnlig talman och kvinnlig politiker osv. Språket är ju inte genusneutralt.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Att jag skulle ha brustit och inte nämnt manlig ombudsman så kan det möjligen vara en miss att jag inte skrev in det. Men
jag tycker faktiskt inte att ombudsman för mig är särskilt laddat som ett
biologiskt kön. Precis som jag nämnde så sade jag herr och fru talman,
precis såsom vi säger här i salen. Jag ser inte att jag har brustit på den
punkten för jag anser inte att ombudsman på det sättet är relaterat till
kön.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag tror inte att vi behöver ta upp biologiskt kön, utan det vi diskuterar
är socialt kön, alltså kön som konstruktion. Nästan alla herrar här har
kostym på sig, ingen går i kjol eller klänning och det är ett uttryck för socialt kön. Det är inte en biologisk dräkt som herrarna bär på sig utan den
varierar. Sedan att språket av tradition innehåller genus konnationer är
ju alldeles klart. Det är delvis ett hinder för att t.ex. kvinnor kan identifiera sig med vissa saker, inte så mycket nu men tidigare.
Sedan tror jag faktiskt att man i Sverige i lagspråket nu övergår till
hen, det är ganska praktiskt och bra istället för att skriva han eller hon.
Ltl Petri Carlsson, replik

Jag tror inte det. Psykologiskt går man igenom det här när man är liten.
Man går igenom denna process. Att då säga att man ska vara ett neutrum, hen, istället för att vara han eller hon, det tror jag inte är riktigt
bra. Jag tror att det kan göra människor förvirrade. Att förneka att det
finns han eller hon kan på sikt göra att världen blir mer oromantisk. Det
är antihumant att säga det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Även jag tycker att det är bra att man står för sina åsikter. Är
man konservativ så tycker jag att man ska stå för det.
När det gäller jämställdhetsfrågor så kan de drivas på flera plan. Man
kan ha flera tankar i huvudet. Man kan som politiker driva mera jämställdhet för föräldraledighet, jämställda pensioner, likvärdig lön för likvärdigt arbete och också direkta symbolfrågor. Man kan ha flera tankar i
huvudet på samma gång.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag delar fullständigt den åsikten att man kan ha flera
tankar på en gång. Det var bra att vi nu fick erkännandet att det här är
en symbolfråga och inte ett led i att få till stånd något praktiskt i jämställdhetsarbetet. Det är en symbolfråga och för mig väger det över mera
att ombudsman är ett begrepp som har rotats sedan länge i vårt språkliga bruk och är en del av det internationella sammanhanget och en
marknadsföringsgrej för svenska språket i världen.
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Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Visst är det en symbolfråga precis som det är när man ändrar
polisman till polis och tjänsteman till tjänsteinnehavare. Precis som ltl
Sundback sade så har mannen varit norm. Där man kan ändra detta på
ett lätt sätt så tycker vi att man ska göra det.
Jag tycker att det är lite sorgligt att man tar in populistiska drag, att
man inte ska få prata om militant och att man ska förbjuda mannagryn.
Det är en debatt som inte är värdig Ålands lagting, det är sorgligt.
Ltl Petri Carlsson, replik

Nu är det en debatt som inte är värdig Ålands lagting. För mig är de orden lika könsneutrala ord som ombudsman. Jag upplever ordet ombudsman som könsneutral. Jag upplever inte att ordet representant har
något med det kvinnliga könet att göra. Jag upplever heller inte att ombudsman har någonting med det manliga könet att göra. Vi verkar ha
helt olika uppfattningar om de ordvalen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Igge Holmberg, replik

Kanske ltl Carlsson borde lyfta tanken lite högre än till sin värld. Om
man ser lite längre än till ens egen värld så ser man strukturer som är
uppenbara även för oss som inte är extremfeminister. Bara det att ltl
Carlsson använde uttrycket extrem för en rörelse som sysslar med att
avveckla de missförhållanden som finns mellan könen säger ju en hel del
om ltl Carlsons syn på feminism.
Det jag verkligen fastnade för är att ombudsman inte har med kön att
göra. Jag ber då ltl Carlsson läsa ”Det andra könet” skriven av Simone
de Beauvoir så kanske hans värld utvecklas lite.
Ltl Petri Carlsson, replik

Jag associerade det åtminstone inte på något sätt med det biologiska
manliga könet. För mig finns inte sammankopplingen där.
När man söker lite på Internet så hittar man att språkvetare och
språkrådgivare från Svenska Akademin har nämnt att ombudsman är ett
könsneutralt ord. De vill framhålla att det också ska klassas som ett
könsneutralt ord. Jag delar i så fall den uppfattningen med många
andra.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Jag vill understryka några saker. Det är lite symptomatiskt att när
det gäller ett lagpaket och vi pratar om diskriminering så har vi hakat upp oss
vid ordet.
Det viktigaste för liberalerna är att myndigheten och diskrimineringsombudet, diskrimineringsombudsmannen verkligen börjar fungera och att ålänningarna har möjligheten att vända sig till en myndighet om man upplever
sig att man har blivit diskriminerad. Vi fått utfästelser från landskapsrege-
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ringen att man ska se över det och om det behövs en överenskommelseförordning eller hur man ska lösa den här frågan.
Den andra saken som var viktig för liberalerna var tillgängligheten hos
myndigheten, att alla vet var myndigheten finns och att den finns centralt.
Och det tredje var detta med ombud kontra ombudsman.
Som jag sade här i en replikväxling så tycker jag att det är lite trist att man
använder nedlåtande argument och tar ganska absurda exempel. Jag vill understryka att absolut ingen har talat om någon slags förbud mot ordet man.
Utvecklingen går framåt och så gör också språkutvecklingen. Vi pratar om
polisman-polis, tjänsteman-tjänsteinnehavare. Faktum är att en orsak till att
fackföreningarna vill att vi ska revidera tjänstemannalagen är att man uppfatta ordet tjänsteman som gammalmodigt. Man vill att det ska heta tjänsteinnehavare, vilket fackföreningarna har tryckt på flera gånger.
Tidigare norm i politiken var att man pratade om riksdagsman och lagtingsman. Nu pratar man om riksdagsledamot och lagtingsledamot och ingen
har ju dött av det. Det är fullt naturligt att prata om riksdagsledamot och lagtingsledamot. Tidigare sade vi städerska och nu säger vi lokalvårdare. Vi har
byråsekreterare-handläggare. Visst, det är en symbolfråga.
Nog blev det ju en freudiansk felsägning från ltl Petri Carlsson när han
sade kvinnlig ombudsman. Man måste ändå sätta genuset före själva ordet
ombudsman.
När det gäller ordet ombud så kan ett begrepp ha flera betydelser, det
framgår alldeles klart och tydligt av sammanhanget och det är absolut inget
ovanligt med det. Enligt Svenska Akademins ordlista så är ett ombud; ”en
person med uppdrag att utföra något för någons räkning, en representant
eller företrädare.” Här finns det inte någon begränsning till att det ska vara
en rättssak eller juridisk fråga, utan det pratas tvärtom om något, alltså vad
som helst.
De ombuden som berörs av lagen, förutom barnombudsmannen, kan under vissa förutsättningar agera som ombud i enskilda fall, dvs. som företrädare och representanter.
Man kan ha samma begrepp, ombud. Vi föreslår olika kombinationer;
myndighet, nämnd, patient, barn eller diskriminering och där framgår det
vilket ansvarsområde ombudet har, t.ex. patientombud. Det är mycket naturligare i mina ögon och öron att kombinera ordet ombud med patient än med
man. Tack.
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Jag tycker ändå att det är en ganska betydande skillnad mellan
begreppet ombudsman och ombud. Jag uppfattar att ombud mera är en person som är ett personligt ombud för en annan.
I handikappförbundet har man nyligen anställt en socialarbetare som är
ett personligt ombud. Hon är en sådan person som personer med funktionsnedsättningar kan vänder sig till och hon ger råd och stöttar osv.
Men när man talar om en myndighet, som det nu är frågan om här, så
tycker jag tvärtemot det som har sagts här att det är en ganska särskiljande
beteckning att man talar om en ombudsmannamyndighet.
Jacob Södermans var EU:s första ombudsman. Det handlade mycket om
frågor som gällde hela EU:s uppbyggnad. Man kunde få information och
fråga honom hur man skulle komma till rätta i samhället.
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Detsamma gäller ombudsmännen i den här nya myndigheten. De är också
representanter för samhället och har ett samhällsuppdrag. För mig är det här
inte någon bra förändring som liberalerna föreslår, tvärtom. Man kommer att
blanda ihop t.ex. det personliga ombudet i handiCampen med landskapets
ombudsmän och det är ändå en betydande skillnad.
Språkliga förändringar har ju skett som en följd av 70-tals uppvaknande
och feminismens framsteg. Ordens betydelse förändras delvis för att kvinnor
intar sådana positioner i samhället där det ibland känns klumpigt och konstigt att kalla en kvinnlig representant för någonting, riksdagsman till exempel. Men i vissa fall så kanske det ändå är någon slags tradition och värt att
hålla fast vid, som talman. Man säger fru talman och herr talman. Visst framhåller man ofta att vi har en kvinna som talman eller ett kvinnligt lantråd osv.
Ordet råd har ännu ingen uppfattat som särskilt manligt utan ändelsen man
ingår i begreppet, alltså könet man.
Det centrala är den sociala konstruktionen och den förändras också vartefter kvinnor intar allt flera roller och positioner i samhället.
Jag tänkte avsluta med en skojig anekdot som en långvarig journalist på en
av våra dagstidningar en gång berättade. Hon hade goda insikter i riksdagens
arbete i Helsingfors. Det hette länge riksdagsman. Till och med på damtoaletten stod det ”endast för riksdagsmän”, men jag tror nog att toaletten utnyttjades av rätt kön i alla fall. Så detta med kön kan ibland ta sig lite lustiga
uttryck.
Om man tänker på språk där man inte gör den här skillnaden så tror jag
inte att de blir mera förvirrade vad gäller kön och är mindre romantiska eller
någonting annat. Det där sköter sig nog, oberoende av språket. Tack, fru talman.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! När det gäller ombudsmyndigheten så kommer ju de olika ombuden att få prefix; patientombud och diskrimineringsombud. Jag tror
inte att det finns någon risk att man sammanblandar det.
När det gäller ombudsman och det internationella genomslaget så
kunde jag konstatera, när jag undersökte saken lite, att flera universitet i
USA; Washington, Kentucky, Alabama och i Kanada så har man gått
ifrån att använda ordet ombudsman till ordet ombud.
Ltl Barbro Sundback, replik

Min huvudinvändning mot förslaget är att det är en skillnad mellan personliga ombud, det jobbet som t.ex. finns på handiCampen, och juridiska ombud. Man betonar mera den här myndighetskaraktären när
man säger ombudsmannamyndighet. Det är en tjänst som inrättas av
lagtinget, så jag tycker att det är bra att man gör den åtskillnaden och att
vi ska ha det på det sättet.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Samtidigt kan man konstatera att Norge har gått in för ordet
ombud. Norge kanske har varit mest på tåspetsarna när det gäller jämställdhet och jämlikhetsfrågor. Även vid hörande framkom att när Finland reviderar diskrimineringslagen så funderar man på att kalla det för
diskrimineringsombud framgent.
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Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, jag har fått all information som ltl Katrin Sjögren ger här. Det är väl
bara då att konstatera att åtminstone jag tänker annorlunda än vad de
gör i Washington, i Kanada och i Norge. Det är ofta svårt att jämföra filologiskt och synonymt. Språken har ändå olika innehåll och betydelse i
olika sammanhang. Jag tycker att regeringens förslag är bra på den här
punkten.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs det första lagförslaget i delar
och de övriga lagförslagen var för sig i deras helhet.
Föreläggs först förslaget till landskapslag om Ålands ombudsmannamyndighet för godkännande paragraf för paragraf.
Föreläggs lagens 1 §.
Ltl Katrin Sjögren

Fru talman! Jag föreslår att 1 § godkänns i den lydelse den har i min reservation till betänkandet.
Ltl Gunnar Jansson

Talman! Jag stöder ltl Sjögrens förslag.
Talmannen
Under diskussionen har ltl Katrin Sjögren, understödd av ltl Gunnar Jansson, föreslagit
att 1 § godkänns i den lydelse det har i ltl Sjögrens reservation till betänkandet.
Omröstning kommer därför att verkställas.
Den som omfattar lag- och kulturutskottets betänkande, röstar ja; den som omfattar ltl
Katrin Sjögrens ändringsförslag, röstar nej.
Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja.
Majoritet för ja. Lagtinget har alltså godkänt lagtexten enligt utskottets betänkande.
Kan lagtinget i övrigt omfatta lagförslaget i den lydelse det har i lag- och kulturutskottets betänkande? Förslaget är omfattat.
Föreläggs förslaget till landskapslagen om ändring av landskapslag om ändring av 4 och
6 §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 10 och 11 §§ landskapslagen om förhindrande av diskriminering i landskapet Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 2e § landskapslagen om tillämpning
i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård för godkännande. Lagförslaget är
godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i
landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter för godkännande.
Lagförslaget är godkänt.
Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
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Föredras
5

Policy för Ålands demilitarisering och neutralisering
Landskapsregeringens meddelande (M 1/2013-2014)
Enligt 30 § i arbetsordningen kan lagtinget på förslag av talmannen remittera ett meddelande till ett utskott eller till självstyrelsepolitiska nämnden. Beslutar lagtinget att ett
meddelande inte ska remitteras antecknas ärendet för kännedom.
Talmannen föreslår att ärendet ska remitteras till självstyrelsepolitiska nämnden. Kan
förslaget godkännas? Godkänt. Ärendet kommer att remitteras till självstyrelsepolitiska
nämnden.
Talmannen vill också påminna om att talmanskonferensen med anledning av att Nordiska rådets president uppmanat parlamenten i Norden att avhålla en debatt om nordiskt försvars- och säkerhetssamarbete, och beslutat att lagtingets debatt hålls i anslutning till debatten om landskapsregeringens meddelande till lagtinget om Ålands demilitarisering och neutralisering.
Diskussion.
Lantrådet Camilla Gunell

Fru talman! Bästa lagting, 2013 är året då landskapsregeringen för första
gången presenterar ett policypolicydokument för Ålands demilitarisering och
neutralisering, ett dokument som redogör för den historiska bakgrunden, för
konventionerna och den erfarenhetsbaserade praxis som under årens lopp
har vuxit fram av tolkningen och hanteringen av konventionerna – men som
också ett dokument som tittar framåt och diskuterar olika scenarion som vår
nutid och framtid kan medföra och där man behöver dra upp riktlinjer för
hur Ålands demilitariserade och neutraliserade status ska hanteras.
2013 är också året då världen nås av avslöjanden om omfattande statlig
spaning och avlyssning. När president Obama för första gången besökte Norden, skuggades besöket av mörka uppgifter om USAs avlyssning av europeiska makthavare och där EU-toppmöten som skulle ha behandlat flyktingkatastroferna i medelhavet istället drog ut ända ut till natten på grund av avslöjandena om att USA avslöjat även förbundskansler Angela Merkels mobiltelefon. Spioneri och avlyssning är inte EU-frågor, men Merkel och Hollande
krävde nu stöd från övriga EU-ledare för att öka pressen på USA:s Barack
Obama efter att den amerikanska regeringen inte svarat på kraven om att öppet redovisa vilka man avlyssnar.
Länderna och dess säkerhetstjänster runt omkring oss har uppenbarligen,
efter den 11 september 2001, inriktat sitt arbete på informationsinhämtning
för att kartlägga terrorambitioner och annan allvarlig kriminalitet. För dessa
verksamheter finns det inte lagstöd och i de verksamheterna har vi medborgare ingen insyn. Knappast skulle vi idag ens veta så mycket om det inte hade
funnits Whistelblowers som Edward Snowden.
Världen vi lever i förändras. Den värld som fanns då konventionerna om
Ålands demilitarisering och neutralisering tillkom under 1800-tal och 1900tal var helt annorlunda än dagens. Krig var krig med militär, soldater, minor,
fartyg och pansarvagnar. Stater var stater med gränser runt omkring sina territorier och dit kunde man inte komma med främmande makters militär utan
att konflikt uppstod.
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De hotbilder som fanns på våra breddgrader var annorlunda, hoten var militära och Åland har under historiens gång fått uppleva och påverkats av både
krig och fredsslut.
Åland blev föremål för internationella överläggningar 1856 efter Krimkriget, efter första världskriget 1921, efter vinterkriget 1940 och efter fortsättningskriget 1947. Ålands läge mitt i Östersjön har alltid varit intressant ut militärstrategisk synvinkel eftersom den som hade makten över Åland kontrollerade inloppet till bottniska viken, finska viken och St. Petersburg och
Stockholm. Krig och fred i Norden och Europa har på ett konkret och genomgripande sätt lett till att Åland idag är vad det är med sin demilitariserade/neutraliserade status, självstyrelse och internationella garantier för
språk, kultur och sedvänjor.
Det kalla krigets dagar delade upp världen och Finland och Sverige ställde
sig neutrala. Sedan har nya krig mot terrorism och andra hot tillkommit som
också kan beröra oss. Krigsföring idag är något helt annat och det behöver
inte föras mellan två nationalstater. De hot vi ser idag som de främsta hoten
är kopplade till internet, cyberattacker, avbrott i elnät och media, människohandel, pandemier, naturkatastrofer som följd av klimatförändringar, kärnkraftsolyckor och oljekatastrofer.
Hot som inte känner några nationella gränser och som därför, om det inträffar, måste hanteras så att alla hjälps åt. Därför förändras idag begreppen
säkerhet och försvarssamarbete och istället för att inrikta sig på att föra krig
mot varandra, hjälpa varandra i omfattande nätverk mot olyckor och attacker
som hotar människors trygghet och säkerhet, miljö och infrastruktur.
I Norden har man alltsedan Stoltenberg rapporten börjat samordna sina
resurser inom ramen för den civila krishanteringen och sedan 2009 påbörjat
det så kallade Haga-samarbetet inom civil säkerhet och krishantering för att
överkomma nationella hinder för ett ökat och mer integrerat försvars- och
säkerhetspolitiskat samarbete. Detta ivrigt påhejat av Nordiska rådet och
med anledning av dessa nordiska ambitioner hålls också denna debatt i
Ålands lagting. Ökat samarbete inom dessa områden finns också inom det
Arktiska rådet och den nordliga dimensionen, inom det Nordisk-Baltiska
samarbetet och inom EU där Lissabonavtalets Artikel 222 kräver ett mer integrerat europeiskt nätverk av samarbete för att bistå varandra i kris och även
för att skicka humanitär hjälp till olika områden i världen.
Man öppnar alltså de territoriella gränserna för varandras resurser inom
krishantering, man stärker dessa resurser gemensamt och delar relevant information för att på det mest optimala sättet kunna möta dessa krissituationer. Och att dessa insatser inte utesluter militära resurser är helt klart.
Skillnaderna mellan civilt och militärt blir i vissa situationer oklart och i
allt högre grad menar man att militärt utbildad personal och utrustning också
avsedd för krigssituationer ska betjäna i civil krishantering. Samma utveckling ser vi också i Finland, också mycket p.g.a. sparkrav, och Finland har till
uppgift att skydda Åland i krissituationer, och förvarets material och utrustning, fartyg och fordon används allt mer i olika typer av civila insatser.
Här kommer utmaningarna för Åland, för Finland och för konventionernas
efterlevnad. Frågan är hur man mot bakgrund av det nya säkerhetslandskapet
ska utveckla en krisberedskap och ett säkerhetspolitiskt samarbete som går
att förena med konventionerna som reglerar Ålands demilitarisering och neutralisering? Likaså är det inte helt uppenbart vem som bär ansvaret. Därför
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måste vi själva på Åland skapa oss en uppfattning om hur Ålands demilitarisering och neutralisering ska respekteras under nya förutsättningar som uppstått. Detta kräver fakta, kunskap och politisk samsyn. I en sådan fråga som
berör demilitariseringen och neutraliseringen krävs en koncensus och en omfatande och ingående diskussion.
Ska då Åland vara med och utveckla ett nordiskt försvars- och säkerhetspolitiskt samarbete? Är det förenligt med konventionerna och om vi är med?
Vilken ska vår roll och position i detta samarbete då vara?
Vi ska komma ihåg att det inte är endast Ålands roll att besvara dessa frågor. Det är också en fråga för Finlands utrikes-, inrikes- och försvarsministerium att förhålla sig till hur civil krishantering ska hanteras inom den demilitariserade och neutraliserade zonen så att konventionerna efterlevs. Därför är
det också viktigt att den utredning som man aviserade i den senaste redogörelsen över Finlands säkerhets- och försvarspolitik genomförs och att diskussionerna hålls.
Mitt budskap till Nordiska rådet i samband med den nordiska sessionen
om försvars- och säkerhetsfrågor i april i Stockholms riksdag var att demilitariseringens inverkan på säkerhetsläget i Östersjön har varit positiv och bidrag
till stabilitet och säkerhet.
Det är viktigt att vi betonar vad konventionerna innebär, att lösningen är
internationellt förankrad, vad demilitarisering innebär dvs. ett förbud mot att
placera militär personal, anläggningar och materiel samt befästa området.
Att neutralisering innebär att krigshandlingar mot eller inom Åland inte är
tillåtna. Då landskapet Åland är en autonomi under finsk suveränitet är Finland förpliktat att garantera att denna status upprätthålls.
Syftet med konventionerna är att säkerställa att Åland och åländskt territorium aldrig ska komma att utgöra någon fara för någon ur militär synpunkt.
Man kan hävda att Ålands folkrättsliga ställning som neutraliserat och demilitariserat område har haft betydelse för säkerhetssituationen i Östersjöområdet.
Ålands roll i det säkerhetspolitiska samarbetet kommer alltid att vara en
röst om fred, stabilitet och trygghet för alla människor och länder i Östersjöregionen. Därmed kommer vi också att delta och följa utvecklingen av det
nordiska försvarspolitiska samarbetet.
Vår roll är påminna om Ålands särställning som väletablerad och ska inte
påverkas av eventuella förändringar och nya försvarpolitiska initiativ inom
Norden, EU eller internationellt.
Ålands speciella status påverkas inte heller av Lissabonfördragets bistånds- och solidaritetsklausuler. I samband med behandlingen av Lissabonfördraget 2009 uttalade riksdagens försvarsutskott att ”Ålands folkrättsliga
status måste beaktas i Finlands säkerhetspolitik och att den säkerhets- och
försvarspolitiska utvecklingen i Europeiska unionen inte inverkar på Ålands
folkrättsliga status. Men det är bra att klarlägga hur Ålands särställning
ska beaktas i olika slag av framtida militära krissituationer för att myndigheterna ska ha en adekvat beredskap”.
Vi lyfter också fram Åland som fredscentrum. Åland har med anledning av
sin historia en speciell roll då det gäller freds- och konfliktsforskning. Ålands
fredsinstitut grundades år 1992 främst med hänvisning till behovet av en organisation som kunde bevaka och analysera Ålands status. Fredsinstitutet är
en oberoende stiftelse som sysslar både med forskning och praktiskt fredsar438

bete. Landskapsförvaltningens brist på resurser inom det säkerhetspolitiska
området har lett till att fredsinstitutet i praktiken kommit att spela en central
roll i bevakandet av Ålands demilitarisering och neutralisering samt som
kunskapsbas i frågor rörande freds- och konfliktlösning.
Det internationella intresset för det så kallade Ålandsexemplet är stort och
kan fungera som inspiration och modell inom internationell medling och
konflikthantering. Självstyrelsemyndigheterna deltar aktivt i detta arbete, vilket även sker i gott samarbete med utrikesministeriet och kontaktgruppen.
Ett stort intresse finns för Ålandsexemplet. I denna policy finns det också
all anledning att lyfta fram Ålandsexemplet och man kunde översätta policyn
i sin helhet, eller åtminstone en sammanfattning, eftersom dokumentet även
kan ha intresse internationellt.
Man kan under senare år notera en ökad militär aktivitet i Östersjön både
från Natohåll, t.ex. den stora Northern Coast-övningen i september 2010, och
även från ryskt håll såsom övningarna Ladoga-och Zapad-2009 har visat. Östersjön har därmed inte helt tappat sin säkerhetspolitiska betydelse efter
kalla krigets slut. Närheten till det arktiska området och säkerställandet av
transporter av bl.a. olja och gas genom Östersjön kan vara bidragande faktorer i den utvecklingen.
Det betyder att demilitariserings- och neutraliseringsreglerna fortfarande
fyller en viktig funktion för Östersjöområdet. Därmed behövs det kunskap om
Ålands status i Norden och EU bland alla konventionernas fördragsparter,
inklusive Ryssland.
Nato-debatten är inte särskilt aktuell i landet just nu och nuvarande regering har också sagt att frågan inte kommer upp under den här mandatperioden. Men om frågan åter blir aktuell vilken ska då Ålands hållning vara? I
policyn säger vi att Ålands status i alla sammanhang ska respekteras. Frågan
är om den demilitariserade och neutraliserade statusen alls är förenlig med
att ingå i ett säkerhetspolitiskt samarbete som Nato.
Detta dokument är också ett sätt att fortsätta stärka Åland som ett subjekt i
dessa frågor, som tar initiativ och lyfter upp dessa frågor på agendan. Åland
ska vara en röst i världen för fred och nedrustning och med andra länder och
samarbetsparter vara aktiva fredsbyggare.
För att vara det ska vi synas och höras i de forum när frågorna kommer på
tal, och att skaffa oss de kunskaper och fakta i dessa frågor som vi behöver för
att vara ett aktivt subjekt och kunna försvara Ålands demilitarisering och neutralisering i alla sammanhang. Och att kunna fortsätta hävda Ålands framtida säkerhet och fredens bevarande i Östersjön. Tack, fru talman.
Ltl Anders Eriksson, replik

Lantrådet ställde frågan om Åland ska vara en del av det nordiska försvars- och säkerhetssamarbetet men lämnade frågan rätt långt obesvarad. Samtidigt står det i meddelandet: ”Ett utökat nordiskt försvarssamarbete kan och måste ske på ett sådant sätt att de konventioner
som reglerar demilitariseringen och neutraliseringen ovillkorligen efterlevs, d v s att Åland lämnas utanför ett sådant samarbete.” Det tycker jag är fel. Personligen och det parti jag företräder tycker att Åland har
väldigt mycket att tillföra i det nordiska försvars- och säkerhetspolitiska
samarbetet när det gäller fredsbygge och konfliktlösning. Demilitariseringen och neutraliseringen borde vara väldigt viktiga redskap i det nor-
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diska försvarssamarbetet. Jag är lite förvånad över att landskapsregeringen så här pass kategoriskt ställer sig på sidan om det nordiska försvarssamarbetet.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Vår roll är viktig att diskutera och definiera i de här sammanhangen. Jag
anser att det är viktigt att Åland är med och känner till vilka typer av
försvars- och säkerhetspolitiska diskussioner som förs. Vi ska komma
ihåg att mycket inom det här området inte hör till åländsk behörighet.
Vår roll är att delta genom att informera oss om vilka diskussioner som
försiggår men att också, vid varje tillfälle som ges, påminna om Ålands
särställning och status i de här sammanhangen.
Ltl Anders Eriksson, replik

Inledningsvis vill jag säga att det här är ett väldigt bra dokument. Jag
tycker att det är en bra början. Men att vi aktivt skulle positionera oss så
att vi lämnas utanför det nordiska försvars- och säkerhetspolitiska samarbetet är jag väldigt tveksam till. Speciellt när lantrådet själv säger att
Åland behöver bli ett subjekt, vi behöver synas och höras mera.
Detta fokus som säkerhetspolitiken har fått i Nordiska rådet så det
skapar nya möjligheter för Åland att synas och höras. Jag tycker att vi
ska vara betydligt mer aktiva i det här samarbetet och inte ställa oss utanför. Jag tycker att det är en lite olycklig formulering. Däremot tas frågorna om konfliktlösning, demilitarisering och neutraliseringen upp i
följande stycke. Men båda styckena är lite motsägelsefulla.
Men igen, fru lantråd, jag tycker att det är ett bra dokument, det är en
bra början och jag hoppas att självstyrelsepolitiska nämnden noggrant
går igenom frågorna så att vi får det rätt.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Tack för det. Man får komma ihåg att det säkerhetspolitiska samarbetet,
bl.a. Hagasamarbetet, är ju påtecknat av fem stater i Norden och att de
självstyrande områdenas roll i detta samarbete behöver diskuteras. Vi
agerar inom de områden där vi har behörighet.
Det är klart att säkerhetsfrågor och krishantering är relevant för alla
vars medborgare kan drabbas och det kan ju alla medborgare göra. Därför är det viktigt att vi håller oss a jour med vad som pågår i dessa diskussioner. Vi måste också hela tiden hävda att det som sker och hur man
hanterar dessa kriser även måste vara förenligt med de konventioner
som gäller för Ålands del.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

I mitt tidigare yrke var jag väl bekant med katastrofplaner och katastrofberedskap. Man ska förbereda sig för det värsta och hoppas på det
bästa, det har jag i ryggmärgen. Därför har jag fäst mig vid 4.4, En civil
krisplan för Åland. Landskapsregeringen skriver: ”I samband med diskussionen om gränsbevakningen har tanken på en civil krisplan för
Åland framförts. En sådan plan skulle utgå ifrån en utredning om hur
räddningsaktioner i olika tänkbara situationer, till exempel i fall av
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naturkatastrofer och olyckor, kan ske med endast civila enheter. I fetstil anser landskapsregeringen att man ska utarbeta en sådan här särskild plan. När tänker man göra det? Vilken är tidsaspekten när det gäller den civila krisplanen?
Lantrådet Camilla Gunell, replik

För det första måste man väl säga att denna policy är ett första viktigt
steg i att hantera hela det här paketet av aspekter och dimensioner kring
de här frågorna. Ett annat viktigt steg är det som finns i den finländska
säkerhetspolitiska redogörelsen som gick till riksdagen i fjol. Där står att
en särskild utredning ska göras kring hur man hanterar kriser inom det
åländska området. Just nu förs diskussioner med ministerierna kring
den här utredningen. Det är ett väldigt viktigt första steg för att se hur
kris beredskapen är upplagd inom riksmyndigheterna idag och var skillnaderna riktigt är mellan civilt och militärt.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Här bör landskapsregeringen vara pådrivande. När vi behandlade polislagen så kunde vi konstatera att man raderade alla de paragrafer som hänförde sig till polisiärt samarbete med militären ur den
åländska polislagen. Lag- och kulturutskottet skrev i sitt betänkande att
det finns all anledning att återkomma. Jag har inte detta helt klart för
mig. Jag tycker att det är väldigt, väldigt viktigt att man har en civil krisplan.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Ja, det här är mycket viktigt och inte särskilt enkelt heller. Jag tycker att
det är mycket bra om självstyrelsepolitiska nämnden fortsätter den här
diskussionen kring en sådan plan och vilka aspekter den kunde innehålla. Ju mer man fördjupar sig i de här frågorna desto svårare är det att
besvara alla eventualiteter.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Den finländska säkerhets- och försvarspolitiken tangerar
den åländska motsvarande politiken och det ämne som vi diskuterar här
idag.
När riksdagen diskuterade den finländska säkerhets- och försvarspolitiken i april detta år så fick den åländska riksdagsledamoten en direkt
fråga av en kollega om värnplikten. Frågan var om inte värnplikt också
kunde införas för åländska ungdomar på Åland nu när självstyrelselagen
ska reformeras. Jag ställer frågan till lantrådet eftersom jag inte finner
svaret i det här dokumentet som vi diskuterar idag. Har landskapsregeringen för avsikt att delta i diskussioner som kunde leda i den här riktningen?
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Den frågan har inte aktualiseras vare sig i landskapsregeringen eller i
nämnden under de förberedande diskussioner som har hållits, nej.
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Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Tack för det. Värnplikten för övrigt är en stor fråga. När
man ställer frågan till ålänningarna vad det demilitariserade Åland är
och hur man upplever det i vardagen så tror jag att väldigt många svarar
att frånvaron av värnplikten är det som man känner till närmast i vardagen. Enligt min uppfattning kunde den frågan ha fått lite större utrymme i det här dokumentet. Men ifall det blir fortsatt behandling av
den här frågan i nämnd eller utskott så ser åtminstone jag gärna att den
frågan kunde belysas ytterligare. Men rent folkligt så ser man frånvaron
av värnplikt som det starkaste vardagliga beviset för att vi verkligen är
demilitariserade här på Åland.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

I min värld, rätta mig om jag har fel, så varför ålänningarna inte deltar i
värnplikten och i finska militären det är mera kopplat till språkfrågan än
till demilitariseringen och neutraliseringen. Men det är klart att det
finns en koppling och om att lagtinget önskar diskutera den mera så är
det fritt fram.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vtm Roger Jansson

Fru talman! Bästa kollegor och radiolyssnare, Åland är litet i världen. Särskilt
räknat till oss 28 500 invånare. Men till ytan, från Bogskär i söder till Rannöarna i norr, från Märket i väster till Skiftet i öster, är vi inte obetydliga i Östersjöområdet och därtill belägna i områdets mitt. Det är också skälet till att
vi i folkrätten har en mycket speciell ställning som balanserande geografisk
faktor i ett genom århundradena av krig sargat område. Freden är vår roll och
identitet. Så får det också gärna vara inom Åland, inte minst i politiken.
I demilitariseringens och neutraliseringens anda har moderaternas lagtingsgrupp och Obunden Samlings lagtingsgrupp upphört och lagtingsledamöterna från dem har tillsammans bildat Moderat Samlings lagtingsgrupp,
med 8 lagtingsledamöter och 3 ministerposter i vår regering. Kära kolleger:
uppfatta detta som en fredsbyggande gärning. Lagtingets nu största grupp,
med ltl Gun-Mari Lindholm som ordförande vill visa vägen till bredare överenskommelser och mera enighet i utvecklingen av vårt gemensamma Åland.
Ålands demilitarisering tillkom efter Krimkriget i Parisfreden 1856 som ett
skydd för Sverige. Ålands förnyade demilitarisering och tillkommande synnerligen betydelsefulla neutralisering tillkom 1921 i Ålandsförhandlingarna i
Geneve som ett fortsatt och förstärkt skydd för Sverige. Sveriges roll i Ålands
fredsstatus är synnerligen central och garanterad av många länder. Garantierna har genom utvecklingen av folkrätten och sedvanerätten en bindning
också till alla andra stater.
Ålands demilitarisering utan neutralisering, i avtalet mellan Finland och
Sovjetunionen från 1940, är en fortsättning på Rysslands förbindelse i Paris
från 1856 men också en markering av Sovjetunionens stormaktsställning och
det faktum att de inte var med i Nationernas Förbund år 1921. 1940 års bila-
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terala avtal, som övertogs av Ryssland 1992, är ett annorlunda avtal än 1921
års demilitariserings- och neutraliseringskonvention och bör behandlas som
ett sådant särskilt avtal med annorlunda bakgrund och innehåll.
Demilitariseringen och neutraliseringen ger således Ålandsöarna i ett internationellt sammanhang en mycket stark och ovanlig status. Denna status
är av sådan styrka att den borde vara en av världens mest studerade och beundrade förhållande bland avtal som reglerar krig och fred. Man kan på goda
grunder fråga sig varför det ändå inte är så.
Jag ska i fyra punkter redogöra för moderat samlings lagtingsgrupps övergripande överväganden i detta ärende:
1. Hur känd är demilitariseringen och neutraliseringen bland ålänningarna
och vad betyder de båda begreppen för oss?
Jag vill tro att vår allmänna status som demilitariserat område är välbekant för vår befolkning. En av våra tre officiella flaggdagar är demilitariserings och neutraliseringsdagen den 30 mars varje år, dock ännu med låg
flaggningskultur. De andra två är Ålands flaggas dag, sista söndagen i april,
och självstyrelsedagen, 9 juni. De allra flesta vet alltså att Åland är avmilitariserat och att försvarsmateriel, fartyg, försvarspersonal med vissa undantag
inte får befinna sig på Åland. Men sedan tror jag att kunskapen tunnas ut.
Vet man att avtalet är ett av de första rustningsbegränsningsavtalen i världen och därtill ett av de få som har varit i kraft så länge och att det än idag är
så? Vet man hur central neutraliseringsregimen i 1921 års avtal egentligen är
för Åland, Sverige och numera också för Finland? Den kunskapen är knappast allmän och välspridd. Här hoppas vi att den här nya sammanhållna kunskapsbanken som detta dokument utgör ska vara till stor nytta.
Värnplikten nämndes här i en replik och den hör ju inte ihop med demilitariseringen och neutraliseringen överhuvudtaget, utan den tillkom i samband med självstyrelsens tillblivelse som en reglering p.g.a. de språkbestämmelser Ålands enspråkighet har i självstyrelselagen eftersom kommandospråket i den finska militären enbart är finska.
Avmilitariseringen kan sägas vara en förutsättning för att neutraliseringen
ska fungera vid krigshot eller i krig. Så var det under andra världskrigets två
krigsskeden för Finland. Full demilitarisering gäller i fredstid, men inte under
krigshot eller i krig. Full neutralisering gäller dock fullt ut vid krigshot och i
krig, dvs. landskapet ska hållas utanför krigshändelser och ska varken vara
mål eller utgångspunkt för anfallsberedskap. Allt detta för att hålla Sverige
skyddat och så att farvattnen runt Åland och norr om Åland kan användbara
för civil trafik.
Informationen om demilitariseringen och neutraliseringen måste bli ännu
bättre på Åland. Ålands fredsinstitut gör fortgående och allt bättre insatser
för att sprida kunskapen, men både skolorna, kommunerna, landskapsregeringen, lagtinget och våra massmedier bör sprida mera och bättre ljus över
den internationellt och reellt märkliga och starka status Åland inom politikområdet krig och fred har. I arbetet med ett nytt självstyrelsesystem i Ålandskommittén 2013 som leds av president Tarja Halonen bör vi också fundera
över om den konstitutionella lagstiftningen om Ålands status, som nu ska
förnyas, borde innehålla viss reglering av den status som är så stark i internationell rätt och i sedvanerätten.
2. Hur stark är då demilitariserings och neutraliseringsregimen i internationella sammanhang och vid krigshot eller krig?
443

Det står idag klart, efter många vetenskapliga utredningar och enskilda uttalanden från både politiska organ, statsvetare och folkrättsjurister, att
Ålands demilitariserade och neutraliserade ställning hör till de stabila regimerna i internationell rätt. Vi kan säga att vi idag har hela världen som garant
för vår ställning.
Inom EU finns regimen bekräftad både i samband med Finlands anslutningsavtal 1994 och i dess särskilda Ålandsprotokoll likväl som vid ikraftträdandet av Lissabonfördraget genom en särskilt finsk deklaration.
Lissabonfördraget är för övrigt till sitt säkerhetspolitiska innehåll nästan
kongruent med Natos avtal om militärt stöd vid anfall på medlemsstat.
EU:s Lissabonavtal innehåller såväl en säkerhetsgaranti som en biståndsklausul som alltså gör medlemsstaterna till medlemmar i en de facto försvarspolitisk allians.
Av det sagda förstår vi att Ålands demilitariserings- och neutraliseringsregimen står mycket stark inför nya militärpolitiska allianser som Finland och
Sverige må vara på väg in i en framtid. Inte minst kunde ett fullt finländskt
Natomedlemskap framöver stärka skyddet vid krigshot eller krig för Ålandsöarnas neutraliserade situation och status. Men också ett formaliserat nordiskt
försvarssamarbete skulle stärka neutraliseringen inför krigshot eller i krig.
3. Behöver vi ytterligare förstärka statusen?
I olika sammanhang har genom åren ställts frågan om antalet garantistater
bör utökas utöver de 11 som finns sedan 1921. Också frågan om en ersättande
funktion för Nationernas Förbund genom t.ex. FN har väckts.
Ur åländsk synpunkt kan det vara klokt att vara försiktig med varje steg
mot ett öppnande av 1921 års konvention. Vi kan inte veta vad som kan bli resultatet. Det behöver inte leda till en förstärkning. Det kan leda till en försvagning eller t.o.m. till förslag om slopande av regimen.
Däremot kunde det vara läge att försöka få till stånd något som i FNsammanhang kallas en kontrollkonferens. Alltså en konferens för genomgång
av hur regimen har hanterats och klarat sig genom skiftande geopolitiska situationer. Självstyrelsepolitiska nämnden kan väl uppta frågan om en sådan
konferens till bedömning.
Åland har allt sedan slutet av 1980-talet försökt stärka sin ställning som
faktisk part i hanteringen av konventionen. Detta både mot Finland och mot
traktatstaterna. Ursprungligen, både 1856, 1921 och 1940, var vi blott ett objekt för andras beslut och intressen. Också under Stockholmsplanens dagar
på 1930-talet var ålänningarna och Ålands landsting mycket aktivt. Sådan
hög aktivitet ger resultat. Idag är vi mera part, aktör och t.o.m. subjekt än vad
vi någonsin har varit. Men vi får inte sätta oss till ro. Detta dokument som vi
nu behandlar är ett ypperligt material och kan fungera som avspark för vidare
steg mot en ännu starkare ställning för Åland som part och subjekt.
4. Slutligen, fru talman, hur löser vi konflikten mellan civilt och militärt i
förhållande till regimen och hur får vi Finland att mera respektera regimens
regler?
Vi får inte stoppa huvudet i busken och varken negligera den allt starkare
kopplingen i landet mellan den militära organisationen och den civila inom
gränsbevakningen eller det faktum att olika civila katastrofer inom Åland
ibland kan kräva militära insatser.
Denna policy slår fast att militär närvaro i landskapet ska ske på basen av
landskapsregeringens godkännande och främst inom ramen för du undan444

tagsbestämmelser som finns i konventionen. Insatser utanför detta ska alltid
notifieras till traktatstaterna. Detta är bra och tillräckligt. Men vi bör också på
förhand lista de scenarier som kan läggas till grund för militära insatser i
fredstid.
Svårare att förhålla sig till är utvecklingen av gränsbevakningen till en
alltmer till den militära organisationen kopplad organisation inom landet.
Gränsbevakningens sjöbevakning är för oss ålänningar värdefull och viktig.
Den har tillsammans med vårt brand- och räddningsväsende många viktiga
roller i vårt samhälle, inom vår sjöfart och inom vår skärgård. Det är skäl att
överväga att framöver överföra sjöbevakningen under självstyrelsens kontroll
för att säkerställa dess fortsatt civila status.
Fru talman! Moderat samlings lagtingsgrupp vill ge en särskild ros åt
denna rapports huvudförfattare Michaela Slotte och hennes rådgivare lagtingsdirektör Susanne Eriksson. Men också en ros åt lantrådet Camilla Gunell
som starkt engagerat sig i projektet att ta fram en så bra och fullständig policyrapport som möjligt. Tack för det! Rapporten är nu i lagtingets och självstyrelsepolitiska nämndens händer. Vår behandling här kan bara göra policyn
ännu bättre! Tack.
Ltl Harry Jansson

Tack, fru talman! Det är en speciell dag som vi upplever genom att vi debatterar Ålands demilitarisering och neutralisering. Om man får tillåta sig ett lite
skämt här så kanske det är första gången vtm Jansson har pratat i 15 minuter
utan att få en replik från salen i övrigt. Det visar att ämnet är viktigt och ger
oss anledning till eftertanke.
Fru talman! Centergruppen välkomnar varmt föreliggande förslag till policy för Ålands demilitarisering och neutralisering. Liksom så mycket annat i
vår värld är det säkerhetspolitiska läget i ständig förändring och för åländsk
del ställer örikets icke-militära status särskilda krav på vaksamhet för att
möta nya utmaningar, som lantrådet här förtjänstfullt lyfte fram.
Landskapsregeringens förslag till policy redogör på ett mycket tillfredsställande sätt för vad dessa utmaningar består av.
För centergruppens del hoppas vi att den gemensamma önskan om en s.k.
policy ska fortsätta att bidra till åländsk enighet om dess slutliga utformning.
Slutmålet bör underlättas dels av att arbetet startades upp under Viveka Erikssons första regering för drygt fyra år sedan och förs nu i mål under ledning
av lantrådet Camilla Gunell, dels av att samtliga partier har haft och kommer
att ha fortsatt möjlighet att påverka policyns utformning.
Allvaret bakom det dokument som nu förs till lagtinget för behandling understryks förmodligen bäst av att vi här har själva fundamentet för Ålands
särställning. Med 1856-års konvention om Ålandsöarnas demilitarisering
skapades en särskild europeisk offentlig rätt som inte bara överlevt bl.a. två
världskrig, Finlands självständighet och landets EU-inträde och t.o.m. nationernas Förbunds upplösning och alla dessa händelser har på ett sätt förstärkt denna status på ett remarkabelt sätt.
Fru talman! Det finns förstås otaliga episoder i åländsk historia som skulle
vara värda ett omnämnande en dag som denna. Likaså många åländska aktörer som på olika sätt bidragit till att dagens ålänningar med fog kan säga att vi
lever på Fredens öar. Ett begrepp som kanske först av allt myntades av dåvarande talmannen Sune Carlsson i början på 80-talet. Tillkomsten av Ålands-
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konventionen 1921 är givetvis central vid alla analyser av demilitariseringen
och neutraliseringen.
Jag har själv i centerns gruppanförande valt att göra avstamp i Ålands EUprocess eftersom det är en närhistoria jag själv och många andra i denna sal
delar med starka personliga minnesbilder.
Det är ganska exakt för 20 år sedan dåvarande lantrådet Ragnar Erlandsson och Finlands utrikesminister Heikki Haavisto räddade EUförhandlingarna mellan Mariehamn och Helsingfors från total kollaps.
När den åländska delegationen vandrade in i utrikesministeriets lokaler på
Skatudden hösten 1993 visste vi inte utgången av den dagens förhandlingar.
Finlands EU-förhandlingar började komma in i slutskedet och av för mig rätt
okända skäl än idag hade statsmakten valt att ta in Åland så sent som möjligt
i processen. Hade vi fått ännu en tidsförlust på axeln MariehamnHelsingfors, efter mer än ett och ett halvt år av interna förhandlingar eller
t.o.m. en total vändning ifråga om Ålands kommande EU-relation, så hade vi
fått en situation vars konsekvenser är svåra att förutse.
Men på punkt efter punkt klargjordes den åländska hållningen och på
punkt efter punkt förklarade utrikesminister Haavisto att den åländska positionen kunde accepteras. En lättnadens dag för alla inblandade.
Svåraste nöten att knäcka var inte oväntat just frågan om Ålands ickemilitära status. Till den delen utmynnade diskussionerna i en gemensam deklaration undertecknad av lantrådet Erlandsson och utrikesminister Haavisto
där Finland för första gången deklarerade att det förstående EUmedlemskapet inte skulle påverka Ålands folkrättsliga status. Ett stort steg
framåt på en törnbeströdd stig.
För många av dagens åländska politiker kanske det är svårt att föreställa
sig den totala låsning som Ålands demilitarisering och neutralisering förorsakade. Vi måste dock alla minnas att EU-förhandlingarna följde direkt efter en
period av allvarliga slitningar mellan Åland och Finland. Allt beroende på att
den finska marinen under perioden 1988-1990 på allvar testade den åländska
befolkningens inställning till den fredade statusen. Marinens härjningar i de
inre åländska vikarna ackompanjerades av militära hökars budskap om att
det var dags att militarisera Åland.
Mitt i allt detta steg en handfull idealister fram och väckte ålänningarna till
insikt om att det fanns en kamp väl värd att kämpa. En dag som denna då vi
kan ägna kraften åt att diskutera hur vi kan stärka Ålands status, finns det anledning att än en gång tacka Barbro Sundback, numera bortgångne kyrkoherden Stefan Snellman m.fl. för en aktion och ett mod utöver det vanliga.
Många ålänningar hade önskat ha modet att öppet demonstrera mot kanonbåten Turunmaas PR-besök i Mariehamn i augusti 1988 men bara några hade
styrkan att utstå spott och spe i offentligheten. Här kan vi tala om en vändpunkt i Ålands självstyrelsehistoria! Demonstrationen blev nämligen ett
startskott för ett uppvaknande om vilket ansvar ålänningarna hade för Ålands
särställning till denna del. Thusse Eriksson har för alltid skrivit in sig i den
åländska historien som självstyrelsens kyrkstöt. Det vore inte mer än rätt att
tillskriva i synnerhet Barbro Sundback samma betydelse ifråga om Ålands
icke-militära status. Demilitariseringens kyrkstöt har ju också legat bakom
Ålands fredsförening och sedermera Ålands fredsinstitut som innehar en
otroligt viktig roll när det gäller Ålands status och forskningen kring
Ålandsmodellen.
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Fru talman! Med tanke på de rubriker och känslor som de finska krigsfartygen skapade i slutet på 1980-talet på bägge sidor om Skiftet är det fortfarande för mig personligen en gåta hur den nu gällande självstyrelselagen
kunde lotsas genom Finlands riksdag parallellt med allt detta. Det var en period av hätskhet. Även president Koivisto, denna lågmälde person, har i sina
memoarer gett uttryck för sin bitterhet över att ålänningarna vände den
finska marinen ryggen. Kanske vi någon gång kommer att få höra kollegan
riksdagsrådet Gunnar Jansson berättat hur självstyrelselagen lotsades i
hamn, trots allt detta i kulisserna.
Uppvaknandet kring demilitariseringen och neutraliseringen resulterade
dessutom förvånansvärt snabbt i att Åland övergick från att vara ett relativt
passivt objekt till att vara ett aktivt subjekt, till att bli en aktör i allt som gäller
Ålands status till denna del. Dagens policydiskussion är ju sannerligen ett bevis på hur vår roll har utvecklats.
Jag vill en dag som denna betona den insats som Ålands Kulturstiftelse
gjorde genom att i början på 90-talet, ungefär samtidigt som diskussionen
pågick som hetast, se till att Ålands folkrättsliga dokument finns samlade,
både i bokform och sedermera på Internet så att den finns att tillgå för alla
intresserade i vår omvärld. Det är främst professor emeritus Peter Wahlberg
som vi får rikta ett varmt tack till för hans insats.
Fru talman! Jag konstaterade redan att Finlands och därmed Ålands EUanslutning blev en framgång på det folkrättsliga området. Finland avgav –
mer eller mindre frivilligt – en särskild förklaring om Ålands särställning inför unionens samtliga medlemsländer 1994. Den största framgången blev
dock den s.k. preambeln eller inledningen som fogades till Ålands EUprotokoll, helt utan Finlands vetskap om denna passus på förhand.
Fru talman! När det gäller passusen i Ålandsprotokollet så även om lagtingsdirektören har lämnat salen för tillfället så ska vi tillskriva upphovet av
den texten till den nuvarande lagtingsdirektören Susanne Eriksson. Det var
hon som inspirerade oss EU-förhandlare till den text som sedan kom att stå i
Ålandsprotokollet. Jag citerar: ”Med hänsyn till Ålands särställning enligt
folkrätten”. Det här är en preambel som har gett upphov till allehanda tolkningar under årens lopp. Idag tycks dock de flesta acceptera att denna formulering täcker in hela Ålands status; såväl autonomin som demilitariseringen
och neutraliseringen. Ett otroligt stort steg med tanke på vad vi har upplevt
under historiens gång.
Har då den finska militären gett med sig och accepterar att Ålands särställning förblir status quo? Efter flera för Ålands vidkommande direkt upprörande säkerhetspolitiska redogörelser från Finlands regeringar under de
senaste decennierna, tycks svaret i ljuset av 2012-års redogörelse på frågeställningen vara jakande. Här hittar vi formuleringar rörande Åland som visserligen är korthuggna men de är ändå sakligt utplacerade i texten och har ett
innehåll som är godtagbart. Det är ett enormt framsteg jämfört med de upplevelser som bl.a. dåvarande riksdagsledamöterna Gunnar Jansson och Roger
Jansson har fått uppleva under tidens gång.
Fru talman! De kommande hörandena i självstyrelsepolitiska nämndens
regi kommer säkert att leda till ytterligare preciseringar av policyns linjedragningar men i det stora hela utgår vi från centergruppens sida att vi nu
har en strategi som kan antas enhälligt av lagtinget. Det är klart att det finns
några små misstag som behöver rättas till. Personligen är jag inte helt tillta447

lad av att man använder formuleringen att det är landskapet som anser si och
så när det gäller sammanfattningen under vissa punkter. Här skulle man
önska att det är lagtinget eller landskapsregeringen som är aktörens som äger
frågan. Det är en bisak men något som vi ska återkomma till i nämndens behandling.
När vi riktar blicken framåt finns det två utvecklingsförslag som centern
gärna ser att blir föremål för diskussioner i nästa steg. Det första tangerar
vtm Janssons diskussion om en s.k. granskning eller granskningskonferens.
En konferens där signatärmakterna och alla andra länder som anser sig ha intresse av Åland status bereds möjlighet att analysera tillämpningen av
Ålandskonventionen.
Nu har vi den lyckliga omständigheten att vi har Ålands fredsinstitut. Om
man bedömer, som vtm Jansson var inne på, att det finns anledning till oro
så fort vi börjar diskutera Ålandskonventionen på det internationella planet
då kan vi t.ex. be Ålands fredsinstitut att hålla tyglarna för en sådan konferens. Det är inte ovanligt i omvärlden att när man diskuterar internationella
konventioner så åtar sig olika tankesmedjor och andra ganska högstående organisationer rollen som koordinator för det hela.
Egentligen är det lite märkligt att vi från åländsk sida inte har tänkt på
detta tidigare. Det är först nu som vi inser att vi faktiskt har haft ett instrument att tillgå för att hålla kunskapen om Ålandskonventionen existens vid
liv hela tiden.
Vi har nu alla möjligheter från åländsk sida att fundera på hur en granskningskonferens kan läggas upp och så får vi anlägga ambitionerna utgående
från den riskanalys som vi bör utsätta den här frågan för av naturliga skäl.
Jag noterade också att vtm Jansson nämnde 11 signatärmakter i o m att Island blev en egen stat på 40-talet. Men i likhet med att Danmark förträdde Island så företrädde Storbritannien Irland. Vad vore mer naturligt att också då
i samband med en sådan här granskningskonferens få Irland att acceptera sin
roll som signatärmakt till Ålandskonventionen?
Det andra utvecklingsförslaget har redan mina kolleger i självstyrelsepolitiska nämnden fått sig till livs. För mig har frågan om Ålands demilitarisering
och neutralisering och dess status permanent arrangemang tilldragit sig mitt
intresse under flera år, alltså en s.k. objektiv regim som alla världens stater
har att respektera.
Det är få arrangemang i världen som kan påräkna sig statusen som permanent och tvingande för världssamfundet. När jag satt på min kammare igår
och funderade på denna text så kom jag endast att tänka på Suezkanalen med
dess speciella historia.
Om vi tänker på vilken dramatisk historia Ålands status har, med dess
starka kopplingar till världssamfundet via Nationernas Förbunds två behandlingar, via fredsfördrag, via Europeiska unionen etc. så tror jag att alla förstår
att vi har en så pass unik folkrättslig bakgrund och status att uppnå. En status
som permanent, objekt regim är fullt möjlig bara vi tar en sådan kraftfull ansats.
Till sist, fru talman, kanske vi från centergruppens sida kunde uppmuntra
till en doktorsavhandling om det här ämnet där vi faktiskt skulle få en fördjupning. Vad vore mera naturligt än att lagtinget, via minnesstiftelsen,
skulle vara med och finansiera ett sådant forskingsanslag. Tack, fru talman.
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Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Tack ltl Harry Jansson för de vänliga orden och erkännandet för arbetet med fredsinstitut. Det var mycket trevligt att få
höra.
Samtidigt vill jag understryka att stiftelsen är en oberoende juridisk
person. De beslut som fattas där är också helt autonoma. Man bör
kanske komma ihåg det innan man tar ställning till vilka uppdrag stiftelsen eventuellt ska göra för regeringens räkning.
Ltl Harry Jansson, replik

Ltl Barbro Sundback har mycket rätt vad gäller fredsinstitutets självständiga status, vilket den nuvarande direktören Sia Spiliopoulou
Åkermark varit mycket noga med att framhålla även inför självstyrelsepolitiska nämnden. Det är klart att den statusen ska respekteras. Jag
hoppas att Fredsinstitutet skulle finna en invit om att börja diskutera ett
ansvar för en granskningskonferens som någonting utmanande och något som skulle passa mycket väl in i institutets verksamhet i stort.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! President Mauno Koivisto fyllde 90 år för en vecka sedan.
Det är riktigt som kollegan Harry Jansson anförde att president Koivisto
hade en mycket framträdande position och en avgörande roll i många
skeden av den nuvarande självstyrelselagens tillkomst. Det är också riktigt att president Koivisto framförde i sina memoarer, han sade det
många gånger till mig personligen, att han var för egen del var villig redan på 80-talet att bedriva en betydligt mera långtgående självstyrelse
för Åland än vad som blev fallet. Men han tog så illa vid sig, som talaren
anförde här, och därför blev det som det blev. Han var väldigt neutral
under behandlingen i riksdagen. Den proposition som lämnade regeringen blev också i stort sett resultatet.
Ltl Harry Jansson, replik

Kollegan Gunnar Jansson har rätt i sin historiska tillbakablick. Jag tror
att många av oss kommer ihåg och fortfarande kan känna en viss reaktion över att dåvarande president Koivisto faktiskt vägrade motta en
uppvaktning för en diskussion om självstyrelselagens innehåll från lagtingets dåvarande presidium, med talman Olof Jansson i spetsen. Det
om något kanske vittnar om den dåvarande presidentens skarpa reaktion på ålänningarnas uppförande.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Gunnar Jansson

Tack, fru talman! Jag ska på den liberala lagtingsgruppens vägnar uttala mig
om policyn för Åland demilitarisering och neutralisering.
Jag inleder med att konstatera att detta i allra högsta grad är ett nordiskt
arrangemang. Därför är det enligt min och min grupps åsikt helt korrekt att
sammanföra de här två debatterna i en. En all nordisk parlamentarisk dis-
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kussion, debatt om säkerhets- och försvarspolitiken i Norden, med debatten
om Ålands status i det avseendet, som i allt väsentligt är av betydande intresse och nära förknippad med Ålands självstyrelse och regimen som styr
den.
Jag kommer att dela in detta anförande i tre avsnitt. Det första kan vi kalla
från praxis till handbok, processen från att omfatta en dylik policy till nivån
av en handbok där åtminstone jag framför mig ser en tid där handbokens innehåll så småningom bör kunna övergå i en för Åland gällande doktrin.
Det andra avsnittet kommer att gälla strukturen i detta meddelande. Tekniskt är ju detta ett meddelande. Jag kommer att tala om min syn på fortsättningen av hanteringen av detta ärende.
Och, som sig bör, till sist, vad jag och min grupp uppfattar att saknas i
detta meddelande.
Först om tillkomsten. Det här är ett långt projekt. Diskussionerna har pågått länge. Det har utbildats en stabil praxis. Jag har för egen del haft förmånen att följa med den i många, många år. Jag konstaterar på det allmänna
planet att från en ganska högtidlig, lite abstrakt hantering och ett umgänge
parterna emellan, (med part avser jag Åland, jag återkommer till orsaken till
det) så har denna atmosfär övergått till en mera avslappnad, alldaglig och till
och med lite vardaglig diskussion. Det är i allt väsentligt en positiv utveckling
och den ska naturligtvis fortsätta under dylika avslappnade former.
Jag gör här en liten avvikelse till det som kollegan Harry Jansson nämnde
om avtalet på hösten 1993 mellan dåvarande lantrådet Erlandsson och utrikesministern i Finland Heikki Haavisto. Jag var vittne till dess tillkomst. Jag
såg då de goda drag som fanns i dylika administrativa avtal, som enligt min
övertygelse ryms under självstyrelsens kompetens, men som vi, enligt min
mening också, alldeles för sparsamt har tillämpat. Jag ser det avtal som ett
avtal mellan parter. Dess karaktär är administrativt, det behövde inte vare sig
genomgå Ålands dåvarande landsting eller riksdag, utan så här var parterna
överens om att hantera det hela.
Från tidigare och långt tillbaka i tiden har jag egen erfarenhet av ett administrativt avtal som fungerade på samma sätt. Jag hoppas att kunna beröra
det i slutet av mitt anförande. Det gällde värnplikten som jag för övrigt anser
att hör hemma i denna diskussion.
Jag bedömer också detta meddelande utifrån dess förtjänster och då ingår
naturligtvis en beställning på kritik av detsamma, även om vi medlemmar av
självstyrelsepolitiska nämnden var något slags reaktionsråd när den här texten tillkom. Men åtminstone jag intog en mycket avvaktande hållning för att
inte förlora den frihet som man ska här i lagtinget att uttala sig utan tidigare
uppbundenhet.
Policyn, som jag ser närmast som en handbok som också texten anger, har
en hög ambitionsnivå. Redan på sidan 3 anslås tonen: ”Syftet är att meddelandet ska kunna användas som handbok i och med att all relevant information och praxis rörande demilitariseringen och neutraliseringen har
samlats i ett och samma dokument.” Med all respekt tar jag mig friheten att
betvivla det påståendet. Det är bra med hög ambitionsnivå men att påstå att i
ett dokument av den här karaktären ha samlat all relevant information är helt
enkelt inte möjligt. Så kan det inte vara. Jag kan anföra två skäl. Informationen är ju utvald av författarna. Den är relevant men representerar säkerligen
inte all befintlig information, därför har nämnden att göra. Policyn represen450

terar den informationen som författarna har, men naturligtvis ingalunda all
relevant information.
Vad gäller praxis så är det min uppfattning att här i salen finns det personer som på olika grunder har fått information om praxis på ett sätt som går
utöver vad som framgår av denna policy. Så är det alltid och så kommer det
alltid att vara. Men, det här är bara ett konstaterande. Nämnden har säkerligen all möjlighet att också fördjupa sig i den här typen av frågor i praxis, inte
bara den rekommenderade praxisen här i slutet på meddelandet utan också
hur det går till i praktiken de facto. Hur hanteras gråzonen mellan militära
och civila aktiviteter i praktiken?
Vad sedan gäller tillkomsten av policyn så är den naturligtvis resultatet av
den verklighet var i man har levt och fortsätter att leva. Här brukar man citera J. K Paasikivi som mycket väl kände den åländska verkligheten, först
som minister i Stockholm och därefter som statsminister och president i Finland. Han sade alltid; ”mycket kan man ändra på men inte på geografin”.
Nog är det väl så att Ålands geopolitiska läge fortfarande är sådant det är. Vi
kan väl ha synpunkter på det men vi kan göra väldigt lite åt den saken. Medan
däremot, och det har framgått i diskussionen och det framgick också väl i
lantrådets presentation, den politiska och den tekniska verkligheten har undergått stora ändringar i Östersjöregionen. Vi känner till vad som hänt med
t.ex. Warszawapakten, med regimen på Island, Sovjetunionens sammanfall
och förändringen av den bipolära världspolitiken etc. varav vi är en del som vi
påverkas av. Det här är delvis beaktat i meddelandet. Här vill jag ge ett erkännande åt lantrådet som i presentationen gick ganska mycket länge än
själva texten vad gäller den nya verkligheten vi lever i. Vi har någonting över
oss som vi anar men inte kan se eller höra. Det är denna cyberverklighet eller
den elektroniska tid vi lever i och det som sannolikt pågår i den verkligheten.
Jag går inte särskilt mycket längre in på det. Jag vet att kollegan Tony
Asumaa kommer att anföra synpunkter på det. Det är omständigheter som,
lika som lantrådet anförde, har implikationer för Ålands demilitariserade och
neutraliserade regim alldeles säkert. Det här är förhållanden som nämnden,
enligt min mening, alldeles avgjort kommer att behöva titta närmare på.
Jag går nu över till strukturen i meddelandet, i policyn, i handboken eller
vad vi vill kalla den, och vilken fortsättning jag gärna ser att hanteringen får.
Strukturen är överskådlig, åtminstone så långt man kan se. De relevanta
avsnitten avslutas med ställningstaganden eller framtidsvisioner och de är
många. Man kan räkna dem på olika sätt men jag har kommit till ungefär 28.
De går ganska mycket in i varandra. Ställningstagandena kan man kategorisera i tre grupper. Jag brukar göra det för minnets skull. Av dessa grupper är
den första och största gruppen där hela 18 ställningstagande gäller definitioner, giltighet, tolkning och tillämpning. Det är okej att upprepa. Upprepningen är grunden för all visdom. Jag hade kunnat föreställa mig att man
kunde ha nöjt sig med ett färre antal och så tror man på dem som man definierar. Med mitt sätt att räkna så har vi 18 stycken i denna första kategori. Vi
har fem om respekten för regimen om arrangemangen, neutralisering och
demilitarisering. Vi har ungefär fyra som gäller behov av ytterligare utredningar. Väl så!
Detta är ju ett levande dokument som jag gärna skulle se att övergår från
sedvanligrättslig praxis till en vit bok, men om vi har ork och kraft kunde vi
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bygga ut den till en doktrin. Men det ställer krav på oss alla, värderade kollegor.
Därför ser jag i fortsättningen att det är mycket angeläget att lagting och
nämnd initierar en bred medborgardiskussion om denna policy. En medborgardiskussion som går utöver vad politiker och experter och andra i ämnet i
inkomna kan tänkas tycka och tro i ämnet. Det har framkommit tydligt att vi
har ett behov av att föra ut vår åsikt och det gör vi också. Jag tror också att
bästa sättet att starta den processen är att självstyrelsepolitiska nämnden arrangerar offentliga höranden över denna handbok. Som jag ser det har det
den fördelen att medborgarorganisationer eller medborgare engageras på ett
mycket närmare och mera handfast sätt i den här processen, men också att
nya infallsvinklar kommer in i ärendet och gör hela den här frågan mera
känd. Det är med kunskap och kännedom om frågan som man kommer ut till
medborgarna, enligt min mening. Det är möjligt att ytterligare höranden kan
bli aktuella. Jag kommer i nämnden att försöka medverka till att nämnden
åtar sig denna uppgift för offentliga höranden i detta breda ärende.
Sedan, herr talman, övergår jag avslutningsvis till den tredje delen; vad jag
saknar. Jag saknar just denna medborgerliga förankring av det hela. Det är
riktigt att vi sedan länge har jobbat för en utveckling från att vara föremål för
vad andra har hittat på, beslut fattas högt över våra huvuden, till att ta oss talan i det som åtminstone medborgarna ser som vår egen sak, dvs. vara subjektet i egna ärenden.
Vilka är de kanaler där medborgarna vänder sig till när det gäller ärenden
under demilitariseringen och neutraliseringen? Jag har hela tiden hävdat den
åsikten att medborgarna inte ska behöva bekymra sig för kompetensfördelningen här. Medborgarna vänder sig till dem som de är vana vid att vända sig
till. I ärenden som rör ålänningarnas vardag ska självstyrelsemyndigheten
vara aktörer. Om det sedan rör sig om behörighetsgränsdragningar så ska
apparaten, självstyrelseorganen, sköta de sakerna. Jag tycker faktiskt lite att
det här saknas. Jag har förstått det på det sättet att nu när någonting rör sig i
vårt samhälle som eventuellt är tveksamt i ljuset av den demilitariserade och
neutraliserade regimen så vänder man sig till tidningarna, till medierna, och
säger; ”nu är det något konstigt på gång, gör någonting!”. Det vore väl om det
skulle finnas en omedelbar och lätthanterlig kanal för medborgarna att använda sig av där.
Jag tycker också att frågan om beredskapslagstiftningen omkring oss, i
Finland, i Sverige och vid Östersjöns stränder, är en fråga som också kan röra
oss. I Finland gäller en tämligen modern ny beredskapslagstiftning. Jag hade
gärna sett att behandlingen, kanske under avdelningen civil krishantering,
hade kunnat beröra de omständigheterna. Men jag ser det också naturligt att
självstyrelsepolitiska nämnden gör en studie av den kopplingen för beröringspunkterna är uppenbara. Vad gör republikens myndigheter, enligt sin
suveränitetsförpliktelse för hela territoriet som också inkluderar Ålands område och befolkningen här, för att bemästra kriser och krissituationer? Det är
just som bl.a. kollegan Katrin Sjögren sade, det är situationer som kräver
kroppsarbete. Det är ofta sådant som inte regleras på papper eller med konventionen utan det kräver insatser av människor och materiel. En sådan här
studie kunde vara påkallad.
Den tredje delen som jag saknar är fortfarande kopplingen till värnplikten.
Jag delar inte den uppfattningen som har förts fram här att åländska mäns
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befrielse från värnplikten enbart skulle vara en språkfråga. Tvärtom, jag har
åtminstone uppfattat Ålands historia som sådan att när första självstyrelselagen stiftades 1920 så var den unga republiken Finland fullt medveten om vad
som komma skulle. Om Nationernas Förbunds beslut var man inte medveten
om men den demilitarisering och neutralisering som komma skulle på det internationella planet var man fullt medveten om, åtminstone har jag uppfattat
historiebeskrivningen på det sättet. Därför ansåg Finlands regering och riksdag att det var strategiskt klokt att redan på förhand inlemma sig i en försvarspolitisk regim vad gäller värnplikt för Åland som annars kunde tänkas
bli reglerad på ett internationellt sätt. För mig så finns det ett samband mellan befrielse från värnplikt och vår demilitariserade och neutraliserade regim.
Som framgick här i en replikväxling när man frågar människorna; ”vad är det
bästa med demilitariseringen” så svarar de allra flesta; ”att man inte behöver
göra värnplikt”. Det här är verkligheten, vi kan inte blunda för den. Att ålänningar skulle ha varit befriade från att fullgöra värnplikt av språkliga skäl,
dvs. att man 1920-1921 inte skulle ha klarat värnplikt på svenska i Finland är
ju inte sant. Kommandospråket är finska, det är riktigt, men fortfarande finns
det ett förband för de svenskspråkiga i Finland. Regeringsformen från 1991
föreskrev det ju redan som en bindande förpliktelse.
Den här frågan nämner jag därför att den var väldigt framträdande på
grund av tystnad när den nuvarande självstyrelselagen skrevs. Vi som var
med kommer ihåg att allt kunde debatterats utom 12 §. Det var så. Nuvarande
12 § i självstyrelselagen är identisk med den som tillkom 1951 och den i sin
tur är en avskrift av den första. Den är inte riktigt likadan. 12 § är inte bra,
värderade kollegor. Paragrafen är inte bra. Den har två egendomligheter. Det
ena är att istället för värnplikten så kan ålänningar beordras att tjänstgöra i
lots- och fyrväsendet på ett sätt som föreskrivs i rikslag med lagtingets utlåtande. Det är det första som har stört mig. Utlåtande! Lagtinget är ju ingen
myndighet som ger utlåtande. Lagtinget fattar beslut och säger vad man anser ska vara gällande.
I följande mening sedan i paragrafen så sägs det att om annan civil tjänstgöring istället för värnplikt, än vid lots- och fyrväsendet, stadgas i rikslag med
lagtingets samtycke. Det är förnuftigt. Men det första är inte bra.
Ni kolleger kanske kommer ihåg att jag skrev ett förslag i ett konstitutionellt sammanhang, att om att lagtinget ställs inför den situationen att ge utlåtande över alternativ värnplikt, så måste ett sådant utlåtande ha formen av en
landskapslag och för att den lagen skulle gälla måste den antas med tvåtredjedelars majoritet. Jag ser lite allvarligt på den här värnpliktsfrågan. Jag vill
inte riktigt avfärda den, det främmande för mitt tänkande att den avfärdas
bara som en språkfråga. Tvärtom, och nu kommer jag till exemplet med administrativt avtal.
Det är alldeles riktigt att intensiteten har gått i vågor, både vad gäller marin aktivitet men också vad gäller att inkalla ålänningar utan hembygdsrätt i
militärtjänst. Framförallt i slutet på 70-talet var det en omfattande drive att
fånga in ålänningar utan hembygdsrätt, men med medborgarskap i Finland,
som flyttat till Sverige. Man skulle från Sverige kallas in till värnpliktstjänstgöring i Dragsvik. Det här kanske några kommer ihåg som ett väldigt framträdande och akut problem. Därför att uppbrottet var ju totalt egentligen.
Man hade förlorat hembygdsrätten utan att riktigt känna till det, man hade
etablerat sig i Sverige och plötsligt kommer det en inkallelseorder som kunde
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betyda nio månader i Dragsvik. Det löstes i många fall genom att man bytte
medborgarskap. Men det fanns ju naturligtvis sådana som valde en annan
väg. Då hade jag förmånen att skriva ett administrativt avtal, som ännu gäller, med försvarsmakten i Finland. Avtalet sade att personer som förlorat sin
hembygdsrätt och som kunde vara föremål för inkallelse till värnpliktstjänstgöring i Finland är befriad från sådan tjänstgöring i fall de genom att återflytta till Åland kunde återfå hembygdsrätten omedelbart. Och så blev det.
Detta administrativa avtal ingick sedan 1977, därefter har förhållandena lugnats skäligen bra.
Därför, herr talman, tror jag att vi finner kopplingar till denna värnplikt.
Jag tror också att nämnden kan tänka i banor av att Sverige har upphört
med allmän värnplikt. Det är sannolikt att vi går samma väg i Finland. Den
allmänna värnplikten kan så småningom ersättas med en yrkesmilitär. Vad
händer då? Vilket tryck uppstår då på att eventuellt göra ingrepp i självstyrelselagen? Inga alls, kan man tänka, för då slocknar möjligen paragrafen ut om
det nu blir så.
Jag menar att nämnden bör ta tag i denna fråga. Nämnden bör fördjupa sig
i hur man ska initiera en bred medborgardiskussion i detta ärende och hur
ålänningarna helt enkelt ska finna fungerande kanaler att delta i detta med
självstyrelsen väldigt näraliggande projekt.
Policyn, som jag hoppas övergår till en handbok och kanske utmynnar i en
doktrin, ska vara ett levande dokument. Den dagen kan nämligen komma.
Och jag ansluter mig också till Janssonbröderna om att den dagen kommer
sannolikt när det arrangeras en granskningskonferens om den här typen av
frågor på det internationella planet där regimen för Åland intar en framträdande ställning. Tack, talman.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, herr talman! Det är lite förvånande att ltl Gunnar Jansson, om han
tycker att frågan om befrielse från värnplikt hör till demilitariseringen,
inte alls nämnde detta i de samrådsdiskussioner som vi hade med regeringen, vilka inte enbart vara redaktionella, enligt mig.
Sedan att arbetet tog slut i ett visst skede så det har en annan historia.
Jag är ändå också förvånad över själva frågeställningen. År 1856 när
konventionen kom till fanns ju ingen allmän värnplikt, utan det hör ju
ihop med Finlands självständighet och nationalstaten. Det är väl dessutom ett avsteg från grundlagens fri- och rättigheter att tvinga befolkningen till armén. På vilket sätt skulle man anknyta Ålands demilitarisering och neutralisering till de här konventionerna? Det skulle vara intressant att höra. Vilken uppfattning har liberalerna i den här frågan?
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Samrådet i självstyrelsepolitiska nämnden tog plötsligt
slut, ja, jag håller med om det. Jag hade ju andra idéer om vad som
kunde ha framförts där. Allt detta i ljuset av det jag återkommande sade;
det är inte lämpligt att självstyrelsepolitiska nämnden blir ett redaktionsråd för landskapsregeringen. Samråd är bra, men då ska vi få förslag
att ta ställning till. Vi ska avhålla oss från att formulera de förslag som
regeringen ska komma med. Regeringens frihet bör vara minst lika stor
att föreslå vad den anser vara bäst och sedan tar nämnden ställning till
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det. Men så var plötsligt debatten slut och det hade jag ingenting emot.
För det kan ju inte vara förbjudet att här i kammaren debattera samma
ämne, det är ju därför vi har ärendet här.
Ltl Barbro Sundback, replik

Min historieuppfattning är en annan.
Angående värnplikt, vad anser liberalerna? Vill ni ha en ändring till
stånd i sakernas tillstånd? Eller är det bara någon processuell fråga?
Var skulle man i så fall reglera befrielsen från värnplikt? Vill man ta bort
värnplikten? Vill man att ålänningarna de facto ska göra värnplikt i
framtiden? Vad är den politiska meningen med hela den här diskussionen? Det är ju klart att om man inte ska göra värnplikt i Finland, vilket
regleras genom lagstiftning i Finland, så måste det regleras någonstans,
men inte i någon doktrin eller några dogmatiska inlägg. Hur ska det se
ut i praktiken? Jag tycker att det är bra att det regleras i självstyrelselagen. Det är ju på samma nivå som en grundlag, annars kan regeringen ta
bort det precis när som helst.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Jag hinner inte på en minut redogöra för den liberala
åsikten. Vad jag kritiserade var den lite tokiga skrivningen i självstyrelselagen, jag var mot den. Jag har ändå en del av ansvaret för att skrivningen är som den är. 12 § är inte bra.
Den liberala hållningen är att den befrielse från värnplikt som råder
ska fortsätta, att kopplingen till tjänstgöring till lots- och fyrverket är en
kvarleva som inte hör hemma i den här tiden. Ingen i de förvaltningarna
klarar sig utan specialiserade människor.
Alternativ civiltjänstgöring-ja, men hurdan? Det är för många oklarheter. Liberalerna vill ha ordning och reda i de här sakerna och förknippar befrielse från värnplikt med självstyrelsesystemet och den demilitariserade och neutraliserade regimen men under bättre regler än de nuvarande, i korthet på det sättet. Det här kommer jag att utveckla i
nämnden.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, herr talman! Ltl Gunnar Jansson för ett intressant resonemang
kring värnplikten. Det fick mig att fundera lite vidare.
Riksdagsledamot Elisabeth Nauclér fick samma fråga under debatten
i riksdagen här för någon vecka sedan. Riksdagsledamot Elisabeth
Nauclér fick frågan, från någon ledamot i den blandade kommittén där
hon är viceordförande, om det är så nu när vi reviderar självstyrelselagen att det är dags att också införa värnplikt för ålänningarna. Hon svarade då ja på den frågan. Det var en intressant diskussion. Men hon menade då i första hand unga framstående jurister som specialiserade sig
inom folkrättens område, och att de då vet hur man ska försvara Ålands
demilitariserade och neutraliserade status. Alltså riksdagsledamot Elisabeth Nauclér blandar ihop dessa två. Värnplikten hänger ihop med
neutraliseringen, såsom ledamoten för fram, men lyfter också fram det
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här i samband med självstyrelselagens reformering. Det är intressant resonemang. Vill ni kommentera?
Ltl Gunnar Jansson, replik

Talman! Jag kan inte och jag ska inte ens försöka tolka vad riksdagsledamoten avser. Jag har den åsikten att värnplikt för ålänningar inte ska
införas, inte ens för jurister! Det här är min hållning. Jag har lite svårt
att ta allvarligt på den här situationen för den är så allvarlig att jag inte
vill hantera den i en replik.
Om det är sant det som kollegan här säger, att vi har en riksdagsledamot som vill införa värnplikt för ålänningar så låt mig bara konstatera
att jag är själv jurist och jag har klarat mig hyfsat utan att ha fullgjort
värnplikt.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, herr talman! Det kommer ju fram här ur handlingarna i riksdagen.
Det intressanta är egentligen att ledamoten tar upp självstyrelselagen i
sitt anförande, att värnplikten är en del av självstyrelselagen och därför
inte borde ifrågasättas. Det är detta som jag lyfte fram. Nu när självstyrelselagen reformeras, finns det en risk då att även den här punkten
kommer att diskuteras, i och med att det är sådant resonemang som
tycks föras på rikets sida?
Ltl Gunnar Jansson, replik

Talman! Tack för denna fråga. Jag vill hänvisa till vad jag sade i början.
Jag tycker att atmosfären nu är mycket mera avspänd än vad den var för
länge sedan. Man kan nu diskutera friare än vad man kunde göra tidigare. Processen var sådan på 80-talet att 12 § inte diskuterades, den var
för känslig. Den paragrafen ska vara så som den skrevs då för länge sedan. Jag tror och hoppas att stämningen nu i Ålandskommittén, där
många av oss är med, är sådan att vi kan diskutera fördomsfritt allt,
utan begränsningar.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Sara Kemetter

Tack, herr talman! Jag skulle vilja tacka föregående talare, trots deras långa
anföranden så har det varit otroligt intressant att lyssna på. Det är verkligen
beundransvärt hur mycket man lär sig under plenumsessionerna. Det är roligt att det nu också går ut i radion. Jag tror att Ålands folk är mycket intresserade av den här debatten och de här frågorna.
Socialdemokraterna är nöjda med meddelandet och glada att det nu äntligen finns en policy att utgå från. Det är viktigt att landskapsregeringen har en
klar syn på hur konventionerna i framtiden bör tolkas mot bakgrund av den
säkerhetspolitiska utvecklingen. Det här är en mycket bra början.
Jag håller nu socialdemokraternas lagtingsgrupps anförande. Vi har analyserat det här meddelandet ur ett nordiskt perspektiv.
En militär konflikt eller incident i vårt närområde skulle påverka alla länder i regionen och kan inte mötas av ett land i Norden allena. Tillsammans
kan de nordiska länderna stärka säkerheten och omforma försvaren i enlighet
med framtida uppgifter och behov. Regeringsbeslut i Sverige har tagits vad
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avser gemensam utveckling av artillerisystemet Archer mellan Sverige och
Norge.
Samarbete inom ramen för sjöövervakning i Östersjön utvecklas för närvarande, vilket innebär att sjölägesinformation och radarbilder kan utbytas
mellan de nordiska länderna.
Sverige och Finland förhandlar med Norge som värdland, om utbyte av
luftlägesinformation med Nato. Det skulle möjliggöra utbyte av luftlägesinformation mellan samtliga nordiska länder. I förlängningen finns möjligheter
för ett gemensamt utnyttjande av luftrummet över Norden.
Implementering av de 40 första aktiviteterna har påbörjats, och i ett första
skede handlar det främst om att utbyta information och att synkronisera nationernas olika planer.
På sikt skulle det nordiska försvarssamarbetet kunna innehålla en mängd
gemensamma delar; t.ex. truppbidrag för internationella fredsinsatser, utveckling, anskaffning, underhåll och vidareutveckling av materiel, officersutbildning och övningar.
Vad betyder detta för Åland och den demilitariserade och neutraliserade
statusen?
Herr talman! Åland har en etablerad ställning i internationell rätt. Tryggandet av landskapets särskilda ställning hindrar inte att Finland intensifierar sitt militära samarbete inom Norden, Europeiska unionen och i internationella organisationer.
Demilitariseringen och neutraliseringen har blivit en del av ålänningarnas
identitet och bevakas noga av både befolkningen och vi politiker.
Demilitariseringen och neutraliseringen är en värdefullt som ett regionalt
säkerhetspolitiskt arrangemang för Finland som här har något att tillföra
omvärlden både i FN och i den utrikes- och säkerhetspolitik som EU kommer
att utveckla.
Herr talman! Det finns få områden i världen som är både demilitariserade
och neutraliserade, men bara ett enda som också är självstyrt, nämligen
Åland. Det här är unikt. Om man som idag ser till den militära säkerheten
och försvaret av den har neutraliseringen fått för lite uppmärksamhet, enligt
min åsikt, och jag vill därför passa på att lyfta fram den. I fredstid ska Åland
vara demilitariserat, och vi känner väl till alla de restriktioner som finns, och
som inte alltid följs, mest på grund av att de fallit i glömska. Ett område där
försvaret inte får öva, inte får ha befästningar ja, det kan rimligen inte försvaras, och därför är området helt logiskt neutraliserat, inga krigshändelser får
förekomma i fall av väpnad konflikt.
Neutralisering ska inte sammanblandas med neutralitet. Om Finland är
indraget i en väpnad konflikt är inte heller Åland neutralt, men väl neutraliserat. Eftersom ett regelrätt territoriellt försvar således är omöjligt ska och
måste Ålands försvar gå ut på att försvara neutraliseringen.
Herr talman! Juridiskt sett föreligger inget krav på alliansfrihet för att
konventionerna om Ålands demilitarisering och neutralisering ska vara fullt
verksamma. Däremot kan förpliktelser under andra avtal komma att påverka
Finlands möjlighet att fullfölja sina åtaganden inom demilitariserings- och
neutraliseringsregimen. Dessa förpliktelser kan även påverka andra staters
förväntningar om tillträde till det åländska territoriet eller spaningsinformation producerad inom detta territorium.
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Utrikesministeriets utredning om ”Verkningarna av ett eventuellt finländskt Natomedlemskap” undersökte överhuvudtaget inte effekten på
Ålands demilitarisering och neutralisering. Helt klart torde det vara att Natofartyg skulle behöva följa samma procedur såsom föreskrivs i konventionerna
och att Nato-trupper inte har tillgång till vistelse och rörelse inom det
åländska territoriet, vilket normalt ingår i Nato-medlemskapets materiella
innehåll.
Demilitariseringen medför förpliktelser till nedrustning och förbud till
upprustning i fredstid och begränsar därmed Finlands och alla övriga staters
suveränitet över det aktuella demilitariserade området. Demilitariseringen
som institut kan inte frånta staten rätten att försvara sitt territorium i krigstid
och mot angrepp, i enlighet med den princip som sedermera bekräftades i
Ålandskonventionen. Samtidigt innebär neutraliseringen att Finland har en
förpliktelse att försvara och skydda demilitariseringen och neutraliseringen,
och hålla området utanför de militära aktiviteterna såsom föreskrivs i Artikel
7 II i 1921 års konvention. Enligt den bestämmelsen ska Finland vidta åtgärder för att ”uppehålla och tillbakavisa angriparen” intill dess att övriga parter i avtalet kan ingripa ”för att åvägabringa neutralitetens respekterande”.
Det är tunga ord, herr talman.
Bristen på kunskap om överträdelserna av bestämmelserna och diskussion
är även av praktisk betydelse såsom det har varit tydligt i samband med militära övningar i Östersjön där de övande stridskrafterna de facto bortsett från
konventionernas krav.
Finland ansåg att övervakningssystemet förstärker Ålands demilitarisering
och neutralisering. Självstyrelsepolitiska nämnden ansåg att det kunde anses
vara i strid med Artikel 4 i Ålandskonventionen. I utrikesutskottets behandling i den finska riksdagen kom man fram till att det inte finns en motsättning
mellan Open Skiesavtalet och Ålandskonventionen. Man menade dock att
landshövdingen på Åland ska informeras och att det är osannolikt att överflygningar över Åland kommer ske. Många frågetecken målas upp av det
kommande Nordiska militärsamarbetet. Hur kommer artikel 14 i Ålandskonventionen att tolkas? Det är ett intressant resonemang som självstyrelsepolitiska nämnden gärna får diskutera.
Herr talman! Det behövs kunskap om Ålands demilitarisering och neutralisering både i Finland, i Norden, bland alla konventionernas fördragsparter,
inklusive Ryssland och inom EU.
Det finns få demilitariserade och neutraliserade områden i världen. Saknaden av goda exempel har skapat osäkerhet över hur Åland ska försvaras.
Tolkningen har varit att Åland ska försvaras som vilket område som helst, ett
strategiskt viktigt område, men ur Finländsk försvarsmaktens sida ett klassiskt territorialförsvar.
Detta har inte varit någon lätt uppgift och demilitariseringen har setts som
ett problem, och när sedan invånarna, ålänningarna, slagit vakt om demilitariseringen har det lett till diskussioner mellan representanter för försvarsmakten och landskapet.
Herr talman! Istället för att uppfatta Ålands demilitarisering och neutralisering som ett problem är det dags för oss att se det som en tillgång, en möjlighet och en resurs. Ålands status kunde göras ännu mer levande. För det
första har demilitariseringen och neutraliseringen ända sedan 1856, trots historiska konflikter, fungerat som en stabiliserande faktor. Den har setts som
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en sedvanerätt som binder även andra stater än signatärmakter och som därför inte kan ändras genom en ändring av konventionen, alltså ett status quo.
Slutligen anser socialdemokraterna att man borde utgå från dessa speciella
förutsättningar för att utveckla fredstänkande i Norden. Man borde använda
fredstanken som en balanserande faktor mot det försvars- och krigstänkande
som håller på att utvecklas inom Norden, mycket bara för att skapa effektiva
ekonomiska strävandena och för att ekonomiskt effektivera inköp av vapen
osv.
Åland bör eftersträva att öka sin kompetens på området för att fortsättningsvis kunna utgöra en aktör i frågor som rör internationell medling. Den
känns inte relevant att det här ärendet diskuteras på endast ekonomiskt plan
som det görs i Nordiska rådet. Vi borde lyfta diskussionen på ett högre plan,
på ett fredsplan. Därför tycker socialdemokraterna att det här meddelandet
som landskapsregeringen nu ger är och bra och vi stöder skrivningarna i det.
Tack.
Ltl Anders Eriksson

Tack, herr talman! Nordiska rådet hade tidigare en temadebatt om gränshinder. Där var vi väldigt aktiva. Nu har vi också en temadebatt om nordiskt försvarssamarbete. Motsvarande debatter, som vi har här, hölls i Norge i stortinget den 30 april, i den svenska riksdagen hölls debatten den 5 juni och i
den finska riksdagen hölls debatten den 6 juni.
De säkerhetspolitiska frågorna i Nordiska rådet har blivit mycket tyngre.
Med tanke på det som sades avslutningsvis i förra anförandet så har jag noterat att en av drivkrafterna bakom detta är de minskade ekonomiska resurserna. När man t.ex. börjar diskutera gemensamma inköp av jaktplan så erkänner jag att det blir lite över huvudet på en demilitariserad ålänning. Men det
finns mycket gott i det här arbetet. Solidaritetsförklaringen på det utrikesoch säkerhetspolitiska området är ett exempel som jag vill nämna.
Som jag sade tidigare i ett replikskifte med lantrådet så är jag lite förvånad
över den formuleringen som landskapsregeringen har, att Åland skulle lämnas utanför ett sådant här samarbete. Som jag sade då har Åland mycket att
tillföra när det gäller fredsbygge och konfliktlösning och demilitariseringen
och neutraliseringen är två väldigt viktiga redskap i ett nordiskt försvarssamarbete.
Det nya fokus som säkerhetspolitiken har fått inom Nordiska rådet öppnar
nya möjligheter för Åland att göra sin röst hört och den möjligheten tycker
jag att vi ska ta vara på.
Begreppet ”fredens öar” och det bakomliggande engagemanget slog rot
bland ålänningarna i början av 1980-talet, mycket tack vare dåvarande talman Sune Carlsson som mera aktivt förde fram Ålands demilitariserade status i olika sammanhang.
Självstyrelsemyndigheternas agerande i demilitariseringsfrågor blev också
betydligt mera aktivt vid den tidpunkten. Det var positivt. Jag pekar inte
finger åt någon annan. Politiskt kanske intresset för de här frågorna lite har
sjunkit. Därför är det dags att vi lyfter upp dem igen. Vi har varit lite för passiva. Jag tycker att detta är ett väldigt bra dokument, det är en väldigt bra
början. I likhet med ltl Harry Jansson från centern så visst kan man ha kommentarer på vissa formuleringar och det kommer jag också att ha. Men jag
vill inledningsvis säga att det är en bra början. Det var flera som berömde
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Mikaela Slottes penna bakom det här dokumentet och jag kan förena mig i
det berömmet.
Tittar vi på konventionerna så har de stärkts undan för undan som en del
av det arbete vi har drivit. EU-medlemskapet ledde till att konventionen har
stärkts. Utgångspunkten i samtliga konventioner är att Ålandsöarna ska vara
demilitariserade i fredstid och neutraliserade i krigstid. Den här uppdelningen gjordes 1921.
På sidan 11 finns det en formulering där landskapsregeringen skriver så
här: ”Landskapets uppfattning är att ingen militär aktivitet ska förekomma
i krigstid och ingen militär närvaro ska förekomma i fredstid”. Det är ju ett
väldigt kategoriskt uttalande. Huvudregeln är att militären inte ska vara på
Åland. Ändå vet vi att vi har regelbundna besök.
Vi vet också att det var mycket liv tidigare runt de olika flottbesöken. Det
här visar lite hur sårbart vårt system är många gånger. Orsaken till att den
frågan lyftes upp så pass aktivt då var egentligen dåvarande kanslichef Peter
Lindbäck som i alla sammanhang reagerade och lyfte upp detta när det var
överträdelser av konventionen.
Det gäller att se till att ingenting är hugget i sten. Som kanske många av er
kommer ihåg och som också framgår av det här meddelandet så vid Estoniakatastrofen 1994 landade svenska militärhelikoptrar vid Ålands centralsjukhus. Skulle vi då ha börjat hävda demilitariseringen och neutraliseringen och
sagt; ” nej, nej kom inte hit” så hade det ju varit ett fullständigt orimligt ställningstagande. Med det menar jag att ingenting är hugget i sten, men den här
formuleringen är väldigt kategorisk. Det ska inte vara någon militärnärvaro
under fredstid på Åland.
På sidan 25 i meddelandet tas gränsbevakningen upp, vilken är ett av fyra
önskemål som vi har till självstyrelsepolitiska nämnden. Det framgår också av
skrivningarna här att gränsbevakningen under årens lopp har utvecklats till
en allt mer militär organisation. Det kan man ju se av gränsbevakningslagen.
I statsrådets redogörelse till riksdagen rörande Finlands säkerhets- och
försvarspolitik 2009 står det: "Gränsbevakningsväsendet deltar i försvaret
av landet och utgör en viktig del av försvarssystemet".
I regeringens ställningstagande står det så här: ”Landskapet anser att riket, mot bakgrund av Finlands åtaganden gentemot övriga signatärmakter,
måste kunna säkerställa att den gränsbevakning som är verksam på Åland
är organiserad så att de konventioner som reglerar demilitariseringen respekteras.” Jag tycker att det är ett rätt intetsägande ställningstagande. Ettdera respekterar man konventionerna eller annars respekterar man dem inte.
Om det är så att man respekterar konventionerna så borde det framgå hur.
Med jämna mellanrum brukar frågan om gränsbevakningen och sjöbevakningen dyka upp.
Självstyrelsepolitiska nämnden kan bra titta på vad det skulle innebära om
vi hade som målsättning att själva ta över gränsbevakningen.
Enligt artikel 8 i 1921-års konvention ska konventionens bestämmelser
förbli i kraft, ”vilka de förändringar än må vara som kan inträda uti det nuvarande status quo i Östersjön.” När det gäller den här formuleringen säger
landskapsregeringen: ”De konventioner som reglerar demilitariseringen är
som ovan nämndes ännu idag i högsta grad giltiga och levande. Neutraliseringen är föremål för reglering i 1921-års konvention, som stadgar att
konventionens bestämmelser ska förbli i kraft, vilka de förändringar än må
460

vara som kan inträda uti det nuvarande status quo i Östersjön. Detta innebär att Åland förblir neutraliserat oavsett vilka åtaganden som Finland i
övrigt ikläder sig. Neutraliseringen har dessutom blivit föremål för en sedvanerätt som binder även andra stater än signatärmakterna och som därför inte kan ändras genom en ändring av konventionen.” Detta är enligt mitt
förmenande helt sant. Men om man tar fasta på det som har sagts, och som
står i det här policydokumentet, att Åland ska flytta fram sina positioner från
objekt till subjekt, dvs. att vi ska bli en aktiv spelare, kliva ner från åskådarläktaren och kliva in på plan, då krävs det en helt annan aktivitet än vad vi ser
idag. Här tar man bara ställning oavsett vilka ställningstagande Finland ikläder sig.
Den språkliga utvecklingen i Finland gör att grunden för hela självstyrelsen
snart är borta. Om detta var vi eniga i den s.k. Roger Janssonkommittén.
Tar vi fasta på det här, ”vilka de förändringar än må vara som kan inträda uti i det nuvarande status quo i Östersjön”, så kan det ifrån språkligt
hänseende innebära att Åland börjar närma sig i Sverige på ett eller annat
sätt, eller att Åland blir självständigt eller att Åland blir en del av den nordiska unionen.
Enligt min och Ålands Framtids uppfattning betyder det att demilitariseringen och neutraliseringen består oavsett statstillhörighet eller om Åland
blir självständigt. Jag ber att självstyrelsepolitiska nämnden också utreder
det här. Man borde utreda den här saken mera noggrant och faktiskt höja
blicken och titta lite mera framåtsyftande om vi ska flytta positionerna från
objekt till subjekt.
I punkt 4.12 tas landskapets inflytande över demilitariseringskonventionerna upp. De fördrag som reglerar Ålands demilitariserade och neutraliserade
status hör enligt självstyrelselagens behörighetsfördelning till rikets lagstiftningskompetens. Där säger regeringen i första stycket: ”Huruvida en ändring
av självstyrelselagen behövs eller frågan kan lösas på annat sätt borde utredas närmare i samarbete mellan landskapet och riket.” Men kanske vi rent
av själva först skulle bestämma vad vi vill. Vad vill vi uppnå? Här tycker jag
att skrivningen är lite passiv, om vi ska flytta fram positionerna från ett objekt till att bli ett subjekt.
Behörigheten gör att vi kanske skulle inta positionen att vi enbart ska vara
ett objekt, men det har landskapsregeringen sagt att vi inte ska, utan vi ska
flytta fram positionerna och det sluter vi från Ålands Framtids sida absolut
upp bakom.
Internationella avtal inom vår behörighet kräver lagtingets godkännande,
tyvärr har det blivit så att man alltid godkänner de här avtalen per automatik.
Obunden samlings försvinnande gör åtminstone att jag är lite orolig för att
ytterligare en självstyrelsepolitisk lampa har slocknat när det gäller att vara
aktiv i de här sammanhangen. Har jag fel så är jag enbart glad.
Alla konventioner och internationella avtal som berör åländsk behörighet
ska godkännas av lagtinget. Här borde man också se till att avtal som t.ex. berör demilitariseringen och neutraliseringen på ett eller annat sätt så måste
landskapet få ta ställning till. Oftast står lagtinget inför fullbordat faktum,
förhandlingar och allt är klart och då blir det mycket spring här i lagtinget så
att inte någon ska bli sur på rikssidan.
Man borde ha ett Opt In förfarande, dvs. att när Finland förhandlar internationellt skulle de klargöra från första början ”att sedan har vi speciellt om461

råde som heter Åland, det området berörs inte nu utan det området kan ansluta sig senare när deras parlament behandlat saken. Vi vill ha en Option In
för ålänningarnas del. Vi behöver det”.
Det här hoppas jag att man också diskuterar i självstyrelsepolitiska nämnden och jag vet att frågan också har diskuterats i nämnden, men man borde ta
ett ganska klart ställningstagande när det gäller det.
Jag ville avsluta med att igen säga; om vår målsättning är att flytta fram
positionerna så är jag väldigt glad över det som både ltl Roger Jansson och ltl
Harry Jansson har sagt vad gäller en speciell granskningskonferens. Vi från
vår sida ser att syftet med en sådan konferens skulle vara att uppdatera och
stärka konventionernas status kanske genom att utöka antalet signatärmakter, det kan vara en idé. Och också att upprätthålla diskussionen om konventionerna. Sedvanerätten är något som måste hållas levande, det går inte av sig
själv.
Som lantrådet sade i sin presentation så tror jag också att det inte verkar
vara aktuellt nu med ett finländskt NATO-medlemskap, men frågan kan dyka
upp igen och då är det bra om man från åländsk sida kan vara lite proaktiv
och ha rett ut saker och ting vid en granskningskonferens när det gäller den
biten.
Sedan gäller det också att rent konkret stärka Ålands roll som internationell aktör/subjekt. Här kan man faktiskt utnyttja initiativrätten i 58 § självstyrelselagen som ger landskapsregeringen rätt att "hos behörig myndighet göra
framställning om förhandlingar om fördrag och andra internationella förpliktelser." Man kan också trycka på så att Finland initierar för det första en
granskningskonferens där signatärmakterna diskuterar hur konventionen efterlevts i praktiken och för det andra en uppföljande diplomatkonferens i
syfte att få flera att ansluta sig.
Samtidigt skulle det vara bra om man från åländsk sida skulle utnyttja våra
tänkbara internationella plattformar; Nordiska rådet, Baltic Sea Parliamentary Conference och CPMR. Innan man börjar göra något åt de här frågorna
så behöver de synkroniseras på ett seriöst sätt i självstyrelsepolitiska nämnden. Tack, fru talman.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Jag har nu några gånger hört ltl Anders Eriksson beklaga sig över ställningstagandena under punkt 4.5 Nordens försvar och
säkerhetspolitiskt samarbete. Jag tror att det är viktigt att man gör skillnad mellan försvarspolitik och säkerhetspolitik. Försvarspolitiken är en
del av säkerhetspolitiken. I första stycket står att man ska avhålla sig
från att bli en del av det nordiska försvarssamarbetet. Då gäller de här
konventionerna. Däremot i diskussioner om säkerhetspolitik, som inrymmer utrikespolitik, internationella avtal och sådana sammanhang,
där ska naturligtvis Åland vara så aktivt som möjligt. Den här bokstavstrogna tolkningen av konventionerna har vi ju varit överens om i säkerhetspolitiska nämnden att den är viktig.
Ltl Anders Eriksson, replik

Vilken nämnd det riktigt var blev lite oklart för mig, men jag tror att jag
vet. Ja, det kan vara bra att skilja åt försvars- och säkerhetspolitiken på
ett åländskt plan, det håller jag absolut med om. Men i det nordiska
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samarbetet så diskuteras detta som en enighet och det är alltid gemensamma debatter.
Igen, väldigt försynt, vill jag be självstyrelsepolitiska nämnden att
titta på den här formuleringen när regeringen så pass kategoriskt säger
att Åland ska lämnas utanför ett sådant här samarbete. Det tror jag inte
är riktigt bra. Vi har definitivt någonting som vi kan tillföra här. Som jag
också sade i mitt anförande; när det börjar handla om gemensamma inköp av jaktplan osv. så åtminstone jag, och förhoppningsvis de flesta företrädare för landskapet Åland, håller en ganska låg profil i de sammanhangen.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag tror inte det betyder att man inte får sitta med på diskussionerna
och säga vad man vill. Det handlar om hur Åland som ett demilitariserat
och neutraliserat område ska förhålla sig till eventuella överenskommelser och beslut som fattas. Där gäller linjen fortfarande. Vi har en väldigt
dogmatisk tolkning av de här konventionerna. Vi ska inte göra avsteg
från dem och börja tolka dem som det hände med Open Skyes. Det är
det som avses med detta. Försvarssamarbete går mest ut på att samordna materialinköp, hålla övningar och underrätta varandra om militära hemligheter och det ska vi inte heller vara en del av. Försvarssamarbete ska vi känna till men vi ska hålla Åland utanför.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag tror att ltl Sundback inte riktigt hörde på vad jag sade. Jag har aldrig
pratat om att konventionerna ska tolkas och allra minst att de ska luckras upp på något sätt. De ställningstaganden som landskapsregeringen
har när det gäller det så är definitivt bra och de står vi bakom, men för
att spara tid så upprepade jag inte allt som jag håller med om. Jag hade
fyra punkter som jag ville att självstyrelsepolitiska nämnden speciellt
skulle titta på. Den här formuleringen som vi hörde i det här replikskiftet kan man synbarligen läsa in vad som helst i olika formuleringar. Jag
tror att det är väldigt bra att självstyrelsepolitiska nämnden titta igenom
det här och försöker finna ut vilken roll Åland kan ha när det gäller det
nordiska försvars- och säkerhetspolitiska samarbetet. Den rollen som
man kommer fram till bör kommuniceras ut av alla företrädare för landskapet Åland, bara man slår fast en gemensam strategi som vi alla står
bakom.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Tack ltl Eriksson för ett intressant och bra gruppanförande. Det fanns dock en politisk släng där som jag begärde replik på.
Det gällde en undran om en självstyrelsepolitisk lampa har slocknat nu
när det inte längre finns någon lagtingsgrupp för obunden samling. Jag
vill därför fråga ltl Eriksson om han historiskt, under sin tid i självstyrelsens tjänst, har sett någon skillnad på lyskraften i moderaternas respektive obundnas starka självstyrelsearbete och självstyrelsevilja?
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Ltl Anders Eriksson, replik

Det är en seriös och bra fråga och det har jag faktiskt gjort. När det gäller ingående av internationella avtal, om vi ska biträda dem eller inte, så
hade obunden samling en helt annan inställning, i och för sig före man
gick in i regeringssamarbetet, än vad t.ex. moderaterna hade. Mot den
bakgrunden var jag lite orolig för att en självstyrelsepolitisk lampa skulle
ha slocknat. Men jag hoppas att lampan blinkar till, för den behövs.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Det var en detalj i det som vi kallar självstyrelsepolitik.
Självstyrelsepolitiken är jag närmast att stå för det som självstyrelsesystemet genom självstyrelselagen och annan lagstiftning reglerar och
dessutom viljan av att utveckla självstyrelsen.
Kanske ledamoten drar sig till minnes det stora dokument som moderaterna under sitt tidigare namn tog fram för ungefär tio år sedan där
man verkligen lät den självstyrelsepolitiska lampan lysa starkt. Ltl Eriksson kan vara lugn för de åtta personer som nu ingår i moderat samlings lagtingsgrupp har alla en gemensam inställning till utveckling.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag hoppas verkligen att det är så. Jag kommer också att ta tillfället i akt
att upplysa vtm Roger Jansson när jag tycker att det inte är så.
Jag har blivit rädd för att använda det tidigare namnet för moderaterna för vtm Roger Jansson brukar alltid bli så sur när jag pratar om
det.
Jag vet om det här avtalet som togs fram, dokumentet var progressivt,
det var bra, det var självstyrelsepolitiskt framåtsyftande, absolut. Men vi
har lång, lång väg innan vi överhuvudtaget har fått någonting av detta
förverkligat, men vi får väl hjälpas åt.
Angående det jag sade i anförandet så gällde det ingående av internationella avtal och där har jag noterat att moderaterna ofta backar ganska
snabbt när det gäller att stå upp för de åländska värdena, tyvärr.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Anders Eriksson visade en viss insinuation som jag tycker att är
helt onödig.
Vi som kommer ifrån obunden samlings lagtingsgrupp, och nu har
bildat moderat samling, vi kommer att ha samma åsikter som vi har haft
tidigare. Den rädsla och den oro som finns hos ltl Eriksson kan han
släppa.
Om det är så att någon lampa har lyst tidigare i de här frågorna så kan
jag också försäkra om att den bara kommer att lysa starkare och kraftigare med den här stora åtta manna gruppen.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag tänker på det som sades tidigare om ”manna” eller inte, man får väl
säga gruppen som består av kvinnor och män.
Jag noterade det uttalandet som gavs. Jag hoppas verkligen, för jag
anser att det är viktigt, att man självstyrelsepolitiskt står upp för det
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som är viktigt för Åland. Jag är tacksam för det här och jag hoppas att
det ska gå bra. Sedan får framtiden utvisa vad som är rätt eller inte.
Samtidigt var det inte de största linjedragningarna i mitt anförande ni
tog upp, men ni är så känsliga när man kommer in på de här frågorna.
Jag ska nu se tiden an och inte kommentera detta dess mera före jag får
anledning.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Ja, talman, framtiden får visa både vad ltl Anders Eriksson och jag går
för. På det sättet står vi på samma startlinje i alla frågor. Jag tror att det
finns anledning att ibland också titta på vad man själv har sagt och lovat
i olika frågor.
Vad beträffar känsligheten så det är klart att det är känsligt om man
kommer med ett påhopp, vilket det här var. Det fanns en viss insinuation i detta och det var riktat till oss. Därför ska vi också besvara det, vilket jag har gjort. Jag tyckte att det var onödigt av ltl Anders Eriksson.
Ltl Anders Eriksson, replik

Diskuterar man så här pass viktiga frågor så kommer åtminstone jag alltid att säga det jag menar, tycker och tänker och det som jag känner mig
orolig för. Men ltl Lindholm, jag noterade de utfästelser som gavs g ifrån
er sida och det kommer jag att ta fasta på. Sedan är det säkert bra för oss
alla att rannsaka oss vad vi har sagt och vad vi har lovat.
Sist och slutligen, tack och lov, så är det väljarna som avgör vem som
har lyckats bäst och det vet vi om två år.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! I början av anförandet var ltl Eriksson lite orolig för
detta på sidan 11; att ingen militär närvaro ska förekomma i fredstid och
att detta skulle vara lite väl kategoriskt. Har ltl Eriksson läst fortsättningen på sidan 22-25? Där resonerar man om det här och särskilt artikel 4 i konventionen. Jag förstod inte riktigt resonemanget. Är ltl Eriksson för att det skulle vara mera militär närvaro i fredstid? För jag förstod inte hur han resonerade. Jag tycker att man för ett bra resonemang
i det här meddelandet. Självstyrelsepolitiska nämnden kommer ju att
titta vidare på det här. Resonemanget var ganska bra och utgångspunkten är ju att det inte ska förekomma militär närvaro i fredstid.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag kan försäkra ltl Carlsson att jag har läst det här dokumentet. Det är
ett intressant dokument. Det är en bra startruta för en gemensam strategi som förhoppningsvis hela lagtinget kan stå bakom.
Däremot nämnde jag att uppdelningen i demilitarisering och neutralisering egentligen kom så sent som 1921. Det här är en formulering som
jag uppfattar att är basen av den uppdelningen. Där sägs att ingen militär närvaro ska förekomma i fredstid. Det är ett väldigt kategoriskt uttalande som faktiskt inte återspeglar den verklighet vi har idag. Men för
att visa att det här inte är någon lätt fråga som man hugger i sten, ”släpp
ingen över bron” som Sven Dufva sade, så tog jag exemplet med Estonia
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bara för att visa att också vi har förståelse för att det krävs noggranna
avväganden ifrån det ena fallet till andra.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag vet inte om jag blev klokare av det där, lite kanske.
Jag tycker ändå att man för ett resonemang på sidorna 20-25. Man resonerar att landskapsregeringen ska utarbeta en plan för när det är synnerligen extra ordinära situationer, t.ex. vid storolyckor. Resonemanget
finns med i det här meddelandet. Jag förstod inte riktigt den här oron
för att detta skulle vara väldigt kategoriskt. För mig måste utgångspunkten vara just det man kom överens om 1921, dvs. att ingen militär närvaro ska förekomma i fredstid.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag kan troligtvis inte göra kollegan Carlsson så mycket klokare. Jag uttrycker mig väl för diplomatiskt för att det ska framgå vad jag menar.
Jag vill att självstyrelsepolitiska nämnden faktiskt tittar på den här biten
och den här formuleringen för den avspeglar inte riktigt situationen
såsom den är idag. Jag ställer mig frågan vad regeringen menar. Jag har
ingen oro men jag ser att det här helt enkelt inte hänger ihop. Jag hoppas att självstyrelsepolitiska nämnden tittar noggrant på det här, för det
är en viktig sak.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Kollegan Anders Eriksson uttrycker en berättigad oro
för gränsbevakningsväsendets förhållande till försvarsmakten i skarven
mellan sidorna 25 och 26. På sidan 26 framgår det också att de här frågorna hanteras som beredskapsfrågor.
Jag vill då upplysa om den senaste ändringen av grundlagen i Finland
som säger att när kommendören för försvarsmakten föredrar militärmål
för republikens president så är alltid försvarsministern närvarande. Det
är en nyhet, tidigare var det inte så. Nu är försvarsministern alltid närvarande. Därför ligger det i vårt synnerliga intresse att alltid ha civila
både försvarsministrar och inrikesministrar i det här landet.
Ltl Anders Eriksson, replik

Bekymret över att gränsbevakningen och militären allt mera flyter ihop
kom många gånger upp i självstyrelsepolitiska nämnden under de år jag
var med i nämnden. Därför var jag inte så diplomatisk under den här
punkten. Jag uppmanade självstyrelsepolitiska nämnden att faktiskt se
på vilka möjligheter vi har att ordna gränsbevakningen själva på Åland.
Jag hoppas att också ltl Gunnar Jansson kan ge support till självstyrelsepolitiska nämnden, men jag lär antagligen inte få någon öppen utfästelse när det gäller det.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Det kan jag säkert bidra till. Jag behöver då bara backa i
mitt eget minne till 1970 när det fanns långt framskridna planer inom
självstyrelsen för landskapets sjöpolis. Man skulle lämna gränsskyddet
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till dem som har behörigheten, medan ordning och säkerhet inom
Ålands område skulle vara normal polisverksamhet. Så blev det nu inte
den gången. Sedan dess har de här diskussionerna förts med blandad intensitet, men inte särskilt allvarligt. Diskussionerna måste hela tiden
hållas vid liv. Jag tror säkert att nämnden kommer att beröra detta
ämne.
Ltl Anders Eriksson, replik

Gränsbevakningen är en av många frågor som vi har diskuterat länge
utan att egentligen göra något slutgiltigt ställningstagande.
Jag vill inte vara så negativ. Jag tycker att det är ett bra dokument, jag
tycker att det är en bra start och jag pekar inte finger åt någon annan
heller. Jag bara konstaterar att intresset för att driva frågan om fredens
öar och demilitarisering och neutralisering inte ligger lika högt upp på
den politiska agendan längre. Jag hoppas att vi med gemensamma krafter kan slå fast en strategi i självstyrelsepolitiska nämnden på basen av
det här dokumentet. Det är en viktig fråga som förtjänar stor politisk
uppmärksamhet.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Lantrådet Camilla Gunell

Fru talman! Bästa lagting, jag önskar ge några kommentarer till diskussionen
och debatten.
Det känns som en remarkabel dag i Ålands lagting och en debatt präglad av
stort samförstånd och mycket bra inlägg. Att till och med obundna och moderaternas samgång skulle ses som en fredsaktion kom kanske lite oväntat.
Jag tycker ändå att vtm Roger Jansson är en viktig källa i de här frågorna.
Vi måste komma ihåg att mycket av den information som finns i policyn i
många fall är erfarenhetsbaserad. Här finns ju i Ålands lagting många som
bär på erfarenheter av hur konventionerna har hanterats i olika sammanhang. Därför blir det här ett grundarbete som också bygger mycket på intervjuer och grundforskning. Det är ett område som kan utvecklas betydligt. Jag
hoppas att alla som i olika skeden har varit med och bidragit också är villiga
att dela sina erfarenheter. Då har vi ett mera fylligt och starkt material.
Det var också trevligt att höra ltl Harry Janssons generösa beröm till ltl
Barbro Sundback och hans visade tacksamhet över det mod och engagemang
som visades i samband med aktionerna 1988. Jag tycker att vi i Ålands lagting också har behov av att uppmärksamma ltl Harry Janssons engagemang i
de här frågorna och framförallt i samband med EU-inträdet. Den intressanta
politiska tiden och de processerna som då pågick kanske vi får läsa mera om i
kommande memoarer.
Ltl Gunnar Jansson lyfte upp att dokumentet gör anspråk på att innehålla
all relevant information. Det är inget uttryck för övermodighet och heller
inget anspråk på att få sagt allt som går att säga i dessa frågor. Man ska tolka
det som all den information som landskapsregeringen har haft tillgång till
och upplevt att ha varit relevant att delge finns i detta dokument.
Jag vill också i det här ögonblicket tacka författarinnan till detta dokument, Mikaela Slotte, som har mycket kunskap om de här frågorna. Jag vill
också tacka alla andra som har bidragit till dokumentet.
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Om det är dags för en doktrin, hur dokumentet ska utvecklas och om den
mogenheten finns idag eller om den kommer med tiden vill jag gärna att man
i nämnden diskuterar närmare. Visst finns det mycket att utveckla i de här
diskussionerna som kräver både studier, forskning och intervjuer och framförallt också en mer utvecklad omvärldsanalys där man placerar in demilitariseringen och neutraliseringen i en allt mer föränderlig värld.
År 2010 höll fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark ett föredrag på demilitariseringsdagen om Ålands demilitarisering och neutralisering
med rubriken; ”Juridisk beständighet och omgivningens föränderlighet”. Det
är en ganska bra sammanfattning om juridiskt beständighet och omgivningens föränderlighet. Det här är ju väldigt sammanfattande för mycket av vad
de här diskussionerna de facto handlar om.
Angående medborgerlig förankring och vad demilitariseringen idag betyder för ålänningarna så tycker jag också att det är en fråga som man kunde
utveckla. I policyn påpekar vi betydelsen av att man i undervisningen, i civilsamhället, i samband med demilitariseringsdagen, i turistlandskapet och i
samhällsbilden ytterligare kan uppmärksamma demilitariseringen och neutraliseringen. Det kan man kontinuerligt utveckla.
Beträffande ltl Anders Erikssons uppmärksamgörande av sidan 27 och den
svarta texten om det nordiska försvarssamarbetet så är det viktigt att påpeka
att försvarssamarbete inte är detsamma som säkerhetspolitik och civil krishantering. Man måste kanske hålla de där lite isär. Därför står det som det
gör: ”Ett utökat nordiskt försvarssamarbete kan och måste ske på ett sådant
sätt att de konventioner som reglerar demilitariseringen och neutraliseringen ovillkorligen följs, d v s att Åland lämnas utanför ett sådant samarbete.” Vi har varken resurser eller behörighet vad gäller försvarssamarbete.
Sedan står det vidare: ”Landskapets representanter avser i diskussionerna
om det nordiska försvars- och säkerhetspolitiska arbetet synliggöra och öka
kunskapen om Ålands status” vilket jag i mitt anförande sagt att det naturligtvis är en viktig uppgift.
Angående Estoniahändelsen så ställde svensk militär frågan till dåvarande
statsminister Carl Bildt som gav tillåtelse till att flyga in i den demilitariserade zonen och han tog också på sig ansvaret att reda upp frågan i efterhand.
Från åländskt håll uttrycktes det heller inte några formella protester. När
olyckan är framme då använder man, naturligtvis, alla tillbudsstående medel
för att rädda liv, miljö och egendomar. Force majeure bidrar sedan till att
man agerar på bästa sätt för att rädda och därefter kan man skicka en not till
signatärmakterna om att det så har skett.
Sedan diskussionen om Åland ska skaffa sig flera signatärmakter eller ska
vi hävda att vi nu har uppnått en sedvana? Här tror jag att man i argumentationen måste välja väg. Blir sedvanerätten starkare om vi har flera signatärmakter? Jag anser att hävdar vi sedvanerätten så hävdar vi sedvanerätten och
då är det den argumentationslinjen som man måste följa. Det här är en intressant diskussion. Det finns säkert lite olika synpunkter på om konventionerna blir starkare om vi får flera signatärmakter. Eller väcker vi snarare en
ängslan över att de inte skulle vara giltiga och gällande, precis som vi själva
gång på gång säger att de är?
Ja, det var de kommentarer som jag hade. Tack, fru talman.
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Ltl Anders Eriksson, replik

Tack, fru talman! Tack för ett bra anförande.
När det gäller det som jag framförde att jag känner mig lite bekymrad
om Åland ligger utanför det nordiska försvars- och säkerhetssamarbetet,
så tycker jag att de här två styckena är lite motsägelsefulla. Men det är
bra om självstyrelsepolitiska nämnden kan titta på det. Jag, som är en av
två företrädare i Nordiska rådet, vill ju driva samma linje som man slår
fast i självstyrelsepolitiska nämnden och det tror jag också att lantrådet
vill göra. När det gäller de här frågorna så måste vi lämna regering och
opposition åt sidan.
Den andra saken i mitt anförande, som lantrådet berörde, var detta
att ingen närvaro får förekomma i fredstid. Jag står bakom den här formuleringen, men jag ville ta Estoniakatastrofen som ett exempel på att
det inte går att hugga allting i sten. ”Ibland måste man använda sunda
förnuftet även om det tar emot”, som Gunnar Sundlöv sade en gång i tiden.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Det är ju detta som den här diskussionen handlar om. Oförenligheten eller svårigheten med förenligheten kring konventioner som tillkommit i
en annan tid och som vi hävdar att är gällande och som ska vara gällande. Det är också starkt önskvärt att de är gällande. Sedan måste man
se hur man kombinerar dessa med den föränderlighet som hela tiden
sker i omgivningen och förstås också i samband med civila kriser. Jag
har angett ett flertal kriser där man behöver ha ett scenario klart för sig
hur konventionerna hanteras så att man kan rädda människoliv, egendom och miljö.
Ltl Anders Eriksson, replik

Här är vi väldigt samstämmiga och det känns bra när det är så här pass
viktiga frågor. Visst är det som lantrådet säger, att frågorna blir komplicerade på grund av att konventionerna är uppbyggda i en annan tid,
men också på grund av vår begränsade behörighet. Vi kan ju påverka
väldigt lite när det gäller dessa konventioner som är så enormt viktiga
för Åland.
Jag tycker att det är ett bra dokument. Jag blev uppriktigt glad när jag
läste igenom det här. Jag tycker att det är en bra start för en strategi där
vi med gemensamma krafter kan försöka kombinera de här olika motsägelsefullheterna.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Jag söker inte sak med lantrådet, jag blott citerar, sidan 3,
stycke 3, första meningen: ”Syftet är att meddelandet ska kunna användas som handbok i och med att all relevant information och praxis
rörande demilitariseringen och neutraliseringen har samlats i ett och
samma dokument.” Så står det. Det hade varit ett värdefullt tillägg att
skiva all den information som varit landskapsregeringen tillgänglig – ja.
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Då ger det också ett visst utrymme för mig och kollegorna här i kammaren att öppna munnen vilket vi har gjort.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Jag beklagar om ltl Gunnar Jansson har funnit det stötande att vi gör
sådana anspråk på att kunna säga allt. Naturligtvis är det inte så. Den
information som har varit relevant och där vi har haft material att tillgå
är presenterad i det här dokumentet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag ansluter mig till lantrådets bedömning om att dagens diskussion och budskapet som har förts fram ur talarstolen har varit mycket bra kvalitativt sett.
Vad gäller valet av förstärkningsmekanismer så tycker jag inte att vi
kan tala om något motsatsförhållande. I de fall som jag anser är naturligt handlar det om republiken Irland som då företräddes av Storbritannien 1921. I och med att Irland idag är en självständig republik så kunde
Irland anslutas på samma odramatiska sätt som Island blev en signatärmakt efter skilsmässan från Danmark.
Jag håller helt med lantrådet om att det är genom att förstärka den
sedvanliga rättsliga ställningen, dvs. den oskrivna rätten, som vi bör arbeta på. Där kommer vi osökt in på mina tankegångar i centerns gruppanförande; att det är att ta fasta på Ålands status som permanent regim
inför morgondagen.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Det var någon här i debatten tidigare som diskuterade riskerna. Det står
ju konventionen från 1921, det är ju inte bara Island som med tiden har
blivit en signatärmakt. Man har också börjat skicka en not om någonting
har hänt och det skickas också till Island. Men här står ju: ”Förenade
kungariket Britannien och Irland och av det brittiska besittningarna
på andra sidan haven.” Och det står; ”kejsaren av Indien” osv. Jag tror
att man måste väga fördelar och nackdelar. Jag tror att det är ett starkare sätt att hävda sedvanerätten som giltig och gällande. Vid olika seminarier och sammanhang ska man ständigt påtala Ålands ställning.
Åland har under de här åren varit mycket aktiv spelare på den internationella arenan genom att uppmärksamma Ålandsexemplet i ett otal
länder. Vi har faktiskt också vid två sammanhang i FN diskuterat
Ålandsexemplet och naturligtvis lyft upp demilitariseringen och neutraliseringen.
Ltl Harry Jansson, replik

Det är därför, fru lantråd, som en granskningskonferens vore ganska
lämpligt instrument att testa bl.a. Irlands syn på det här, i och med att
Irland inte har, vad jag vet, reagerat på samma sätt som Island. Idag
räknar vi Island som en av signatärmakterna. Island räknas mycket riktigt upp i det här utkastet till policy. Därför tycker jag vi kan testa Irlands syn på sin ställning med andra frågor i samband med en granskningskonferens, gärna i Ålands fredsinstituts regi.
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Lantrådet Camilla Gunell, replik

Jag lämnar nu över dokumentet i goda händer till självstyrelsepolitiska
nämnden för att fortsätta att diskutera den här konferensen eller vad det
kan leda till.
Det som jag dock märker när man talar om Ålands status i olika
sammanhang bland ambassadörer och andra så slås åhörarna av den internationella förankringen som de facto Ålandslösningen har. Det är
väldigt många som tycker att det är oerhört speciellt och hur starkt förankrat ändå Ålands status är i internationell rätt.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Tony Asumaa

Tack, fru talman! I meddelandet för policyn för Ålands demilitarisering och
neutralisering redogör landskapsregeringen på ett föredömligt sätt för den
historiska bakgrunden till Ålands demilitarisering och neutralisering samt för
de konventioner som reglerar demilitariseringen och neutraliseringen.
Vi vet att dagens militära aktioner inte bara bedrivs på traditionellt vis
utan allt mera av de militära aktiviteterna kommer i framtiden att ske mera i
den s.k. cybervärlden.
Jag ska i mitt anförande i princip koncentrera mig bara på stycket 4.1. Den
nya säkerhetspolitiken och där nämna några kommentarer i detta s.k. levande dokument som hoppeligen självstyrelsepolitiska nämnden sedan kan
fördjupa sig i.
Fru talman! Någonstans är det fortfarande så att om man tar ord som
brottslighet, spionage och krig och sätter cyberprefixet framför så låter det
som science fiction för oss flesta.
Men det är verklighet och det är en verklighet som företag, privatpersoner
och nationer kommer att behöva bekanta sig med än mer i framtiden. Det här
gäller också Åland i högsta grad.
Det finns en stor samstämmighet om att samhället idag är betydligt mera
sårbart än tidigare. I takt med att allt fler samhällskritiska system kopplas
upp ökar antalet möjliga ställen att attackera och i takt med att vi blir allt mer
beroende av dem växer den möjliga skadan vid en incident.
Väldigt många av våra basala funktioner är starkt beroende av IT idag, dvs.
elförsörjning, vattenförsörjning, avlopp osv. Vid ett eventuellt cyberkrig är
dessa man först riktar in sig på. Vi kommer väl ihåg hur det gick igår när det
blåste lite och Åland slocknade. Då var det naturens krafter som påverkade,
men vid ett cyberkrig kanske det inte räcker med att elandelslaget åker ut och
sågar av träden och får igång strömmen.
Hur väl är Åland förberedd på cyberterrorism eller cyberkrig eller andra
hot där attacker på IT-infrastrukturen används för att förlama en organisation, myndighet eller kanske hela Åland?
På sidan 20 skriver landskapsregeringen i sitt meddelande: ” Utvecklingen
mot det moderna informationssamhället med datorer, internet och trådlös
kommunikation ökar sårbarheten för informationskrigföring såsom cyberattacker. Det digitala hotet bidrar till att gränsen mellan civilt och militärt
suddas ut. Olika typer av IT-hot överskrider ofta nationsgränser. För att få
en fungerande krishantering krävs samarbete över nationsgränserna. Det
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internationella samarbetet går till stora delar ut på att dela med sig av information.”
Landskapsregeringen har rätt i sitt meddelande då de skriver att IT-hoten
överskrider nationsgränserna. Det är inte på den nationella nivån som de
största utmaningarna finns.
Enligt en rapport ”Cyber security the vexed question of global rules” från
SDA(security and defence agenda) som är en försvarsinriktad tankesmedja
med säte i Bryssel, så finns de största hoten inom internationella samarbetet
och speciellt på hur länderna ska dela med sig av informationen genom att
globala regler saknas idag. De påstår också att det är helt orealistiskt att upprätthålla sådana regler idag.
SDA:s rapport visar på att om något händer finns det inga tillförlitliga system för att globalt och i realtid dela information om vad som skett och vad
som sker.
Svårigheterna i att få till ett internationellt samarbete kring den här typen
av frågor åskådliggörs tydligt i rapporten där man lyfter fram problemen med
att internationellt dela med sig av information då det idag saknas bl.a. gemensamma definitioner på begrepp som ”cyberkrig” och ”cyberterrorism”.
Och innan man har gemensamma definitioner är det svårt att bestämma
vad man ska bekämpa, än mindre hur man ska göra det och hur man ska dela
informationen mellan länderna.
Landskapsregeringen skriver meddelandet att man redogör för landskapets syn på hur konventionerna i framtiden bör tolkas mot bakgrund av den
säkerhetspolitiska utvecklingen.
Fru talman! Under punkt 4.1, där den nya säkerhetspolitiken beskrivs, är
landskapets syn att frågan om hur de digitala hoten ska hanteras i förhållande till demilitariseringen och neutraliseringen kräver ytterligare utredningar.
Där har landskapsregeringen rätt, det krävs ytterligare utredningar. För
synen om att de digitala hoten till stora delar bekämpas med internationellt
informationsutbyte överensstämmer inte riktigt med vad den försvarsinriktade tankesmedjan SDA beskriver i sin rapport. Jag hoppas att självstyrelsepolitiska nämnden kan fördjupa sig i rapporten och kanske eventuellt kan
kommat till en annan slutsats.
Även vad gäller behörigheten på området lämnas det något öppet i meddelandet och jag hoppas att det kan klarläggas något mer noggrant i självstyrelsepolitiska nämnden. För vad har landskapsregeringen för instrument att
bevaka t.ex. privata IT- entreprenörer som allt mer anlitas för militära uppdrag, eventuellt också på Åland? Hur bevakas säkerheten inom cybervärlden
på Åland? Det kan ju inte vara så att det är militären i Finland som också bevakar våra system här på Åland. Det skulle vara något olyckligt på ett demilitariserat och neutraliserat område som Åland är.
De här frågorna kan kännas lite verklighetsfrämmande, men vi vet att
framtiden kommer att se ut på det viset.
Dessa är för Åland viktiga framtidsfrågor som behöver få ett svar för att vi i
framtiden ska kunna vara ett demilitariserat och neutralt område enligt de
konventioner som reglerar detta.
Vi vet att gränsen mellan civilt och militärt håller på att suddas ut. Tack,
fru talman.
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Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Tack, ltl Tony Asumaa, det var ett intressant resonemang. Enligt mig så håller inte riktigt det här resonemanget tydlighet.
Det som ni beskriver är egentligen terrorism och att bekämpa terrorism
i de här cyberattackerna. Det är ett osynligt hot. Att terrorister inte
skulle respektera demilitarisering och neutralisering är ju ganska självklart. Detta respekterar terroristerna nog inte. Hotbilden som ni målar
upp, hur mycket är egentligen USA-propaganda? Jag tycker att det är
ganska intressant att jämföra med den bolleffekt som blev efter 9/11 när
vi nu hädanefter hamnar att gå igenom alldeles fruktansvärda kontroller
i hela världen när vi ska stiga ombord på ett plan, allt för att kontrollsystemen har ökat p.g.a. ett terroristhot. Resonera gärna lite mera kring
det här. Jag kan återkomma i nästa replik.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Vi kan säkert resonera om detta fast hela kvällen om
så behövs. Problemet är jag diskuterade inte terrorism utan skillnaden
mellan cyberterrorism och cyberkrig. Det finns inte någon definition. Vi
behöver inte heller vara blåögda. Vi behöver vara realister för allt mer av
verksamheter idag förs i Internetvärlden. Cyberkrig är vardag idag,
kanske inte på Åland eller kanske vi inte vet om det och det är kanske
problemet.
Ltl Sara Kemetter, replik

Jag anser att när det gäller demilitarisering och neutralisering så det är
väl om ett skilt land börjar utföra cyberkrig mot Finland och då blir
Åland inblandat. Då gäller så klart de här regelverken. Men det som du
lyfter fram är ett osynligt hot som jag tolkar som en terroristaktion. Det
är ju inte ett land, t.ex. Tyskland som plötsligt skulle föra något slags cyberkrig med Finland utan det är ju någon form av organisationer som
inte är bundna till länder.
Ltl Tony Asumaa, replik

Vad är terrorism och vad är krig? Också spionage är väl en del av ett
krig. Det finns exempel inte så långt ifrån där NSA spionerar hos förbundskansler Merkel i Tyskland. Vi vet att försvarsministeriet i Finland
har blivit hackat. Jag tror att det finns omkring oss, men vi är gladeligen
omedvetna om det. Jag pratar om framtiden. Det här kommer säkert att
finnas framför oss en tid och därför ville jag lyfta den här frågan. Det
finns en punkt i det här dokumentet som heter ”Den nya säkerhetspolitiken” och som faktiskt handlar om framtiden, att man verkligen funderar på de här sakerna. Vi är väl lyckligt omedvetna om allt vad som sker i
vårt nät. Vi måste komma ihåg att vi är ganska centralt belägna vad gäller Internet förbindelser. De går från Finland i öster till Sverige i väster
och rakt över Åland. På det viset är vi kanske attraktivt som område.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Det var ett mycket värdefullt inlägg från ltl Tony
Asumaa. Han visar på något som är centralt för den säkerhetspolitiska
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diskussionen idag. Den nya tekniken förändrar begrepp som fred och
krig och terrorism osv. De gamla begreppen fungerar inte längre. Vad
ska vi kalla det här som sker med omfattande underrättelseverksamheter som staternas myndigheter håller på med? Oftast är inte de ansvariga
politikerna ens informerade. Hänvisningen till den här rapporten tycker
jag var viktig, jag hoppas att vi kan få den. Lite nedslående var det att ltl
Asumaa sade att man i rapportern inte såg någon möjlighet att kontrollerade det här.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Tack för repliken. Det förvånar mig också när jag läste
rapporten och fann att man på sidan 23 nämner att det faktiskt är orealistiskt att överhuvudtaget kunna formulera regler och begrepp för att
definiera cyberkrig och spionage. Men Internetvärlden förändras också
varje dag. Det är otroligt svårt att hålla sig a jour inom den världen. Vi är
säkert ett steg efter i varje fråga vad gäller cyberkrig. Jag är övertygad
om att det sker varje dag bara vi är medvetna om det. Det är lättare att
säga stopp när det gäller örlogsfartyg, ”här är gränsen, stopp”. Internet
är ändå gränslöst. Det strömmar varje dag över de åländska demilitariserade och neutraliserade områdena också.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Om man har den utgångspunkten att det leder till att ingen
kan kontrollera det här så betyder det ju i förlängningen att nationalstatens enda uppgift som inte kan övertas av någon annan blir en nullitet,
dvs. att ett lands regering, riksdag och försvarsmakt inte kan skydda
sina medborgare. Genom det där resonemanget kommer man ju fram
till en dystopi. Jag säger inte att det är fel, jag säger bara att det är
ganska frustrerande. Det är antagligen så att ingen vet idag hur man ska
bete sig för att få kontroll över det här systemet. Men om experterna säger att man inte kan få kontroll över det så då är vi illa ute.
Ltl Tony Asumaa, replik

Visst, det kan kännas frustrerande. I den här rapporten framgår också
att man har gjort stresstester på länder i Europa. Finland och Sverige är
toppnationer när det gäller att skydda sina medborgare, de går i bräschen för Internetsäkerhet. Vi har flera bolag som är internationellt
stora. Men det är enormt resurskrävande rent ekonomiskt att upprätthålla ett sådant försvar. Rent pengamässigt är det väl det största problemet att överhuvudtaget försvara sig mot cyberattacker och s.k. cyberkrig. Hur väl är Åland rustat när det sedan kommer till kritan att börja
försvara sig mot sådant här? Vilka resurser kan det i så fall innebära?
Det är väl också det största hotet rent ekonomiskt.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Jag aviserade i mitt gruppanförande att kollegan Asumaa
skulle lägga ut texten. Jag tror att ingen är besviken efter det vi nu har
hört. Det reser problem och de är till för att tacklas. Var i vida världen
ska nämnden få tillgång till den sakkunskap som krävs för att hantera de
frågor som cyberverkligheten säkert öppnar för oss? Vi ser ju redan omkring oss i världen ett slags medelbart krigsförande där stater hyr in pri-
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vata arméer för att på deras vägnar föra krig av olika typer. Vad gör vi då
om den verksamheten tas ut i cyberrymden eller ifall den kanske redan
är där? Vi behöver all den kunskap vi kan få till nämnden. Men jag vet
bara inte varifrån vi ska ta kunskapen.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Som lantrådet sade, att det var de tillgängliga rapporterna och information man hade och man hade källhänvisningar till de
rapporterna. Det här var bara ett tips till självstyrelsepolitiska nämnden
att den här rapporten finns. Rapporten är gjord av den oberoende tankesmedjan SDA som är belägen i Bryssel. Den här rapporten finns tillgängligt på nätet att ladda ner, 105 sidor på engelska. Där har ni lite att
bita i och läsa igenom rapporten till att börja med.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Christian Beijar

Fru talman! Jag föreslår att ärendet bordläggs till onsdagen den 4 december.
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget om bordläggning och tiden för
densamma.
Talmannen
Bordläggning har begärts av ltl Christian Beijer och understötts av ltl Barbro Sundback.
Önskemålet är att ärendet ska bordläggas till den 4 december. Finns det andra förslag
och bordläggningstider? Ärendet är bordlagt till den 4 december.
För kännedom
6

Redogörelse enligt 26 § LO för Åland om ministrarnas bindningar
Landskapsregeringens redogörelse (RS 1/2013-2014)
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 04.12.2013.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 04.12.2013 klockan 14.00. Frågestund hålls klockan 13.00 samma
dag. Plenum är avslutat.
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Frågestund
1

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen
(F 1/2013-2014)
Med avvikelse från vad som tidigare meddelats har ministern Johan Ehn på grund av
läkarbesök inte möjlighet att närvara för att svara på frågor.
Till dagens frågestund har följande anmält att de önskar ställa en fråga: Lagtingsledamöterna Tony Asumaa, Anders Eriksson, Katrin Sjögren, Axel Jonsson, Torsten Sundblom och Brage Eklund, vicetalman Viveka Eriksson samt lagtingsledamoten Mats
Perämaa.
Enligt 35 § arbetsordningen avgör talmannen vem som ges ordet för att ställa en fråga.
Talmannen har rätt att förklara frågestunden avslutad även om alla anmälda frågeställare inte beretts tillfälle att framföra sina frågor.
En fråga till en av de närvarande ministrarna får tillsammans med motiveringen, räcka
högst en minut och svaret på frågan får ta högst två minuter.
Efter svaret får frågeställaren och den minister som svarat på frågan yttra sig högst två
gånger. De här anförandena får räcka högst en minut.
Talmannen har rätt att avbryta diskussionen när han anser den ställda frågan tillräckligt belyst.
Ltl Tony Asumaa

Herr talman! Jag vill ställa min fråga till vicelantrådet, finansministern Roger
Nordlund.
Talman! Bästa vicelantråd, som vicelantrådet säkert känner till så kom regeringen i Finland för fem dagar sedan ut med strukturpolitiskt program för
att korrigera finansieringsunderskottet i den offentliga ekonomin. Orsaken
är, enligt finansminister Katainen, att utan dessa kompletterande åtgärder så
räcker inte de offentliga ekonomiska inkomsterna, inte ens vid normal och
ekonomisk utveckling och sysselsättningsutveckling, till för att finansiera de
på nuvarande grund fastställa offentliga utgifterna.
Vad anser vicelantrådet om dessa 71 åtgärder som regeringen Katainen nu
beslutat om? När kommer vicelantrådet med dylika åtgärder för att balansera
den offentliga ekonomin på Åland?
Vicelantrådet Roger Nordlund

Herr talman! Det åtgärdspaket som regeringen i Helsingfors har lagt fram är
naturligtvis nödvändigt med tanke på den ekonomiska situationen i Finland
som helhet. Landet har idag en skuld på 100 miljarder euro! Det är en enorm
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skuldbörda. Landet går med närmare 10 miljarder back per år. Jag antar att
de här åtgärderna, som antagligen kommer att kompletteras av ytterligare åtgärder, är nödvändiga för att landet som sådant ska behålla sin kreditvärdighet. Skulle Finland som land tappa AAA kreditvärdigheten så skulle det också
innebära en stor ökning av den räntebelastning som belastar Finlands budget.
I landskapet har vi en något annorlunda situation, som ltl Asumaa vet. Vi
är fortfarande skuldfria. I den omställningsbudget, som den här landskapsregeringen lade fram för snart 1 1/2 år sedan, så sade vi att vi har ett strukturellt underskott på cirka 10 miljoner som måste tas bort ur vår budget. Det
strukturella underskottet kan man nog anta att ha ökat i viss mån med tanke
på de minskade inkomsterna på grund av att klumpsumman har sjunkit. Men
alla de åtgärder som vi har vidtagit sedan dess, och i kombination med den
budget som nu behandlas här i lagtinget, syftar till att vi också ska nå balans i
landskapet Ålands ekonomi.
Som ltl Asumaa känner till så i det budgetförslag som ligger för nästa år så
finns det fortfarande ett litet underskott, men samtidigt om man ser på budgeten enligt affärsbokföringsprincipen så har vi de facto ett litet överskott.
Situationen är annorlunda jämfört med vad den är i Finland, situationen är
också allvarlig på Åland och åtgärder håller på att vidtas.
Ltl Tony Asumaa

Tack, herr talman! Vi har olika ekonomier men vi är ändå samma land. Det
här åtgärdspaketet strävar till att finansiera de offentliga utgifterna när inkomsterna inte räcker till. Det är inte för att man ska förkorta lån utan faktiskt för att få pengarna att räcka till.
Vi vet att driftutgifterna ökar i vår budget. De åtgärder som finns i vår
budget finns det inte några siffror på. Men i Katainens program finns det färdiga siffror på vad inbesparingarna blir. Vi tolkar att den här budgeten som
ligger är åtgärdspaketet för att få Ålands offentliga ekonomi i balans, fast underskottet stiger för varje år och närmar sig 60 miljoner fram till 2016.
Vicelantrådet Roger Nordlund

Herr talman! Det kan säkert komma ytterligare åtgärder, utöver de som finns
i det här budgetförslaget, för att balansera landskapets Ålands ekonomi.
Jag vill understryka att Finlands ekonomi och Ålands ekonomi har samhörighet genom om klumpsumman. Vår klumpsumma är beroende av landets
inkomster som helhet. På det sättet har vi ett beroendeförhållande.
Samtidigt har vi en annan situation i vårt samhälle. Finland har en arbetslöshet på lite över 8 procent. Här på Åland har vi en arbetslöshet på 3,7 procent. Vi har också en annan struktur i vårt samhälle och vi har också ett annat
sätt att möta våra utmaningar genom samhällsservicereformen och alla de
projekt som ingår i det.
Vi har absolut samma målsättning som den finska regeringen, men vi har
andra metoder.
Ltl Tony Asumaa

Regeringen Katainen säger också i rapporten att det är viktigt att föra en trovärdig finanspolitik för att undvika kortsiktiga åtgärder som leder till att den
kommunala ekonomin försvagas. Därför har man beslutat om 32 åtgärder för
att minska kommunernas uppgifter och förpliktelser med totalt 1,27 miljarder

478

euro. Detta för att förstärka kommunernas ekonomi med 1 miljard fram till
2017.
Vicelantrådets har, i motsats till sin kollega i riket, föreslagit i budgetförslaget kortsiktiga åtgärder som leder till försvagning av kommunernas ekonomier med 713 000 euro, utan att minska på kommunernas utgifter och förpliktelser.
Hur kan den finländska och den åländska finanspolitiken vad gäller kommuner skilja sig så markant åt?
Vicelantrådet Roger Nordlund

Herr talman! För det första ska man komma ihåg att landskapet Åland har
tagit över hela ansvaret för sjukhusverksamheten och vi har tagit över hela
ansvaret för yrkesutbildningen. Vi har en annorlunda ansvarsfördelning.
Ltl Asumaa lyfte nu fram en bit i den finska regeringens politik i förhållande till de finska kommunerna. Jag tror att ltl Asumaa, och alla som följer
med finländsk politik, vet att de finländska kommunerna är satta under ett
enormt tryck, dels när det gäller att göra större enheter för att få ihop de sociala distrikten och områdena och även för att man vill få till stånd större
kommuner. På det sättet uppnår man en större kostnadseffektivitet.
Den åtgärden som ltl Asumaa pekar på - ja, den är riktig, men i det stora
hela så vågar jag påstå att vi har en betydligt mer positiv politik gentemot de
åländska kommunerna än vad den finska regeringen har mot de finländska
kommunerna.
Talmannen
Nästa frågeställare är ltl Anders Eriksson.
Ltl Anders Eriksson

Jag riktar min fråga till minister Valve.
Enligt media sade den åländska polismästaren att om man ser riktigt
strängt på att man inom polisen bara skulle använda svenska då kan man
bara utföra 30 procent av polisverksamheten. Han tillade också att man kan
se det som en åländsk människorättsfråga.
Hur ser man på detta från landskapsregeringens sida? Vi vet att alla anvisningar, föreskrifter och databaser med mera i huvudsak är på finska. När det
gäller den åländska polismyndigheten är 80 procent av all inkommande information på finska och detta är ju i strid med självstyrelselagen. Vad tänker
landskapsregeringen göra åt det här?
Minister Wille Valve

Tack, ltl Eriksson, för den frågan. Jag kan inte ta ställning till de procentuella
uppgifterna, att 30, 80 eller 70 procent skulle gå på svenska eller finska. Klart
är att jag och den regering jag företräder ser allvarligt på det här bekymret.
Jag har idag bokat in ett möte med polismyndighet där vi strukturerat kommer att gå igenom den här problematiken och kartlägga var problemen finns i
form av anvisningar, kursutbud och liknande.
Det finns även ett arbete som har gjorts inom landskapsregeringen vilket
jag tar med mig i bagaget när går över till polismyndigheten idag.
Ltl Anders Eriksson

Som ett tips till ministern, en del av det här problemet bottnar säkert i den
delade behörigheten.
479

När det gäller att 80 procent av all inkommande information är på finska
så är detta enligt polismästarens uttalande i media och det torde antagligen
stämma.
Jag håller med om att det är en människorättsfråga, men kanske sett ur en
annan synvinkel. Enligt folkrätten, enligt internationella avtal så är Åland enspråkigt svenskt. Det är helt klart och därför är det ju en människorättsfråga
om inte polisverksamheten kan fungera på svenska.
Jag förstår att frågan är tidigt ställd och det har jag respekt för. Men jag
undrar ändå rent konkret; vad tänker landskapsregeringen göra åt det här?
För så som det är nu så är det faktiskt den finska polisstyrelsen som styr den
åländska polismyndigheten och inte landskapsregeringen. Anser minister
Valve att det är acceptabelt?
Minister Wille Valve

Det var många frågor. Delad behörighet- ja. Visst finns det ett språkligt tryck
inom de behörigheterna som hör till rikets område. Vad avser landskapsregeringen att göra? Landskapsregeringen avser att tillsätta en polisstyrelse vars
mandat det hör att tillse att myndigheten till alla delar kan fungera på
svenska. Jag som minister tar också ansvar för det här i och med att jag har
för avsikt att sätta mig noggrant in i problematiken. Jag tror inte på en enda
lösning. Jag tror att det här problemets omfång är av sådan art att vi kommer
att behöva flera olika lösningar för att trygga och säkerställa en polis som
fungerar rättssäkert och på svenska.
Ltl Anders Eriksson

Det är säkert helt sant. Det är säkert många åtgärder som måste till, bl.a. att
man tar fram egna åländska föreskrifter, vilket har efterlysts länge.
Att utse polisstyrelse är också bra. Enligt lagstiftningen ska polisstyrelsen
kanske inte riktigt lägga sig i den dagliga verksamheten. De förslag till ledamöter i polisstyrelsen som vi har lagt tror jag är personer som kommer att
engagera sig i språkfrågan.
Det borde ändå finnas några tankar om vad man kan och vad man borde
göra. Vi är ändå överens, Valve och jag, om att det inte är acceptabelt som det
är idag. Man kan väl återkomma så småningom, men om man tycker att situationen är okej så då är det ju ett ännu större bekymmer.
Är vi överens om att det också är en människorättsfråga fast vi kanske kan
se det ur lite olika synvinklar?
Minister Wille Valve

Vi är överens såtillvida att landskapsregeringen just nu befinner sig inne i en
kartläggningsfas för att utröna vidden av problemet.
Varför jag tar upp polisstyrelsen i det här sammanhanget är just för att polisstyrelsen har ett uttryckligt mandat att se till att myndigheten kan fungera
på svenska.
Talmannen
Nästa frågeställare är ltl Katrin Sjögren.
Ltl Katrin Sjögren

Jag vill ställa min fråga till minister Karlström.
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Talman! En väg för Europa ur krisen med lågkonjunktur och finansieringsgap är att utnyttja den potential som finns i världens bäst utbildade
hemmafruar. De behöver komma ut på den europeiska arbetsmarknaden.
En väg för Åland ur krisen med lågkonjunktur och finansieringsgap är att
få fler kvinnliga entreprenörer.
Siffror från Sverige visar att andelen kvinnliga företagare är 25 procent.
Skulle företagande bland kvinnor i Sverige vara lika stort som bland männen
så skulle det innebära 75 000 nya företag och 278 000 nya jobb. Det slår vilket micklande som helst med momsskattesatser osv.
Vad har landskapsregeringen för strategi för att öka andelen kvinnliga entreprenörer?
Minister Fredrik Karlström

Herr talman! För det första kan vi konstatera att det finns oerhört många
driftiga människor på Åland, både kvinnor och män. Vi har 2 407 företag på
Åland idag. Många av dem drivs också av kvinnor. Personligen har jag i mitt
yrkesliv tidigare alltid lyft fram att om man vill få någonting gjort så ska man
se till att det är en kvinna på posten, för då sker det 30 procent mer än om det
är en man på samma post och det står jag fortfarande för.
Jag vet också att den förra landskapsregeringen hade ett projekt som en
driftig kvinna höll i. Jag kan nämna Ester Miiros och ”Välj din väg som ett lysande exempel. Från regeringen har vi sagt att vi ska ta fasta på det arbetet
som gjordes då.
Vi har bedömt att 2014 blir ett företagsamhetens år där bl.a. strukturfonderna kommer att omvandlas på ett sådant sätt att man kan gynna personer
som har driftiga idéer, till skillnad från hur det kanske har varit tidigare. Tidigare har man kunnat stöda fysiska investeringar; maskiner, byggnader och
fastigheter. Nu ser vi möjligheter med bl.a. riskkapital som ett väldigt bra
verktyg för att också kunna vara med och hjälpa kvinnor. Vi vet alla att kvinnor har ett annat sätt att tänka än män. Sålunda öppnar det upp en massa
nya möjligheter. Alla är viktiga och kvinnor är duktigare än män, punkt.
Ltl Katrin Sjögren

Det är en historisk bakgrund som påverkar våra traditioner och attityder. Det
har också påverkat samhällsstrukturen samt den manliga prägel som företagandet har idag.
Den största delen av befintlig dokumentation inom entreprenörskap bygger på forskning med mannen som förebild. Kvinnliga entreprenörer har
mycket av sin verksamhet i tjänste- och servicebranschen. Förutom att det är
en framtidsbransch så innefattar det ofta också hållbar utveckling.
Den forskning som finns visar att kvinnor är lite försiktigare än män. Man
är inte benägen att ta till riskkapital. Så där har landskapsregeringen en utmaning, ett problem att lösa.
Dessutom skulle jag vilja ha lite klargörande statistik. Vet näringsministern hur många av stöden och bidragen på näringsavdelningen som ges till
kvinnor?
Minister Fredrik Karlström

Herr talman! Jag kan inte svara rakt upp och ner på den frågan. Om jag tittar
tillbaka under min tid på den här posten så har det varit en viktig fråga när vi
har beviljat stöd. Något som har utfallit bra är satsningen på curlingen som
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gjordes i Eckerö. Det är driftiga kvinnor som ligger bakom, utan dessa driftiga kvinnor hade inte den investeringen blivit av. För mig var det viktigt att
kunna vara med och hjälpa till där, just också för att det var kvinnliga företagare.
Jag tror vi ser lite olika på det här. Vägen till det offentliga riskkapitalet,
som vi går in på förhoppningsvis när programmen börjar komma på sin plats,
gör det möjligt att få tillgång till kapital för att utveckla tjänstesektorn där vi
vet att de kvinnliga entreprenörerna har en lättare väg in. Kompetensen är att
sälja sina tjänster.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Vi gör just haft en budgetdebatt. Läser man budgeten så kan man
konstatera att landskapsregeringen själv är orolig för svag tillväxt och att man
behöver bygga strukturer som befrämjar tillväxten.
Vi kan konstatera att under näringsavdelningen talar man om Finnvera lån
till kvinnligt företagande. På ÅTC talas om målsättningen att få fler kvinnliga
företagare. Jag tycker att det är lite ostrukturerat. Jag efterlyser ett större engagemang hos landskapsregeringen när det gäller kvinnligt företagande.
Jag uppmanar landskapsregeringen att ta fram statistik när det gäller
kvinnliga entreprenörer. Kvinnliga entreprenörer glöms ofta bort men driver
det åländska samhället framåt. Näringsministern, kan vi räkna med att vi får
statistik?
Minister Fredrik Karlström

Statistik kan vi säkert plocka fram hur mycket som helst. Det som gör saken
lite komplicerad är att det många gånger är bolag som söker stöd och som får
del av landskapets hjälp. Det kan både vara kvinnor och män bakom bolagen
och ibland blandat.
Vi är helt överens om att det finns en oerhörd resurs i att få flera kvinnliga
företagare på Åland. En stor del av tankeverksamheten och kunskapssamhället ligger hos kvinnornas outnyttjade resurser. Precis som ltl Sjögren säger
så har männen en tendens att tänka lite likriktat och många gånger också
kanske enkelt. En kvinna tänker mera komplext, tänker lite utanför boxen
och kan se utmaningarna för framtiden på ett annat sätt. Kvinnorna är en
stor resurs. Landskapsregeringen vill gärna vara med och hjälpa till, få kvinnorna att växa och där är utvecklingspengarna ett bra verktyg för att hjälpa
kvinnor.
Talmannen
Tiden är ute! Nästa frågeställare är ltl Axel Jonsson.
Ltl Axel Jonsson

Jag vill ställa min fråga till minister Thörnroos.
Tack, herr talman! Svarta rutor i ishockey-VM, SVT PLAY program som
fortsättningsvis blockeras för ålänningarna och nu kom nyligen nyheten att
MTG vann upphandlingen av OS-rättigheterna i Sverige, vilket tvingar ålänningarna att se vinter OS via YLE med fokus på de finskspråkiga idrottarna,
finskspråkiga studioanalyser och delvis finskspråkiga kommentatorer.
”Finland, som är beslutat, att säkerställa och garantera Ålandsöarnas
befolkning, bevarandet av dess språk, dess kultur och dess lokala svenska
traditioner, förbinder sig att utan dröjsmål införa följande garantier i själv-
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styrelselagen för Ålandsöarna av den 7 maj 1920” så löd Ålandsöverenskommelsen. Det är sannerligen inte svårt att argumentera för ålänningarnas
möjlighet att följa de svenska TV-sändningarna. Detta är just en viktig del av
våra lokala svenska traditioner, vår kultur och inte minst för bevarandet av
vårt språk.
Anser minister Thörnroos och landskapsregeringen, mot den bakgrunden,
att man på Åland ska behöva behärska finska för att kunna ta del av vinter OS
i Sotji?
Minister Veronica Thörnroos

Talman! Tack för den frågan. När man skrev överenskommelsen 7.5.1920 så
tror jag att man inte var medveten om hur framtiden skulle gestalta sig vad
gäller mediautvecklingen.
Självklart ska Ålands invånare betjänas på svenska. Det gäller naturligtvis
också mediautbudet. De facto är det inte vi ensamma som bestämmer detta.
Vi har, via vårt bolag Ålands radio och TV, använt oss av de påtryckningskanaler som finns för att försöka möjliggöra att även ålänningarna ska kunna ta
del av programutbudet på svenska. Dessvärre har resultatet hittills inte varit
det önskvärda. Vi har inte garanterats att vi kan ta del av sportsändningarna
från OS på svenska.
Därmed inte sagt att arbetet ligger nere, arbetet fortsätter oförtrutet. Vi
försöker skapa möjligheter, med de verktyg vi har, att möjliggöra svenskspråkig television, speciellt vad gäller OS.
Ltl Axel Jonsson

En lösning som har diskuterats bl.a. på ett seminarium i svenska riksdagen i
våras vad gäller SVT PLAY och den problematiken så är att den finska upphovsrättslagstiftningen är bland den mest föråldrade och oflexibla i Norden.
Lagstiftningen möjliggör inte så kallade generella avtalslicenser som lite förenklat är ett slags heltäckande kollektivavtal som sluts mellan TV-bolaget och
företrädare för upphovsmännen. Det gör att man inte behöver komma överens med varje enskild rättighetsinnehavare när man förhandlar om upphovsrätterna. Skulle Finland komma till skott och uppdatera sin lagstiftning till
Sveriges och Danmarks nivå så skulle det möjliggöra att Ålands radio och TV,
SVT och Kopiosto kunde avtala om att SVT PLAY sändningarna också kunde
visas på Åland.
På vilket sätt har ministern och landskapsregeringen under året lobbat för
att få till stånd en uppdaterad finsk lagstiftning och varför händer ingenting?
Minister Veronica Thörnroos

Talman! Vad gäller radio- och TV-frågor inom landskapsregeringen så finns
det en tudelning. Vad gäller SVT PLAY och den delen så är det minister Johan Ehn som är ansvarig. Jag ska naturligtvis försöka besvara frågan så gott
det går ändå.
Det har initierats från åländsk sida, Ålands radio och TV, ett samarbete
med både Sverige och Finland just kring möjligheten angående ”ett heltäckande kollektivavtal” så att ålänningarna skulle kunna ta del av det utbud som
finns på svenska. Det pågår ett arbete där, ganska mycket i det tysta men det
oaktat. Det som sker stort sker ofta tyst. Jag vågar inte sia om det kommer att
lyckas eller inte, men det pågår i alla fall en aktivitet. Min förhoppning är att
det ska lösa sig så småningom.
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Ltl Axel Jonsson

Den aktiviteten har inte varit särskilt synlig på sista tiden, måste man konstatera.
Även våra åländska TV-leverantörer tampas med den här snåriga verkligheten, vilket bl.a. diskussionerna om RE-TV visade för ett tag sedan. Att inte
kunna leverera det utbud som kunderna efterfrågar är ju onekligen en konkurrensnackdel när det efterfrågade materialet inte finns att distribuera och
samtidigt finns det att tillgå via parabolsändningar från övriga världen.
En lösning på problemet, som är lite mera långsiktigt och lite mera övergripande, kunde vara att överta upphovsrättslagstiftningen och antingen göra
Åland till ett eget upphovsrättsområde eller, kanske hellre, genom ett internationellt avtal med Sverige och göra det obligatoriskt att inkludera Åland vid
förhandlingar om sändningsrättigheter för det svenska upphovsrättsområdet.
Någonting måste börja hända för att vi ska kunna säkra vårt svenska språk
även i TV-rutorna.
Anser inte minister Törnroos att det vore dags att en gång för alla utreda
för- och nackdelar med egen åländsk upphovsrätt och möjligheterna att lösa
dagens problem med bilaterala avtal med Sverige?
Minister Veronica Thörnroos

Tack, talman! Det viktigaste är att vi i landskapsregeringen gör allt vad vi kan
med våra verktyg för att skapa förutsättningar så att ålänningarna kan se på
TV på svenska. Att vi, med den verktygsbox vi har, försöker bredda det utbud
som i dagsläget finns så att så många som möjligt kan se TV på svenska inom
gällande lagstiftning.
För övrigt ser jag mig därtill nöd och tvungen att hänvisa till minister Johan Ehn som är ansvarig för den här frågan.
Talmannen
Nästa frågeställare är ltl Torsten Sundblom.
Ltl Torsten Sundblom

Jag vill ställa min fråga till lantrådet.
Herr talman! Fru lantråd, beträffande meddelade nr 1/ 2011-2012 som
lantrådet lämnade tidigare så på sista sidan finns ett stycke om ett starkare
och modernare samhälle. ”Landskapsregeringen vill i detta regeringsprogram genom samarbete och större delaktighet ingjuta framtidstro trots att
tiderna är oroliga ur ett ekonomiskt perspektiv.” Man skriver vidare: ”Landskapsregeringen anser att i det reformarbete som sträcker sig utöver mandatperioden krävs breda politiska överenskommelser. Vi föreslår att parlamentariska kommittéer tillsätts för samhällsservicereformen, skärgårdstrafikens utveckling och den nya självstyrelselagen.”
De två förstnämnda, kommer lantrådet att se till att de här kommittéerna
blir tillsatta?
Lantrådet Camilla Gunell

Tack, herr talman! Den här frågan kring parlamentariska kommittéer har ltl
Sundblom lyft tidigare, och så har även skett vad gäller arbetet med självstyrelselagen, vilket förstås är givet.
Vad gäller frågan om samhällsservicereformen så har landskapsregeringen
valt att arbeta enligt en metod där vi från början har gått in i ett öppet förfa-
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rande. Vi har börjat med att höra kommunerna och företrädare från hela
Åland. Vi har bett dem att på ett aktivt sätt vara delaktiga i det här arbetet.
Därför har vi inte i det här skedet bildat någon parlamentarisk kommitté för
det här arbetet, men vi har heller inte uteslutet att det kan komma ett skede
när en sådan kommitté behövs.
Ltl Torsten Sundblom

Tack, herr talman! Sådana här arbeten som kommer att sträcka sig över
många år så skulle det vara viktigt att det finns en bred uppslutning bakom.
Jag har varit med på en del möten som har varit. Jag tycker egentligen inte
att det har gett så mycket för genomslagskraften har inte varit så stor.
Nu har halva tiden av regeringens mandatperiod gått. Det kommer säkert
nya regeringar och arbetet ska fortskrida även fast det kommer nya regeringar och därför skulle det vara så viktigt med de här kommittéerna.
Vi kanske i alla fall inte behöver vänta oss kommittéer, utan man arbetar
på och så blir det ingenting. Är det så som det ska bli? Vi vet att när det gäller
samhällsservicereformen så är kommunerna redan lite på kollisionskurs och
de kanske blir ännu mera på kollisionskurs.
Lantrådet Camilla Gunell

Tvärtom, ltl Sundblom, arbetet som har inletts är värdefullt. Det arbetet utgör
den grund på vilken vi arbetar vidare.
Landskapsregeringen har dessutom i ett meddelande till lagtinget förmedlat vilka huvudsakliga åtgärder vi tycker att är viktiga att vidta först inom ramen för samhällsservicereformen. Efter det har arbetet fortskridit så att landskapsregeringen i budgeten för 2014 har angett särskilt sex punkter, vid sidan
av den digitala agendan, där vi nu går fram gentemot kommunförbundet och
Mariehamns stad som just nu befinner sig i en remissprocess där man ska
återkomma till oss med synpunkter.
Jag tror inte att någon har förväntat sig att det med enkelhet ska gå att reformera det åländska samhället. Till det behövs nog allas resurser och att vi
hjälps åt för att komma till ett bra resultat.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Torsten Sundblom

Tack, herr talman! Bästa fru lantråd, förutsättningarna är nog också att man
tillsätter den här parlamentariska kommittén för kortrutten. Man behöver få
en samsyn där för att man ska kunna göra det övriga, de förbinds med
varandra väldigt nära.
Lantrådet Camilla Gunell

Angående skärgårdstrafiken så ska vi vilken vecka som helst få presenterat
det underlag som nu har tagits fram i ett ofantligt omfattande utredningsmaterial. På basen av det materialet så ska vi sedan välja lösningar för skärgårdstrafikens investeringar för en lång tid framöver. Jag hoppas att vi ska
kunna ha en samsyn i lagtinget kring dessa lösningar som kommer att kräva
en stark konsensus när det kommer till den dagen att pengar ska få lånas för
att investeringar ska göras.
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Talmannen
Nästa frågeställare är ltl Brage Eklund.
Ltl Brage Eklund

Jag vill ställa min fråga till minister Thörnroos.
Tack, herr talman! Min fråga berör inmatningstariffer för vindkraften. Den
frågan har jag berört tidigare. Vi vet idag att det vindkraftsstöd som är aktualiserat när det gäller inmatningstariffer kommer bara att beröra tre projekt på
Åland. Min raka enkla fråga är: Var ligger förhandlingarna i dagsläget och när
kan vi förvänta oss att få en lösning?
Minister Veronica Thörnroos

Tack, talman! Tack för frågan ltl Brage Eklund. Vad gäller inmatningstarifferna så finns det en politisk överenskommelse mellan Finlands regering och
Ålands landskapsregering. Jag vet också att lantrådet, vid sitt besök när hon
träffade statsministern förra veckan, åter igen gjorde en påtryckning över hur
viktig inmatningstarifferna är för de åländska vindaktörerna.
För tillfället pågår ett beredningsarbete på tjänstemannanivå. Man tittar
över den lagstiftning som Ålands lagting i sinom tid ska processa. Det lagstiftningsarbetet pågår som sagt var på tjänstemannanivå. Jag är välinformerad om det men det oaktat är det där det ligger.
Så fort man når en fullständig enighet kring detaljfrågorna så kommer lagstiftningen, där det redan finns ett utkast, att föras till lagtinget för sedvanlig
process.
Ltl Brage Eklund

Våra miljömål säger att vi ska ha miljövänlig energi. Om jag inte missminner
mig så ska vi år 2020 ha miljövänlig energi på 20 procent.
När det gäller inmatningstarifferna för de nya projekten så kan det finnas
en möjlighet att få ekonomi i det här. Men vad händer med de gamla vindkraftsparkerna som inte kommer att få de här stöden? Har landskapsregeringen en långsiktig strategi på hur man ska lösa de problemen? Hur har man
annars tänkt sig att uppfylla de här miljömålen?
Minister Veronica Thörnroos

Tack, talman! Vad gäller andelen förnyelsebar energi så är det totalt för rikets
sida 38 procent. Av den 38 procenten ska 9 procent vara vindkraft. Det pågår
som sagt ett arbete.
Vad gäller accisbefrielsen som fanns tidigare, både på rikshåll och på
åländsk sida, så vill jag vara tydlig med att säga att de åländska företagen har
faktiskt varit i en mer positiv situation än vad man har varit på rikshåll. Därför att man de facto har fått ersättning ett år längre än vad man har fått på
rikssidan. Varken sig på rikssidan eller här i landskapet Åland kan man få
stöd för ”gamla vindkraftverk”. Inmatningssystemet avser enbart nya investeringar.
Ltl Brage Eklund

Detta oaktat så har landskapsregeringen ett ansvar att uppfylla miljömålen.
Om vindkraftsparkerna läggs ner så har man också ett bekymmer att uppnå
miljömålen. I dagsläget är det enbart med vindkraften som man kan uppnå
de här målen på 38 procent. Vi har inte så mycket andra energikällor som vi

486

kan ta till, åtminstone inte i den omfattningen som vindkraft som producerar
så mycket energi.
Hur ska landskapsregeringen uppnå de här målen om man inte har en
långsiktig lösning även för de möllor som snurrar och som fortfarande har en
livslängd på 10-20 år?
Minister Veronica Thörnroos

Tack, talman! Jag märker att vi pratar om flera olika saker här. Den gemensamma nämnaren är väl vindkraften.
Jag vill vara tydlig med att säga att landskapsregeringen har arbetat väldigt
hårt för att de åländska vindaktörerna ska kunna ingå i det finska inmatningstariffsystemet. Där vill jag vara väldigt tydlig så att det inte råder några
oklarheter kring det.
Beträffande miljömålen så enligt den utvecklingsmodell som man har använt sig av på rikssidan, och som troligtvis kommer att vara gångbar här
också, så har vi goda möjligheter att nå miljömålen utan att vi för den sakens
skull kan investera fullt ut vindkraftverk. Därmed inte sagt att vi inte ska göra
det. Men det är två olika saker; miljömålen för 2020, som för Finlands del är
38 procent, det är en sak, vindkraften är en annan sak och accisbefrielsen är
en tredje sak.
Talmannen
Nästa frågeställare är vtm Viveka Eriksson.
Vtm Viveka Eriksson

Jag vill ställa min fråga till minister Carina Aaltonen.
Jag vill efterfråga ministerns och därmed landskapsregeringens syn när
det gäller den demografiska utvecklingen.
Hur ska man möta de utmaningar en allt äldre befolkning innebär för
samhället? Hur ska man möta utmaningen att allt fler blir äldre och att allt
färre ska försörja allt fler? Vilka strategier har landskapsregeringen för att det
offentliga Åland ska kunna hantera framtiden och möta äldre personers behov på ett rättvist, rättssäkert och effektivt sätt?
Minister Carina Aaltonen

Tack, herr talman! Det är en mycket relevant fråga. Den frågan ligger till
grund för varför vi behöver göra en förändring bl.a. inom den kommunala
sektorn för att också frigöra resurser så att kommunerna ska kunna försörja
allt fler, inte bara äldre utan också personer med olika funktionsnedsättningar och andra specialbehov. Vi ser att den demografiska utvecklingen visar
oroande tecken. I skärgården idag är ungefär 30 procent av befolkningen över
65 år. Vi ser att de här trenderna ökar hela tiden på Åland men också i övriga
Norden. Vi behöver ha strategier.
En del i den här strategin är bl.a. kommunernas socialtjänst. Vi flyttar över
vissa områden till en gemensam kommunal myndighet så att kommunerna
på ett bättre och mer effektivt sätt ska kunna erbjuda de äldre både hemservice och annat i kommunerna.
Vi behöver också fundera på att få gemensamma indikatorer som gäller
hälso- och sjukvård och socialvård. Det arbetet har landskapsregeringen börjat ta fram, att mäta äldres funktionsförmåga. Vi kommer också att börja ar-
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beta med en äldreomsorgslag som klart och tydligt ska definiera de äldres rättigheter oberoende av var på Åland man bor.
Vtm Viveka Eriksson

Talman! Jag har noterat att landskapsregeringens representanter många
gångar hänvisar just till den demografiska förändringen och utvecklingen när
man talar om samhällsservicereformen och särskilt den sociala sektorn som
nu ska föras samman. Men samtidigt så har man inte satt fingret på den verkliga stora frågan, eftersom man inte tar äldreomsorgen med i det sociala förbundet. Den utvecklingen fortgår och man har fortfarande inte någon samordning inom äldreomsorgen. Hur tänker landskapsregeringen här? Hur ska
man uppmuntra och främja ett utökat samarbete också inom äldreomsorgen?
Tänker man sig t.ex. att i framtiden också lyfta fram äldreomsorgen i den sociala sektorn?
Minister Carina Aaltonen

Jag tror att vi idag ska börja med de områden där kommunerna har identifierat som svåra för en liten kommun att hantera.
Beträffande äldreomsorgen så måste vi tänka oss att dagens utbyggnad av
äldreomsorgen kanske inte motsvarar morgondagens behov och hur de äldre
vill bo. Är det i kommunala små, nästan studentrum, som morgondagens
äldre vill bo? Eller är man beredd att bo kvar hemma med mera stödtjänster
som man då kan välja? Vi måste också börja fundera på hur morgondagens
äldre vill ha det och inte utgå ifrån att allting ser ut som idag.
Vi börjar med kommunernas socialtjänst. Äldreomsorgen kommer säkert
att behöva diskuteras och penetreras mera och med vidare visioner, men i
dagsläget så ska vi ta itu med de stora problemen.
Vtm Viveka Eriksson

Talman! Det har noterats att det finns olika syner mellan regeringspartierna
huruvida äldreomsorgen också skulle vara med här. Jag har förstått att ministerns eget parti tycker att äldreomsorgen också borde ingå i den sociala delen. Vad gör landskapsregeringen rent konkret för allt detta som ministern
räknade upp? På vilket sätt främjar man nytt boende för äldre som skisserades upp här? På vilket sätt främjar man verkligen väldigt starkt ett samarbete
mellan kommunerna? Här finns ju alla möjligheter att göra vinster på att
kommuner går samman och samarbetar kring sin äldreomsorg. Kommer ministern och landskapsregeringen att se till att det också betalas ut ett stöd för
kommuner som vill samarbeta inom äldreomsorgen?
Minister Carina Aaltonen

Jag tror att man också ska utgå ifrån att kommunerna både kan och vill samarbeta. Vi kommer inom kort att tillsätta samarbetsråd mellan ÅHS och
kommunerna just för att förenkla samarbetet mellan hälso- och sjukvården
och socialvården.
Ett mycket bra projekt som vi har på gång och som leds av högskolan är ny
teknik för äldre. Det projektet erbjuder också möjligheter för kommunerna
att använda den nya tekniken på ett nytt sätt för att möjliggöra att äldre kan
bo kvar hemma längre.
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Sedan har vi arbetsgruppen som ser över gemensamma mätindikatorerna
för funktionsförmågan hos de äldre. Vi har satt igång ganska många olika arbeten just för att främja det här samarbetet.
Talmannen
Nästa frågeställare är ltl Mats Perämaa.
Ltl Mats Perämaa

Jag har en fråga till lantrådet.
Herr talman! Fru lantråd, jag har en fråga om lagstiftning. Lagtinget sammanträder ju i huvudsak för att ta ställning till lagframställningar lagda av
landskapsregeringen, även om instrumentet lagmotionen också finns, men i
huvudsak förslag från landskapsregeringen. Lagstiftning är givetvis viktigt.
Det är på det sättet som vi förändrar samhället till fromma för ålänningarna.
November- decembersessionen är lagtingsårets inledning, den period vi nu
genomför och den perioden är en av två långa lagtingssessionsperioder i lagtinget.
Under de fyra senare åren har landskapsregeringen, också den landskapsregering som leds av lantrådet Gunell, i snitt levererat ungefär åtta lagframställningar under november-december. Under denna session har er regering
levererat endast två lagframställningar.
Frågan blir kort och koncis: Hur kan detta komma sig?
Lantrådet Camilla Gunell

Ja, vi har många lagpaket som är under arbete och många stora viktiga reformpaket som betyder lagstiftning och de är under arbete. Regeringen har
därför lämnat en lista till lagtinget över vilka framställningar och lagframställningar som är på kommande. Jag skulle önska att flera av dem hade varit
klara redan den 1 november. Men på grund av lagarnas komplexitet och remisstider så dröjer det ibland längre tid än man önskar. Men lagarna är definitivt på gång och kommer att komma till lagtinget inom kort.
Ltl Mats Perämaa

Herr talman! Ända sedan regeringsprogrammet presenterades och vi fick se
den första tilläggsbudgeten som kallades omställningsbudget, en budget för
2013, och nu en budget för 2014, så har landskapsregeringen pratat väldigt
mycket om att den här regeringen levererar reformer i hög grad. Det har till
och med pratats om rekord i reformer.
Den liberala gruppens åsikt är att reformer är reformer först när de blir
förverkligade, oftast i form av lagstiftning. Därför är det inte tillfredsställande
att det utlovas många reformer som sällan kommer i mål. Nu just har vi den
situationen att lagtinget mer eller mindre, i veckorna som kommer, kommer
att ställas på tomgång för att vi inte har lagframställningar, reformförslag att
ta ställning till.
I regeringsprogrammet står det att under vissa förutsättningar, om läget så
kräver, så kommer landskapsregeringen möjligen att föreslå neddragningar
av ambitionerna som har satts. Kommer lantrådet att föreslå en förändring av
regeringsprogrammet?
Lantrådet Camilla Gunell

Efter en två års genomgång efter årsskiftet kommer vi, tillsammans med förvaltningen, att göra en grundlig genomgång av vårt handlingsprogram.
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Jag vill säga att reformer pågår kontinuerligt. Till exempel är den digitala
agendan en reform som inte i det här skedet kräver lagstiftning. Det pågår reformer som i allra högsta grad är betydande, trots att de inte innebär lagstiftning.
Det är mycket reformpaket i form av lagar på gång till lagtinget. Jag tror
inte att ltl Perämaa ännu behöver diskutera regeringsprogrammets förverkligande. Det är ännu två år kvar innan den här regeringen lämnar för en annan
regering. Jag kan garantera att mycket av det arbetet kommer att bli slutfört.
Frågestunden slutar
Frågestunden är därmed avslutad. Nästa plenum hålls idag klockan 14.00. Plenum är
avslutat.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 28 ledamöter närvarande.
Talman Britt Lundberg anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av extra
ALDE-möte i Bryssel och lagtingsledamoten Gunnar Jansson anhåller om ledighet på
grund av privata angelägenheter. Beviljas.
Bordläggning
1

Främjandet av invalidpensionärers återgång i arbete
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 2/2013-2014)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 2/2013-2014)
Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 09.12.2013. Godkänt.

Remiss
2

Godkännande av avtalet med Niue om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden
Republikens presidents framställning (RP 4/2013-2014)
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.
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Andra behandling
3

Ålands ombudsmannamyndighet
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 1/2013-2014)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 26/2012-2013)
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 samt klämförslaget i utskottets betänkande för godkännande i
enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Diskussion.
Ltl Axel Jonsson

Tack, fru talman! Jag ska fatta mig kort. Som jag tidigare har aviserat i samband med första behandlingen så kommer jag att driva ett förslag till omröstning. Jag hoppas att lagtinget kan ge ett tydligt uppdrag till landskapsregeringen och faktiskt ge denna nya ombudsmannamyndighet ett brett och verkligt uppdrag. Idag begränsas det av den delade behörigheten.
Genom en överenskommelseförordning skulle vår ombudsmannamyndighet också sköta de uppgifter som idag ankommer på motsvarande riksmyndigheter, det skulle lösa den här situationen på ett ändamålsenligt sätt, anser
vi i Ålands Framtid. Eftersom vi var eniga om detta i utskottet så tycker jag
och vi i Ålands Framtid att det är på sin plats att lagtinget är tydliga på den
här punkten och ger landskapsregeringen det uppdraget. Tack.
Ltl Harry Jansson, replik

Fru talman! Håller ltl Jonsson med om att inne i lag- och kulturutskottets betänkande finns i stort sett samma skrivning som ledamoten önskar som kläm och vad gäller själva syftet med klämmen?
Ltl Axel Jonsson, replik

I utskottets betänkande står det, om jag minns rätt, att utskottet har
ingenting emot eller ser det som är lämpligt osv. Man initierar förhandlingar om en överenskommelseförordning, men man säger ingenstans
att det här är någonting som borde göras, man ger inte landskapsregeringen ett tydligt uppdrag. Jag tycker att vi borde vara tydliga med det
här i lagtinget och ge landskapsregeringen ett sådant uppdrag så att det
här faktiskt görs, så att det inte ytterligare blir lämnat till historien i och
med detta betänkande lämnar vårt bord idag.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Trots att det har varit väldigt mycket fokus på om det ska kallas
ombud eller ombudsman så har detta varit en av de viktigaste frågorna
också för liberalerna. Man ska en gång för alla kunna ha en tydlig tillgänglighet och funktionalitet på diskrimineringsmyndigheten. Vi ger
vårt stöd och har varit delaktiga i den här reservationen.
Ltl Axel Jonsson, replik

Vi tackar för det stödet. Även om namnet har varit en principiell intressant frågeställning så är det också viktigt att vi ser till att den här myndigheten får ett verkligt innehåll och att myndigheten får ett mandat på
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hela diskrimineringsområdet och jobbar med frågor som är viktiga för
ålänningarna. Vi hoppas att även övriga partier i den här salen kan gå
med oss på den linjen och ge landskapsregeringen ett klart och tydligt
uppdrag att klargöra den råddiga situation som råder idag, skulle man
enkelt uttryckt kunna säga.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet?
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Det ligger väl en del i det som reservanterna tycker att man
borde göra, dvs. en överenskommelseförordning så att också de privata skulle
inkluderas i diskrimineringsombudsmannens ansvarsområde.
Har man några som helst indikationer på att det privata näringslivet vill ha
det så som förslagsställaren säger? För min del tror jag att det kanske inte är
så självklart att man från det åländska näringslivet vill ha en sådan överenskommelseförordning. Men om förslagsställarna här kan intyga att så är fallet
så då är situationen en helt annan.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Inte är det riktigt så enkelt som ltl Sundback säger. Nu har vi
behörigheten uppdelad på tre olika myndigheter.
Statens arbetarskyddsbyrå övervakar arbetstagare vid landskapet och
kommunerna och att inte statstjänstemän och privaträttsligt anställda
diskrimineras när det gäller arbetslivet. Vår diskrimineringsombudsman
har bara kommunernas och landskapets tjänstemän, så en del av landskapets arbetstagare är under arbetarskyddsmyndigheten och minoritetsombudsmannen.
Vi tror att det skulle reda upp situationen om man skulle ha samma
lösning som konsumentrådgivningen. Det skulle vara enklare och tydligare för ålänningarna.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, det kan man säkert tycka, men har man hört dem som berörs av det
här? Vi har ju flera sådana områden där behörigheten är delad. Arbetsrätten ligger ju på rikets sida och tjänste- och kommunala avtalsrätten
ligger på åländsk sida. Situationen är ju redan uppdelad på många sätt.
Det som jag närmast är intresserad av är vad den privata sektorn anser.
Jag känner inte till det därför ställer jag frågan.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Under hörandena har det kommit fram att man tycker att det
inte fungerar tillfyllest idag. Man anser att man måste vända sig till tre
olika myndigheter. När man har vänt sig till myndigheter har man till
och med fått besked som ”det här är inte vår behörighet”, utan man
måste vända sig till en annan och då riskerar luften att gå ur. Man tar
ganska stort mod till sig om man ska anmäla diskriminering. Vi upplever att här är ett faktiskt problem. Liberalerna har hela tiden varit skeptiska till den här uppdelningen. Vi tycker att det inte är funktionellt. Vi
tror att det här skulle vara ett steg framåt för alla ålänningar oberoende
om man jobbar inom det privata näringslivet eller inom offentlig sektor.
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Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, fru talman, jag förstår liberalernas önskan i det här sammanhanget.
Jag ställer mig fortfarande lite neutral i den här saken. Det ligger mycket
i det man säger. Sist och slutligen, vem är denna ”man” som har tyckt så
mycket i utskottet? Är det en representant för de statliga myndigheterna
och statligt anställda eller är det en representant från de privatanställda
i näringslivet? Det förblir för mig lite oklart. Eftersom det här är en lagstiftning som berör enskilda människor så vore det intressant att höra
hur stor bredd och understödd det finns för det här förslaget.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Axel Jonsson, replik

Om det är någonting som företagen ofta påpekar för oss i den här salen
så är det att vi behöver bekämpa onödig byråkrati. Att ha tre olika myndigheter som sköter diskrimineringsfrågor på Åland, dels riksmyndigheter och dels åländska, är väl om någonting onödig byråkrati?
För företag som vill diskriminera kanske det här är någonting positivt
i och med att det blir svårt för individen att hitta rätt och veta vem man
ska vända sig till. Men den här lagen utgår från individen och individens
rättsskydd och det är detta som borde ligga i fokus och kanske inte företagens möjlighet att slinka undan och kunna fortsätta att diskriminera.
Det är trots allt individens rättsskydd som vi ska fokusera på. Givetvis är
det relevant vad företagen anser. Men det finns en mycket, mycket mer
relevant aspekt i den här frågan; hur enkelt det blir för den enskilda
ålänningen.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Det bör förstås alltid vara en strävan hos lagtinget att
hitta rättssäkra system. I den kampen är jag med.
Sedan blev jag lite förvånad över att ltl Jonsson tydligen menar att det
finns företag på Åland som vill diskriminera. Det visste jag inte om. Men
om man säger på det viset så bör man väl närmast exemplifiera eller verifiera det på något sätt, annars är det en ganska grov anklagelse.
Ltl Axel Jonsson, replik

Det var inte någon anklagelse, mera en teoretisk tanke. Finns det företag
idag som diskriminerar så är det klart lättare att slippa undan i och med
att det är oklart och svårt för den enskilda ålänningen att veta vart man
ska vända sig. Ombudsmannamyndighetens föregångare har varit otillgänglig för medborgarna. Det måste väl vara vår målsättning här i lagtinget att göra det enkelt för ålänningarna att utnyttja den här myndigheten som vi nu lagstiftar om. Mot den bakgrunden så behöver vi göra
det redigt och enkelt för ålänningen.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, det är en vällovlig ambition och det kan säkert förbättras.
Däremot om inte de parter som berörs av det här har uttalat någon
åsikt så tycker jag nog att ärendet kräver en annan beredning än att vi
bara med en kläm ska göra en viljeyttring till regeringen. Jag har inte i
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det här skedet fått tillräckligt med fakta för att kunna ta ställning till frågan.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Först föreläggs förslaget till landskapslag om Ålands ombudsmannamyndighet i enlighet med lag- och kulturutskottets betänkande 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 4 och 6 §§ landskapslagen om tilllämpning i landskapet Åland av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män för antagande i andra behandling. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.
Fel! Bokmärket är inte
definierat.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 10 och 11 §§ landskapslagen om förhindrande av diskriminering i landskapet Åland för antagande i andra behandling. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är
avslutad.
Fel! Bokmärket är inte definierat.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 2e § 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.
Fel! Bokmärket är inte definierat.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 2 § 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.
Fel! Bokmärket är inte definierat.
Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion.
Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.
Begärs ytterligare ordet?
Ltl Axel Jonsson

Fru talman! Jag föreslår att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att initiera förhandlingar om en överenskommelseförordning enligt vilket landskapets ombudsmannamyndighet skulle sköta de uppgifter som nu ankommer på motsvarande på riksmyndigheter.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Jag ber att få understöda ltl Jonssons förslag.
Talmannen
Ltl Axel Jonsson, understöd av ltl Katrin Sjögren har föreslagit att lagtinget ska godkänna en åtgärdsuppmaning av följande lydelse:” Att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att initiera förhandlingar om en överenskommelseförordning enligt vilken
landskapets ombudsmannamyndighet skulle sköta de uppgifter som nu ankommer på
motsvarande riksmyndigheter.”
Detta kallas ltl Axel Jonssons förslag. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Eftersom åtgärdsuppmaningen ingår i en reservation till ett betänkande behöver förslaget
inte bordläggas. Omröstning kommer därför att verkställas.
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Den som röstar för utskottets förslag röstar ja och den som röstar för att ltl Jonssons
kläm ska godkännas röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar nej. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.
Lagtinget har omfattat utskottets betänkande. Klämförslagets enda behandling är avslutad. Därmed är ärendet i dess helhet slutbehandlat.
Första behandling
4

Godkännande av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland,
Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 2/2013-2014)
Republikens presidents framställning (RP 15/2012-2013)
Landskapsregeringens yttrande (RP 15/2012-2013-s)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.
Diskussion. Ingen diskussion.
Detaljbehandlingen börjar. Förordningen i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med lag- och kulturutskottets betänkande. Förslaget är bifallet i
första behandling.
Ärendets första behandling är avslutad.

Föredras efter bordläggning
5

Policy för Ålands demilitarisering och neutralisering
Landskapsregeringens meddelande (M 1/2013-2014)
Ärendet bordlades vid plenum 02.12.2013 då lagtinget beslöt att remittera ärendet till
självstyrelsepolitiska nämnden.
Fortsatt diskussion.
Ltl Christian Beijar

Fru Talman! När vi avslutade den här diskussionen i måndags så var det betydligt färre ledamöter här så därför är det trevligt att det är så många som är
på plats nu. Jag kommer med några allmänna synpunkter på det här ur ett
nordiskt perspektiv.
Debatten och diskussionen om landskapsregeringens policy har varit för
mig värdefull och intressant inte minst sagt beroende på att många ännu aktiva i lagtingsarbetet satt sina spår i processen. Då tänker jag närmast på f.d.
Ålands fredsförening ordförande Barbro Sundback, riksdagsledamöterna
Gunnar Jansson och Roger Jansson och f.d. näringschef och EU-förhandlare
Harry Jansson. Dessa personer är fortfarande aktiva i lagtingsarbetet.
Jag har varit med i lagtingsarbetet i olika repriser under en längre tid. Och
jag måste säga att landskapsregeringens meddelande om policy för Ålands
demilitarisering och neutralisering är något av en skolbok om den historiska
bakgrunden till Ålands demilitarisering och neutralisering.
Samtidigt som den de utmaningar som gäller säkerheten och de gränsöverskridande hoten blivit alltmer mångfasetterat och sambandet mellan hållbar
utveckling och säkerhet blir allt mer uppenbart. Och nya hot som ex. cyberhot
som innefattas i säkerhetspolitiken som lagtingsledamot Tony Asumaa beskrev vid måndagens plenum.
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Som nyutnämnd medlem i Ålands delegation i Nordiska rådet, där jag har
mycket att lära, kommer jag att upprätthålla mig lite vid frågan som berör det
nordiska samarbetet i säkerhetspolitiken.
Försvars- och säkerhetspolitiken, som tidigare inte diskuterades och lyftes
inte fram av på grund av dess politiska känslighet, har under de senaste åren
fått aktualitet bl.a. genom utvecklandet av det nordiska försvarssamarbetet
Nordefco och Stoltenbergrapporten som bl.a. nämner fredsbyggning som en
central del av det nordiska försvarsarbetet.
Ålands delegation i nordiska rådet med dåvarande ordförande Wille Valve
har i en skrivelse till Nordiska rådet påtalat betydelsen av att debatten om
försvars- och säkerhetspolitik inom det nordiska samarbetet tydligt inkluderar fredsbygge, konfliktlösning samt demilitarisering och neutralisering som
redskap. Det är bra att man från Ålands delegation i Nordiska rådet uppmärksammat Nordiska rådets politiska ledning och Finlands försvarsministerium på den rådande juridiska situationen för Ålands demilitarisering och
neutralisering. Och det kommer vi på olika sätt att fortsätta med.
Och vår avsikt är att fortsättningsvis på olika sätt synliggöra och öka kunskapen om Ålands status vilket leder till ökad medvetenhet om Ålands demilitarisering och neutralisering. Erfarenheter från Ålandsexemplet ska alltid
framhållas i diskussioner om nordiska säkerhetspolitiska initiativ. Åland är
inte bara självt ett resultat av internationell medling i Nationernas förbunds
regi. Åland har sedan 1920-talet byggt upp ett ansenligt kunnande inom
freds- och medlingsområdet med Ålands fredsinstitut som mottagit bl.a. delegationer från Nagorno-Karabach som sökt fungerande lösningar för sina
konflikter.
Vi måste vidhålla det som framgår av meddelandet att ett ökat nordiskt
försvarssamarbete kan och måste ske på ett sådant sätt att de konventioner
som reglerar demilitariseringen och neutraliseringen ovillkorligen följs, dvs.
att Åland lämnas utanför ett sådant militärt samarbete. När det gäller säkerhetspolitiken ska Åland vara aktivt.
Fru talman! Som framgår av meddelandet antog Nordiska rådets presidium i juni 2011 en rekommendation om ett nordiskt forum för att stärka
nätverket om freds- och konfliktlösning. Denna rekommendation är fortfarande obehandlad i Nordiska ministerrådet. Denna rekommendation bör nu
på nytt aktiveras.
Fru talman! Slutligen är det intressant att notera att när det gäller intresset
bland den åländska befolkningen för demilitariseringen så fick det intresset
fart först i samband med den nordiska fredskonferensen som hölls år 1981,
därefter bildades Ålands fredsförening och efter det grundades Ålands fredsinstitut. Det stämmer också med mitt minne, samtidigt bekräftar det kraften i
det frivilliga föreningsarbetet. Ålands fredsinstitut är idag en auktoritet på
området. Tack för det.
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Det är ett viktigt historiskt steg som lagtinget tar nu i och med
det här meddelandet. Vi utvecklar självstyrelsen när vi inleder diskussionen
om Ålands demilitarisering och neutralisering.
Det är ett stort steg. Det är ett viktigt politikområde för Ålands lagting.
Frågor om försvars-, säkerhets och utrikespolitik ansågs länge vara något
som helt och hållet låg inom rikets behörighetsområde.
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Åland var i dessa avseenden att betrakta som ett politiskt objekt för statens
och signatärmakternas diskussioner och beslut. Till stor del betraktade också
åländska politiker sig som ett objekt.
Jag kommer ihåg när jag kom in i lagtinget 1979. I början av 1980-talet tog
självstyrelsepolitiska nämnden sig an frågor som på något sätt kunde anknyta
till försvarspolitik och säkerhetspolitik med största respekt för rikets behörighet och också med en stor grad av osäkerhet.
Men som sägs i meddelandet har tiderna förändrats många gånger sedan
tillkomsten av demilitariseringsservitutet från år 1856.
Det som är mycket anmärkningsvärt, med hänsyn till alla de förändringar
som skett i det säkerhetspolitiska landskap i vilket Åland ingått och ingår under dessa dryga 150 år, är att Ålands ställning som demilitariserat och neutraliserat område har förstärkts. Om man jämför med motsvarande områden så
den största utvecklingen är att de områden som deklarerats som neutraliserade och demilitariserade har under årens lopp mer och mer förbleknat.
Men för Ålands del har vår särskilda status förstärkts och de internationella
förpliktelser som signatärmakterna iklätt sig har bestått över tiden och förpliktelserna har utvidgats till en internationell sedvanerätt vilket innebär att
alla andra stater numera respekterar Ålands särskilda status. Man måste understryka detta, vi måste komma ihåg det och verkligen lyfta fram det som
något väldigt fint, inte bara för Ålands del utan för alla andra som har varit
med och skapat den här utvecklingen. Regimen har bestått trots krig och internationella spänningar och ideologiska skiften.
Sedan 1980-talet har en aktiv fredsrörelse på Åland påtalat vikten av att
ålänningarna aktivt själva ska utveckla Ålands särskilda status. Många i det
civila samhället har engagerat sig och drivit på utvecklingen av Åland som ett
unikt och fredligt samhälle. Många har tagit till sig epitetet Åland som Fredens öar.
Självstyrelsemyndigheterna och de politiska institutionerna har tagit
ganska lång tid på sig för att tillägna sig de här frågorna och visat det här intresset. Men med tiden har det blivit allt mer naturligt att frågor som rör
Ålands demilitarisering har blivit föremål för politiska diskussioner och beslut både i lagtinget och i regeringen.
Från att vi har varit enbart ett objekt i frågor så har det under de senaste
30 åren skett en markant utveckling där Åland numera uppträder som ett politiskt subjekt i frågor som rör landskapets säkerhetspolitiska intressen.
Också i andra sammanhang, inte bara här i lagtinget, främst i nordiskt men
också östersjösamarbetet känns det numera helt naturligt och givet att politiker och åländska representanter för självstyrelsen för sin egen talan i dessa
avseenden.
Fru talman! Regeringens meddelande bör lägga grund för en fortsatt utveckling av synen på hur Ålands demilitariserade och neutraliserade status
ska försvaras och utvecklas när det säkerhetspolitiska landskapet i vår region
förändras, vilket det gör nu ganska radikalt.
Men detta förutsätter att vi, var och en och som partier, kan skilja på inrikes- och utrikespolitik. Jag vill understryka detta. Det gäller för alla att se på
Åland också utifrån, utgående från andra aktörers intressen, annars kommer
vi inte att vara framgångsrika i att t.ex. skapa en egen doktrin som blir vägledande för oss politiker var än vi uppträder och ska försvara Ålands särskilda
ställning.
498

Det säkerhetspolitiska tänkandet karaktäriseras idag av två viktiga saker.
För det första har hotbilderna drastiskt förändrats sedan slutet av 1990-talet.
Staterna måste satsa mera på säkerhetspolitik än försvarspolitik. De hot som
finns idag är av mera oklar karaktär. Som ltl Roger Jansson sade är det svåra
idag att skilja på det som är militärt och det som är civilt. Men vi vet ändå
vilka hoten är. Som exempel kan nämnas klimatförändringarna och pandemier. Det är sådant som hotar befolkningarna oberoende av landsgränser.
Sedan finns det mera aggressiva politiska behov som terrorism och internationell kriminalitet.
För det andra klarar ingen stat ensam sin säkerhet. I den globaliserade
värld vi lever i så måste man skapa kollektiva säkerhetsanordningar. Man
måste ha en gemensam syn på säkerheten för att kunna försvara den och man
ser olika lager av säkerhetspolitiskt samarbete, alltifrån bilateralt till större
regionala arrangemang och också den globala.
För Ålands del gäller att regeringen och lagtinget är så välinformerade och
kunniga om det säkerhetssamarbete som pågår i vårt närområde. Det är enda
sättet för oss att i olika sammanhang kunna markera våra intressen och kräva
att det beaktas.
Den pågående nordiska säkerhets- och försvarspolitiska diskussionen har
stor betydelse för Ålands demilitarisering och neutralisering. Socialdemokraterna anser att vi bör lägga ner betydligt mer resurser och tankearbete i detta
avseende. Vi ska vara väl insatta och kunniga i det nordiska försvarssamarbetet för att kunna kräva att Ålands särskilda status beaktas. Däremot ska vi
avstå från att ha synpunkter på själva försvarsarbetet.
Ur åländsk synvinkel är den nordiska arenan politiskt mycket värdefull för
att driva dessa frågor men vi kan inte, om vi vill vara framgångsrika, utnyttja
Ålands demilitarisering och neutralisering som en påtryckning mot Finland,
för att uppnå andra politiska mål på hemmaplan. Så skapar vi inte någon
framgång i det här avseendet. För att nå framgång bör vi föra samma linje
oberoende om vi talar med finnar, svenskar, norrmän eller andra nordbor.
Likaså, fru talman, kan vi inte driva de säkerhetspolitiska frågorna med
någon större framgång om vi använder försvars- och säkerhetspolitiska frågor för egna partipolitiska intressens skull.
Under måndagens diskussion framförde liberalerna att ålänningarnas
värnpliktsbefrielse skulle involveras i den diskussion vi nu för med stöd av
regeringens meddelande. Inlägget förvånar mycket mot bakgrund av att frågeställningen om värnpliktsbefrielse inte ingår i meddelandet. Under de samrådsdiskussioner vi har haft i självstyrelsepolitiska nämnden med regeringen
har heller inte framställs några sådana propåer. Vi har sagt att det här är en
del av självstyrelselagen, inte av demilitariseringen och neutraliseringen. Varför tar man då från liberalernas sida upp den här frågan?
Ja, allt tyder på att det går tillbaka till ett uttalande som riksdagsledamoten
gjorde i februari 2013 under en diskussion om Finlands säkerhet och försvarspolitik. Det här uttalandet finns naturligtvis offentligt. Vi har tagit del av
det och det är minsann ganska uppseendeväckande. Riksdagsledamoten har
på en fråga som hon ställer sig själv i avslutningen av sitt anförande, svarat
att hon tycker också att det kan vara dags att införa värnplikt för ålänningarna. Hon har då fått den frågan och hon säger själv att hon har svarat ja på den
frågan. Hon säger dessutom: ”unga framstående jurister som specialiserar
sig inom folkrättens område och vet hur man försvarar Ålands demilitari499

sering och neutralisering vid förhandlingsbordet kunde delta runtom i världen i andra krisområden med den erfarenheten och kunskap som utbildning
kan ge dem. Det vore ett bra bidrag till världsfreden.”
Vid ett senare tillfälle har riksdagsledamoten förklarat att uttalandet om
värnplikt var tänkt som ironi.
Fru talman! Oberoende om det var ett uttryck för ironi eller inte så var det
ett dumt uttalande. Vi socialdemokrater tar avstånd från det och hoppas att
det nu inte förs in i självstyrelsepolitiska nämnden som en del av diskussionen i det här meddelandet om Ålands neutralisering och demilitarisering.
Hur man förhåller sig till det här utlåtandet måste bli en diskussion utanför lagtinget tror jag. Men det togs upp här på måndagen och det var väldigt
otydligt varför ärendet aktualiserades. Man hänvisade från liberalernas sida
till att gemene man uppfattade demilitariseringen och neutraliseringen i
första hand som en fråga om värnpliktsbefrielse. Om liberalerna vill koppla
ihop de frågorna så må det vara hänt, men för vår del är det inte aktuellt.
Vi har Ålandskommittén och där hör ju ändå den här frågan hemma. Det
har den gjort tidigare. Jag tror att vi ska försöka hålla i sär frågorna. Åtminstone ska vi inte ta upp den frågan på basen av något enskilt uttalande,
hur uppseendeväckande det än kan vara från Finlands riksdag.
Till sist, fru talman, så önskar jag med det här meddelandet att vi i självstyrelsepolitiska nämnden kunde skapa en gemensam säkerhetspolitisk plattform, att vi är överens om tillägg och ändringar och att vi får ett dokument
där alla, helst, någorlunda är enhälligt överens. Jag tror inte att det är bra att
vi röstar i de här frågorna. Men det kan man inte ge garantier för.
Förutsatt att vi får en enhällig nämnd bakom ett sådant här förslag så tror
jag att det är väsentligt att bygga upp en doktrin, en sorts styrdokument, ett
dokument som sedan blir vägledande för oss i politiska sammanhang när vi
diskuterar de här frågorna på hemmaplan och utanför Åland.
Jag vill ändå understryka att framgången i de här frågorna så gäller det att
inte blanda ihop den interna åländska debatten och den utrikespolitiska diskussionen om Ålands demilitarisering och neutralisering. Tack, fru talman.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Tack ltl Sundback för mycket initierat anförande i
dessa frågor.
Jag har talat med riksdagsledamot Nauclér om hennes uttalande om
”åländsk värnplikt”. Hon har helt och hållet avsett, och det förstår jag
också, att åländska ungdomar och personer väl kunde göra en form av
värnplikt i det internationella fredsarbetet utanför Åland. Det var detta
som var bakgrunden till hennes uttalande. Jag har själv ofta använt
samma bakgrundsresonemang. Visst, vi har varit befriade från värnplikt, vi har andra fördelar inom självstyrelsen och då kunde vi betala
tillbaka till det internationella samfundet genom att delta internationellt. Jag har nog aldrig använt uttrycket värnplikt för detta, för detta
kanske inte är så passande i sammanhanget.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag har inget behov av att diskutera den här frågan desto mera eftersom
personen det gäller inte är på plats. Jag vill bara för socialdemokraternas del säga att vi tar avstånd från det. Må det nu sedan betyda något
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annat, att vara ironisk eller hur som helst. Men som ett uttalande var det
dumt och onödigt.
Talmannen
Talmannen måste påminna om att person som inte kan försvara sig ska man undvika
att diskutera här i fortsättningen.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Ja, jag valde att i replik ta det uttalandet i försvar eftersom
jag talade med henne i förrgår om saken.
Det andra jag vill replikera gäller huruvida befrielse från värnplikt på
något sätt skulle höra ihop med demilitariserings- och demilitariseringsdoktrinerna. Bakgrunden till 1919 års beredning av självstyrelselagen om 1920 års självstyrelselag utreddes mycket tydligt under 1920talet. Vi har åtskilliga skrifter som dokumenterar att befrielse från värnplikten var en fråga för självstyrelselagen. De kommande revideringarna
av självstyrelselagen har bekräftat det här förhållandet. Ltl Sundback
var inne på rätt spår när det gäller härledandet av värnpliktsbefrielsen
och att värnplikten absolut inte hör ihop med demilitariseringen och
neutraliseringen.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack för det här klargörande. Jag är inte så väl insatt i den här frågan
som ltl Roger Jansson tydligen är. Det stärker mig i den uppfattningen
att vi inte ska blanda in den här frågan i självstyrelsepolitiska nämndens
genomgång av policyn. Vi ska hålla oss till den fördelning vi har haft tidigare i de här frågorna. Värnpliktsfrågan hör hemma i Ålandskommittén och de diskussionerna kommer att föras där.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Som läget är nu så är vi av samma uppfattning. Frågan om
värnplikten behöver inte föras vidare i nämnden med tanke på lantrådets svar som vi fick när det här meddelandet presenterades. Vi ska inte
diskutera vad riksdagsledamoten har sagt. Vi ville veta om det har förts
diskussioner i den riktningen mellan riksdagsledamoten och landskapsregeringen eftersom vi vet att de institutionerna träffas ofta för att diskutera saker och ting, speciellt som svaret i riksdagen var kopplat till
den självstyrelselagsreform som pågår. Lantrådets svar på vår fråga var
entydigt klart att den diskussionen inte har förts och därför är saken klar
och utagerad för vår del.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag tackar för det klargörandet. Jag tror att det kommer att vara till fördel för arbetet i självstyrelsepolitiska nämnden om vi kan utesluta den
diskussionen redan i det här skedet.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
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Minister Wille Valve

Fru talman! Det är svårt att ta av sig hatten som minister, men idag vill jag
först och främst egentligen prata som ålänning och ”folkrättare”. Jag är verkligen stolt och glad över att landskapsregeringen har presenterat det här högkvalitativa dokumentet som demilitariserings- och neutraliseringsdoktrinen
är.
Jag är också glad över nivån på debatten som var i måndags och även idag,
där vi ibland dyker ganska djupt in i frågeställningar om demilitariseringen
som en regional sedvanerätt och argument för eller emot.
Mitt huvudsakliga budskap är den nordiska dimensionen och vikten av att
vi bevakar Ålands intressen i nordiska rum, för det finns ingen annan som
gör det. Det här gjorde vi i den förra åländska delegationen i Nordiska rådet i
samarbete med självstyrelsepolitiska nämnden. Vi stämde också av med
lantrådet när det blev aktuellt.
Anledningen till att vi aktiverade oss var att det dök upp ett förslag på ett
sekretariatsmöte i Nordiska rådet som handlade om ett nordiskt försvarspolitiskt avtal eller överenskommelse. Då blev det fart på oss. Vår grundläggande
ståndpunkt var att i varje nordiskt avtal eller överenskommelse så måste
Ålands demilitariserade och neutraliserade status erkännas åtminstone så
mycket som det gjordes i vårt anslutningsfördrag till EU i Ålandsprotokollet
där denna status bekräftades.
Vad uppnådde vi sedan i det här arbetet? Ja, vi uppnådde representation
för lagtinget i den försvarspolitiska rundabordskonferensen som hölls i
Helsingfors. Vi har också uppnått att Åland kan delta i den nordiska interparlamentariska debatten idag och i måndags.
Som en reflektion i efterhand kan jag konstatera att frågan blåste upp väldigt snabbt i det Nordiska rådet. Alla bollar var plötsligt i luften, allt var möjligt, men sedan svalnade den också väldigt snabbt.
Idag ser jag att det nordiska försvarspolitiska samarbetet har funnit sig
tillbaka till superpragmatiska lösningar för gemensamma inköp av material,
vilket egentligen är ett område där Åland inte har speciellt mycket intresse,
såsom tidigare talare också har konstaterat.
Vi har också hört att kritiska röster har höjts i debatten, vilket är fullkomligt naturligt. Demilitariserings- och neutraliseringsdoktrinen kommer att läsas och den kommer att sågas många gånger om. För det är precis vad som
händer med goda folkrättsliga dokumentet.
Eftersom frågan har kommit upp i debatten så vill jag säga att det här inte
på något sätt är den absoluta sanningen. Det här är ett ramverk, inom vilken
man kan ha olika politiska åsikter beroende på vilka värderingar man har,
vilket vi också har sett inte minst i Natodebatten. Vi moderater anser att ett
eventuellt Natomedlemskap kunde stärka såväl demilitariserings- som neutraliseringsregimen.
Fru talman! Det här dokumentet är bara en början, men det är mycket god
sådan. Det är inte den slutliga sanningen utan snarare ett första inlägg och en
handbok för den som vill föra en renlärig talan för Åland i försvars- och säkerhetspolitiska frågor.
Tack till alla som har arbetat med detta!
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Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Jag kommer ihåg ltl Valves aktivitet i samband med
Nordiska rådets diskussion. Det var väldigt värdefullt att ledamoten då i
sin roll av representant för Åland i Nordiska rådet gjorde det här arbetet. Jag tyckte redan då och kanske också nu, att det är väldigt mycket
tyngd lagt vid försvarspolitiken. För Åland är det säkerhetspolitiska resonemanget mycket mera väsentligt. Jag menar inte med detta att vi
skulle försumma att lägga oss i det försvarspolitiska samarbetet, men
där är det ganska givet vilken vår roll ska vara.
De nordiska utrikesministrarna antog i april 2011 en solidaritetsförklaring om utrikes- och säkerhetspolitik och det är ännu mera intressant
för Åland. Har ltl Valve några synpunkter på utrikes- och säkerhetspolitik i nordiska sammanhang?
Minister Wille Valve, replik

Den aktivitet som vår delegation hade då mötte givetvis inte enbart acklamation och positiva reaktioner. Det fanns också röster som ansåg att vi
borde hålla oss borta från försvarspolitik på det nordiska planet.
Jag har gjort den tolkningen att det inte finns något i mandatet för en
ledamot i Nordiska rådet som hindrar att man uttalar sig. Man har
samma rätt att uttala sig i alla frågor precis som alla andra nordiska
parlamentariker har. Det förutsätter förstås att man noga sätter sig in i
frågorna och tar dem på allvar. Försvars- och säkerhetspolitik går inte
riktigt alltid att avgränsa ifrån varandra, utan de flyter mycket in i
varandra.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag tycker precis som ltl Valve att det inte finns några begränsningar i
vad ålänningarna kan ha åsikter om i Nordiska rådet. Vi är ju också finländska medborgare och kan ha synpunkter också här på det finländska
försvaret. Det kanske inte är så väsentligt om det inte har relevans för
Ålands neutralisering och demilitarisering.
När det gäller utrikes- och säkerhetspolitik har vi nu de senaste decennierna poängterat att det viktiga för Åland är att våra frågor, som baserar sig på internationell rätt, byggs upp just inom de här politikområdena. Det försvarspolitiska samarbetet är ju redan i praktiken ganska
långt genomfört. Man har ju likadana flygplan, pansarvagnar och övningar. Det är ganska långt kompatibelt med Natos planer. Det där sköter sig själv, det ser nog de här gossarna till.
Minister Wille Valve, replik

Ja, ltl Sundback, mot bakgrund av hur verkligheten ser ut idag är jag
benägen att hålla med. Idag har det försvarspolitiska samarbetet funnit
sina former och är ett paket som de nordiska försvarsministrarna kan
förhålla sig till. Det var det inte riktigt då när vi började engagera oss i
den här frågan, utan då var alla bollar upp i luften, man talade om försvars- och säkerhetspolitik, utrikespolitiska rundabordskonferenser och
liknande. Vi ville då koppla ett helhetsgrepp om problematiken.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Tack ministern Wille Valve. Det är ett intressant resonemang ni för kring en eventuell Finlands Natoanslutning. Jag skulle
gärna vilja att ni kunde analysera lite mera hur vi då skulle kunna garantera en neutralisering och demilitarisering av Åland. Natoländerna har
ju traditionellt ändå velat se hela området som en del av sin gemenskap.
Ni får gärna diskutera lite mera kring det här.
Minister Wille Valve, replik

Helt i korthet så ser jag ingen konflikt i det eftersom Nato redan inrymmer demilitariserade områden, både i norr och i söder. Man har tydligt
visat att man kan ta hand om demilitariserade områden och se till att
deras territoriella integritet inte kränks.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman Ja, är det verkligen så då även i krigstider? Vi vet att
landstigningar och överflygningar inte ska ske baserat på neutraliseringen och demilitariseringen. Jag ifrågasätter detta nog kraftigt.
Minister Wille Valve, replik

För egen del förutsätter jag att vid ett finländskt Natomedlemskap så
ska Ålands demilitariserade och neutraliserade status beaktas. Det här
är ju inte en ny diskussion i detta hus. Vi har fört liknande resonemang
fast då med EU som garant för demilitariserings- och neutraliseringspolitiken.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Harry Jansson

Fru talman! Jag kan inte låta bli att säga några ord om Natodimensionen. Jag
kanske avslutar med några ord om värnpliktsfrågan som redan berörts ifrån
denna talarstol idag.
När det gäller Natofrågan, om och när Finland söker en sådan anslutning
till en försvarsallians eller en fördjupning av det nuvarande samarbetet som
redan finns, så handlar det förstås om hur demilitariseringen och neutraliseringen ska klara sig inom ramen för kollektiv säkerhet.
Här finns en naturlig oro genom årens lopp från åländsk sida om vad som
händer. Såväl FN-stadgan, Lissabonfördraget och Natoanslutningen innehåller ett krav på alla medlemsländer att modifiera sina avtal i möjligaste mån.
Fru talman! Jag tillhör skalan av ålänningarna som inte fruktar ett finländskt medlemskap i försvarsalliansen Nato. Det är utgående ifrån den diskussionen vi förde måndags i den här salen, dvs. den hävdvunna status som
Ålands hela lösning vilar på.
Men för den skull är Natofrågan en allvarlig fråga för oss. Det är inte någon
fråga som vi ska ta lätt på. Själva upplägget är enkelt och det har landskapsregeringen redan formulerat i förslaget till policy, dvs. att man ska stå utanför
det militära samarbetet.
Men ändå, bästa kollegor, så kommer Åland att vara en del av Natos försvarssystem, i och med att Finland blir medlem så blir Åland indirekt medlem. Men här kommer då kraven som vi ska ha på Finland och på Nato,
egentligen på hela världssamfundet, om vi anknyter till vad jag sade i mån504

dags att Ålands status ska respekteras. Alla konventioner och fördrag som reglerar Ålands status ska tryggas.
Under mellanliggande tid så tycker jag att det är oerhört viktigt att vi fortsätter att bygga under Ålands status. Vi har Ålandsprotokollets preambel med
oss från EU-inträdet. Nu kan vi bygga på det med att få statusen som objektiv
regim erkänd.
En snäll lyssnare upplyste mig om att dåvarande understatssekreteraren
Teija Tiilikainen, idag medlem och viceordförande i Ålandskommittén under
ledning av president Halonen, att hon redan 2002 i en utredning beställd
från Ålands fredsinstitut lyfte frågan om detta med objektiv regim. Det var
bara ett konstaterande att det finns en sådan aspekt väl värd att titta vidare
på.
När det gäller Finlands och Ålands fredade stater så finns det naturligtvis
ett konfliktmönster här som vi alla känner till. Men från åländsk sida handlar
det helt enkelt om att övertyga Helsingfors om att Ålandskonventionen och
Ålands status de facto är en extra säkerhetsmekanism som Finland kan förlita
sig på.
Förutom att Finland har FN-stadgan, artikel 51, om ett bistånd från all
världens länder, så har Finland Lissabonfördraget som innehåller en solidaritetsklausul. Vid ett Natomedlemskap så får man den biståndspakten på köpet
och sedan finns Ålandskonventionen med löfte från signatärmakterna och
egentligen, som jag ser det, hela världssamfundet att ingripa till Ålands försvar och därmed till Finlands hjälp så fort det uppstår en krigisk situation
med utgångspunkt Åland. Ålänningarna är med och ger Finland en utökad
trygghet i dagens värld.
Det står i förslaget till policy av landskapregeringen att lagtinget inte
kommer att ha en formell roll när det gäller att godkänna ett Natomedlemskap för Finlands del. Men när det gäller själva förhandlingsprocessen tycker
jag att vi ska ta fasta på det som redan sades här från talarstolen av ltl Sundback om hur vi har blivit aktörer, gått från objekt till subjektet.
Jag anser att vi kan kräva ett medinflytande, en medverkan i förhandlingsprocessen och detta med stöd av 58 § i självstyrelselagen. Den säger att vi ska
underrättas om fördrag och har möjlighet att delta när det finns särskilda
skäl i förhandlingarna. Här skulle vara ett ypperligt tillfälle att utnyttja paragrafen och se till att Ålands status lyft fram när det då är aktuellt i medlemskapsförhandlingar för Finlands del.
Jag tycker att 58 § är tillräckligt luddigt skriven för att vi skulle klara av att
hävda ett sådant inflytande.
Fru talman! Där har vi strategin för Natofrågan.
När det gäller värnplikten så är det klart att frågan har dykt upp under
årens lopp. För min del har förklaringen alltid stått ganska klar. Jag fick det
bekräftat här av professor emeritus Antero Jyrinki varför man i första självstyrelselagen 1919-1920 för Åland valde att exkludera ålänningarna från
värnplikten. Det handlade i mångt och mycket om att man inte ville ge de separatistiska åländska ynglingarna vapen i hand i en situation där det fanns ett
konfliktmönster som vi kanske får återkomma till någon annan gång. Det var
den enkla förklaringen. Man ville helt enkelt se till att det fanns en riskfri
åländsk vardag sett ur Finlands synvinkel. Tack, fru talman.
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Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det är alltid intressant att höra lite historia när man
som ny lagtingsledamot börjar sätta sig in i alla dessa nya komplexa
ärenden.
Ltl Harry Jansson sade mycket klart och tydligt att han inte ser ett
problem med finskt medlemskap i Nato. Vilka fördelar ser ledamoten?
På vilket sätt anser ni att det skulle gynna Åland och vår särställning?
Ltl Harry Jansson, replik

Fru talman! I och med att jag är åländsk politiker så kommer jag inte att
blanda mig i den finländska diskussionen om ett Natomedlemskap. Ltl
Kemetter och jag är mycket väl medvetna om varför Finland till vissa delar har sökt sig närmare Nato och att det handlar om trygghet. Det är det
som man förstår.
Som Krister Valbäck har formulerat i ”Jättens skugga” så finns det en
särskild tillvaro som skapar speciella situationer. Med växlande rysk
nationalism så är det väl en av de förklaringar som de som förespråkar
ett Natomedlemskap lyfter fram. Men för egen del har jag inte någon
uppfattning om huruvida Finland ska medlem eller inte.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Jag har själv funderat ganska mycket på det här och
har kontakter till riket där de flesta har gjort militärtjänsten. Åland har
alltid lyfts fram som ett militärstrategiskt centrum i Östersjön. Vi har
egentligen ett historiskt placerat område där man skulle kunna ha
ganska bra kontroll över Östersjön ifall man skulle hamna i en krigssituation. Det var väl en av orsaken till varför zonen blev demilitariserad redan 1856 och sedermera neutraliserat 1921.
Om man lite funderar vidare så varför skulle inte det här området
fortsättningsvis i kommande eventuella krissituationer, och som ledamoten målar upp, vara ett ryskt hot här. Varför skulle den här situationen se annorlunda ut nu?
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman! Nu tror jag kanske att vi börjar komma ifrån ämnet. Vi
börjar komma in på finländsk säkerhetspolitik rent allmänt. Vad vi vet
när vi tittar i backspegeln är att Åland alltid har dragits in i de stora
världskriserna. Men det viktiga för oss ålänningar är att efter det att
fredsklubban har fallit så har man återskapat den situationens status
som rådde före krigsutbrottet. Därmed har ålänningarna under tider av
krig endast till ringa del varit föremål för krigiska handlingar. Det bevisar bl.a. under andra världskriget att de ryska bombningarna av öarna
var yttersta begränsade med tanke på krigets omfattning.
För åländsk del handlar det väl om att oavsett vad som sker i framtiden så kräver vi att staten ska återställas. Under fredstid kan man inte
skapa ett sådant militär här på öarna att det utgör ett hot och därmed
har vi blivit förskonade.
Talmannen
Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat.

506

Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Tack ltl Jansson för de här insiktsfulla synpunkterna
om effekterna av ett eventuellt finskt Natomedlemskap för demilitariseringen och neutraliseringen. Nämnda Teija Tiilikainen i fredsinstitutet
skrift 2002 kom fram till slutresultatet att det inte finns några juridiska
hinder för att fullt ut respektera demilitariserings- och neutraliseringsförhållandet vid ett eventuellt finländskt Natomedlemskap.
Idag har vi redan en liknande situation gentemot EU:s säkerhetsgaranti och biståndsklausul i Lissabonavtalet. Stödet för det inom EU är ju
intressant. EU har inte några egna styrkor utan man har medlemsstaternas styrkor, men man lutar sig nästan helt och hållet på Natos förmåga att hjälpa till i krissituationer inom Europeiska Unionen.
Ltl Harry Jansson, replik

Ja, jag kan bara hålla med vtm Jansson. Varför jag då inte fruktar ett
finländskt Natomedlemskap beror delvis på hur Nato som försvarsallians alltid har vinnlagt sig om att respektera områden som på något sätt
haft en avvikande status enligt fredsfördrag eller andra förpliktelser som
ett nytt Natomedlemsland har iklätt sig. Det har bevisats, som också
framgår av policyn, såväl det gäller Svalbard eller de grekiska öarna. Till
och med när det gäller de grekiska öarna, som räknas upp i förslaget till
policy, så var det Nato som var pådrivande. Det är det som är det intressanta. Det är inte Nato som försvarspakt som har brutit den statusen,
utan det är Grekland, som enskilt Natoland, som har gjort sig skyldig till
den aktionen.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Vad jag minns så kunde också Svalbard i stort sett hållas
utanför krigshändelserna under andra världskriget.
Jag vill understryka att moderat samling inte tar ställning till ett
finskt Natomedlemskap så att det inte finns några oklarheter där. Vi tar
ställning till hur ett sådant medlemskap kunde påverka demilitariseringen och neutraliseringen. Det är endast det som vi har uttalat oss om.
Demilitariseringen och neutraliseringen blev ju stärkt genom EUmedlemskapet där ltl Jansson var central i förhandlingarna. Det är klart
att det kunde bli ännu starkare genom ett finskt medlemskap i Nato om
det fullt ut skulle respekteras vilket vi tror att det skulle.
Finland har ju konstaterat att man inte klarar sig själv längre när det
gäller försvarsstyrkan. Man söker nordiskt stöd idag och man har partnerskap för peace med Nato.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag det är så som den kollektiva säkerheten kommer
att byggas ut. Förutom FN-stadgan som jag redan nämnde, har vi EU:s
dimension via Lissabon och nu Natodimensionen och vi har Ålandskonventionen så vi kommer att ha en kollektiv säkerhet som utvecklas och
det nordiska samarbetet kommer att bli en dimension där vi också ska
se till att Åland respekteras på bästa möjliga sätt. Kansliministern Wille
Valve var inne på den biten.
Det som jag tar med mig från den här debatten är en fortsatt enighet
som det här präglas av från åländsk sida. Jag är stolt över att vi har
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ålänningar, lantrådet och kansliminister med flera, som utanför Åland
gör ett jättebra jobb när det gäller att både förklara och lyfta fram
Ålands status även till den här delen.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Jag skulle gärna vilja utvidga den här debatten lite. Vilken säkerhetspolitisk miljö är mest gynnsam för Åland och för Ålands demilitarisering
och neutralisering?
Natodebatten finns alltid med på något sätt. Det är väl den sexigaste delen
i det här resonemanget. Det är för att USA har en så stark roll i världen och i
Nato, rent militärpolitiskt.
Om vi lite backar till 1990-talet när Europas karta förändrades och Sovjetunionens imperium ramlade samman, då var det några år i början av 90-talet
när vi var väldigt hoppfulla om att det nya Europa skulle bli ett fredsprojekt
och att också att Ryssland i grunden skulle förändras.
Europa har genomgått en fantastisk utveckling. Det är ju det största fredsprojektet någonsin. Man kan ha många synpunkter på att det fungerar dåligt
osv. Men som säkerhetspolitisk institutionell lösning är Europa helt fantastiskt. Det finns inte några förespråkare inom EU som talar för att vi ska ingripa inom EU:s gränser mot något land på grund av någonting som de har
sagt eller gjort eller inte sagt eller gjort. Det är en ny väldigt trygg situation
jämfört med den situation vi hade under kalla kriget när den ideologiska
gränsen mellan kommunismen och kapitalism eller mellan USA och Sovjet
gick rakt igenom Europa.
Det blev inte som vi hade hoppats med Ryssland. Ryssland utvecklas utgående ifrån sina historiska och andra förutsättningar som det Ryssland det alltid har varit, dvs. ett stort land som leds av en auktoritär regim med en stark
ledare. Det som Ryssland sysslar med är att rusta upp och de vill på något vis
återskapa sin roll som den supermakt man var under det kalla kriget. Rysslands gräns ligger där Finland är. Vi är nära en militärpolitisk ganska skarp
gräns.
Om Finland skulle bli medlem av Nato, tror någon här att det skulle bli
mindre militärpolitiska spänningar i det här området eller mera? Det är
ganska lätt att sluta sig till vad det skulle innebära. I den här regionen i Östersjön där vi säger att demilitariseringen och neutraliseringen har varit en
faktor för att hålla ner politiska spänningar och ideologiska motsättningar så
skulle vi igen riskera att hamna i ett öst-väst spänningsfält. Jag tror för min
del inte alls att det är så sannolikt att Finland kommer att söka Natomedlemskap. Finlands intresse av Nato är naturligtvis försvars- och militärpolitiskt,
dvs. i en situation där Finland på något vis hotas militärt så ska man kunna
räkna med militärpolitiskt stöd åtminstone från vissa nordiska länder, men
ytterst från västvärldens största militärpolitiska allians Nato.
I praktiken via partnerskap för peace så har redan det skett. Intressant för
Åland ur demilitariserings- och neutraliseringssynpunkt är om det redan pågår militärpolitisk kommunikation via Åland.
Om man vill diskutera Nato och Finlands medlemskap så måste man föra
den här politiska diskussionen längre än att vi blir stora och starka om ame-
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rikanska pojkar kommer hit och skyddar oss. Det är lite för mycket pojkbok
och pojkfilmsresonemang. Det leder till ökad spänning mellan Ryssland och
västvärlden. I den belysningen är det inte så bra med tanke på Ålands demilitarisering och neutralisering.
Det är sant att vi från fredsinstitut bad doktor Teija Tiilikainen redan på
2000-talet att skriva en bok om det här. Hon konstaterade att folkrättsligt
och juridiskt kan man ingå vilka avtal som helst också med Nato. Men hur det
fungerar i en verklig krigssituation tror jag inte att någon forskare riktigt kan
svara på. Man får bara hoppas att den situationen inte uppstår. Man måste
föra en säkerhetspolitik som hela tiden minskar spänningarna, inte ökar, det
är klokare.
När jag träffade Teija Tiilikainen senast i Helsingfors så sade hon att hon
hade skriften på sitt bord och att den absolut borde skrivas om för den är obsolet till vissa delar. Så man kanske ska vara försiktig att hänvisa till den
skriften.
Om man tänker sig att Finland skulle gå med i Nato så är det inte primärt
av militärpolitiska skäl, utan det är av någon slags politiskt ideologiska skäl.
Det verkar inte finnas sådana signaler idag att det är det mest intressanta.
Positivt är att samarbetet i Norden har skjutit fart. Även om det i första
hand är på basen av tekniska och ekonomiska faktorer, speciellt hur Norge,
Sverige och Finland ska kunna inhandla material och samordna sina olika
styrkeenheter, ha gemensam utbildning och allt möjligt, så är det positivt utgående ifrån åländsk synvinkel, eftersom vi via Nordiska rådet och ministerrådet kan få en viss insyn i processen och påverka den.
Fru talman! Jag tycker att det är ett gyllene tillfälle för Åland, på basen av
det här meddelandet, att faktiskt försöka skapa sig en egen säkerhetspolitik
där vi som representanter för Åland i olika sammanhang för fram våra önskemål och krav för bevarandet av Åland som demilitariserat och neutraliserat
och som en förtroendeskapande åtgärd i Östersjöområdet. Det förekommer
också en diskussion på EU-nivå om säkerhets- och utrikespolitik.
Primärt tycker jag att vi ska försöka fokusera på det nordiska samarbetet.
Vi ska hålla samma linje mot finnar, svenskar och norrmän, annars blir vi
inte trovärdiga i den här frågan och då kan vi nog hälsa hem om vi ska ha
olika uppfattningar med olika representanter från olika länder. Tack, fru talman.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Nato är ju redan ryggraden i europeisk säkerhet, 94
procent av befolkningen i Europa tillhör Natoländer.
I och med Lissabonfördraget kom två nya klausuler; solidaritetsklausulen och biståndsklausulen som bl.a. innebär att medlemsstaterna
måste bistå varandra vid väpnade angrepp och terroristattacker. Man får
fullmakt att mobilisera alla instrument som finns, inklusive militära
styrkor och även Natostyrkor förstås.
Samtidigt har vi från Åland många gånger konstaterat att Lissabonfördraget innebär, inklusive det ökade samarbetet med Nato, en viss bekräftelse av demilitariseringen och neutraliseringen. Lissabonfördraget
innebär detta, vilket vi flera gånger har tyckt från åländskt håll. Rädslan
för ett eventuellt Natomedlemskap för Finland har jag svårt att förstå. Vi
är ju redan så involverade i Nato.
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Ltl Barbro Sundback, replik

Jag kan inte säga att jag är rädd. Jag försöker föra ett ganska intellektuellt samtal. Det har att göra med Rysslands upprustning och Rysslands
position i världen. Det uppstår automatiskt en spänning mellan Ryssland och de angränsande länderna om Ryssland uppfattar att det rustas
som en åtgärd i syfte mot dem. Så fungerar den här politiken.
Nato består av många länder. Frankrike har inte varit särskilt intresserad av Natosamarbete. Frankrike har ett eget försvar, de har kärnvapen. Tyskland har inte varit tillåten att överhuvudtaget delta särskilt aktivt i militära operationer. Det finns en oändlig räcka av olika typer av
Natomedlemmar och de är inte överens i alla frågor.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet?
Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till självstyrelsepolitiska nämnden.
Enda behandling
6

Redogörelse enligt 26 § LO för Åland om ministrarnas bindningar
Landskapsregeringens redogörelse (RS 1/2013-2014)
Enligt lagtingsordningen 26 § ska lantrådet och varje minister utan dröjsmål efter utnämningen ge en redogörelse för sådana bindningar som kan ha betydelse vid utövningen av verksamheten som medlem av landskapsregeringen såsom näringsverksamhet, ägande i företag, betydande förmögenhet eller skuld samt för sådana uppdrag och
andra bindningar vid sidan av lantrådets eller ministerns tjänsteåligganden. Enligt arbetsordningens 40 § ska redogörelsen föredras för lagtinget och saken debatteras i plenum. Lagtinget fattar dock inte beslut med anledning av redogörelsen.
Diskussion. Ingen diskussion. Lagtinget antecknar sig redogörelsen för kännedom.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 09.12.2013 klockan 13.00. Plenum är avslutat.

510

Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL
M W-A

Plenum den 9 december 2013 kl. 13.00
Plenum börjar .............................................................................................................................................................. 511
Meddelande.................................................................................................................................................................. 511
Bordläggning ............................................................................................................................................................... 511

1

Landskapsandelarna 2014
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 5/2013-2014)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 1/2013-2014)

Andra behandling ........................................................................................................................................................ 512

2

Godkännande av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island,
Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 2/2013-2014)
Landskapsregeringens yttrande (RP 15/2012-2013-s)
Republikens presidents framställning (RP 15/2012-2013)

Första behandling........................................................................................................................................................ 512

3

Främjandet av invalidpensionärers återgång i arbete
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 2/2013-2014)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 2/2013-2014)

För kännedom .............................................................................................................................................................. 515

4

Godkännande av ramavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Korea
Landskapsregeringens yttrande (RP 3/2013-2014-s)
Republikens presidents framställning (RP 3/2013-2014)

Plenum slutar ............................................................................................................................................................... 515

Plenum börjar
Närvaroregistrering. 30 ledamöter närvarande.
Meddelande
Finans- och näringsutskottets betänkande över budgeten planeras att ligga på lagtingets
bord måndagen den 16 december.
Talmanskonferensen har därför föreslagit att betänkandet ska debatteras vid ett plenum
tisdagen den 17 december med början klockan 09.30. Debatten fortsätter vid behov på
onsdagen den 18 december och ledamöterna ombeds ha beredskap att starta onsdagens
plenum klockan 09.30. Talmanskonferensen uppmanar ledamöterna att ha beredskap
för flexibla sluttider för plenum båda dagar.
Budgeten klubbas vid ett plenum torsdagen den 19 december klockan 09.30, oavsett om
det är debatt eller inte på onsdag så klubbas budgeten torsdagen den 19 december. Om
budgeten är färdig så har vi vanligt plenum på onsdagen.
Bordläggning
1

Landskapsandelarna 2014
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 5/2013-2014)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 1/2013-2014)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 16.12.2013. Godkänt.
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Andra behandling
2

Godkännande av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland,
Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 2/2013-2014)
Landskapsregeringens yttrande (RP 15/2012-2013-s)
Republikens presidents framställning (RP 15/2012-2013)
Först tillåts allmän diskussion och efter det kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till
förslaget till förordning i presidentens framställning eller vägra ge ett sådant bifall.
Diskussion. Ingen diskussion.
Förslaget i presidentens framställning föreläggs lagtinget för bifall. Lagtinget har i
andra behandling lämnat sitt bifall till förslaget till förordning.
Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i
enda behandling godkänt motiveringen.
Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

Första behandling
3

Främjandet av invalidpensionärers återgång i arbete
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 2/2013-2014)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 2/2013-2014)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet.
Diskussion.
Ltl Christian Beijar

Fru talman! Landskapsregeringen föreslår att giltighetstiden för den temporära blankettlagen om främjande av invalidpensionärers återgång i arbete
förlängs med tre år till utgången av år 2016.
Social- och miljöutskottet föreslås att lagförslaget antas.
Lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbetet trädde ikraft i
riket 2010. Lagen gäller t.o.m. 31.12.2013 och kommer därefter att förlängas
med tre år till utgången av år 2016.
Orsaken till tidsbegränsningen t.o.m. utgången av år 2016 är att riket har
för avsikt att genomföra en större pensionsreform fr.o.m. 1.1.2017.
Lagförslaget som vi nu behandlar berör personer som varit landskapsanställda, förtroendevalda, rektorer och grundskollärare. Övriga som t.ex. privat- och kommunalt anställda berörs inte av lagförslaget utan följer rikslagen
som är identiskt med detta lagförslag. Lagförslaget möjliggör för invalidpensionärer att lämna sin pension vilande på grund av ett tillfälligt arbete.
Fru talman! Utskottet konstaterar att en förlängning av den temporära lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbetslivet till utgången av
år 2016 innebär att de invalidpensionärer som omfattas av landskapets pensionssystem även fortsättningsvis kan tillämpa den alternativa fasta inkomstgränsen om högst 733,80 euro per månad i de fall den procentuella inkomstgränsen är lägre än denna summa. Den fasta inkomstgränsen gynnar i synnerhet invalidpensionärer med en låg stabiliserad genomsnittlig inkomst för
tiden innan arbetsoförmågan började, vilket är positivt. Lagen medger också
att pensionen under den förlängda giltighetstiden kan lämnas vilande på
grund av ett tillfälligt förvärvsarbete utan att någon ny bedömning av arbetsförmågan behöver göras vid arbetets slut. Förlängningen av blankettlagen
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medför också att den tid som förutsätts mellan perioderna då pensionen är
vilande förkortas från tre månader till en månad, vilket förbättrar möjligheterna för invalidpensionärer att ta emot och även själva söka tillfälliga och
kortvariga anställningar.
I samband med remissen debatterades möjligheten att höja den fasta inkomstgränsen. Social- och miljöutskottet har diskuterat den möjligheten,
men har konstaterat att det skulle innebära en ojämlikhet i förhållande till
dem som arbetat inom kommunal- eller privatsektorn och där lagstiftningen
hör till rikets behörighet. Dessutom är det inte klart vilka förvaltningsmässiga
och andra konsekvenser som ett från riket avvikande system skulle medföra.
Det skulle bl.a. påverka bostadsbidrag och handikappstödens storlek.
Fru talman! Utskottet anser att det är positivt att invalidpensionärer inom
landskapets pensionssystem ges samma möjligheter som invalidpensionärer
inom andra arbetspensionssystem att delta i arbetslivet med sin återstående
arbetsförmåga utan att behöva vara rädda att gå miste om pensionen. Därför
anser utskottet att det är motiverat att förlänga lagen eftersom det ger invalidpensionärerna bättre möjligheter att ta anställning samtidigt som en förlängd giltighetstid ger bättre underlag för en utvärdering av hur bestämmelserna fungerar och vilka sysselsättningseffekter de har.
Ytterligare, fru talman, kan vi konstatera att den här lagen träder i kraft
1.1.2014 i riket. Det har medfört att utskottet har skyndat på det här ärendet
så att det så snabbt som möjligt skulle behandlas. Sedan kan man alltid diskutera om man mera borde ha fördjupat sig. Men eftersom det här är en temporär lagstiftning som ska gälla bara tre år och tiden brådskar så nöjde sig utskottet med det här betänkandet. Tack.
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Jag vill först tacka utskottet och utskottets ordförande för att
man fördjupade den här behandlingen och nu kommer med lite mera information om vilken betydelse detta egentligen har. Dels vad det innebär
pengar och vilka villkor som gäller för att man ska kunna få den här förmånen.
Det som också framkom väldigt tydligt, vilket jag befarade, är att det är
endast en till två personer per år som ansökt om att få invalid- och delpension vilande för längre eller kortare tider.
Sedan hänvisas det mycket till rikslagen och det är säkert relevant i sammanhanget. Här borde man utnyttja självstyrelsen bättre. De personer som vi
de facto nu lagstiftar om så det är klart att man kunde tänka sig att ha lite avvikande villkor om det skulle stimulera till att flera var ute i arbetslivet.
Det var bra av utskottet att ta reda på det här. Jag tycker att landskapsregeringen ska gå vidare med de här frågorna.
En sak som jag inte riktigt tycker är ett argument är att det skulle vara annorlunda än för de kommunalt anställda. Men vi har ju annat lönesystem för
de landskapsanställda osv. Det är inte riktigt ett motiv för att man skulle avstå från att försöka utveckla de här förmånerna för dem som har varit eller är
landskapsanställda.
Sedan är det mycket möjligt att pensionärernas bostadsbidrag som beviljas
i stöd av rikslag kunde påverkas av det här. Som jag ser det är det en större
självstyrelsepolitisk fråga. Om vi har delade rättsområden inom det sociala så
borde inte högre förmåner på Åland automatiskt innebära att man har sämre
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förmåner från riket. Där tycker jag att det finns en självstyrelsepolitisk grundläggande fråga att diskutera. Det betyder ju att vi på inga villkor skulle tillåtas
gynna våra egna medborgare jämfört med dem i riket, för då skulle man ju
förlora bostadsbidraget helt och hållet.
Jag är tacksam för betänkandet, men kanske besviken över den uteblivna
diskussionen.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Det låter väldigt bra att försöka ha bättre förmåner här
än på andra ställen. Men samtidigt när det är delad behörighet så ställer
det till lite komplikationer vilket vi i utskottet tydligt och klart fått erfara
av höranden. Det ställer folk på olika nivåer beroende på hur mycket
man har förtjänat in i pensioner från de olika systemen. Det är inte
ändamålsenligt att ha avvikande bestämmelser i det här läget.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, det är på den punkten som jag inte delar ltl Sundbloms uppfattning.
Jag tycker inte att det är en ändamålsenlighetsfråga att ålänningarna i
det här avseendet skulle ha bättre förmåner än vad man har i riket. Speciellt om det leder till att de som berörs av detta kommer ut i arbetslivet.
Jag tror nämligen att det alltid är bättre att folk arbetar i någon omfattning än att de stannar hemma med pension.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Samtidigt måste man behandla människor lika. Beroende på hur stor del man har förtjänat in av pensionen från de olika systemen, så den sista tjänsten som man går i pension ifrån, så den äger
ärendet. Det här ställer till det på grund av den delade behörigheten.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, men det är ju oberoende av nivån på den här förmånen. Jag ser inte
att det finns någon orättvisa det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Christian Beijar, replik

Fru talman! Jag delar ltl Barbro Sundbacks åsikter kring den här frågan
när det gäller att titta noggrannare kring de här olika pensionssystemen
från landskapsregeringens sida. Jag är väl medveten om att det är ett
väldigt komplicerat system och kräver ett långsiktigt arbete. Om man
tänker sig att man kommer med ett nytt system 2017 i riket så om man
ska ha ett avvikande system här så borde man redan börja med den här
frågan.
Jag tänkte ytterligare kommentera de olika förmånerna och invalidpensionsförmåner när det gäller var man är anställd. Jag är mera av den
uppfattningen att det ska vara likabehandling både när det gäller kommunalt och landskapsanställda i den här frågan.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Jag tycker att det där är lite som en kommentar jag fick om
likabehandling, att grannen vill ha samma medicin för att den är så bra
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när man går till läkaren. Vi har ju varierande förmåner beroende på vem
som är arbetsgivare. Man har högre lön om man är anställd av landskapet än vad man har om man är anställd av kommunerna.
Jag tycker att det är lite folkskoledemokrati; alla ska bara ha en penna
annars är det orättvist.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet?
Ltl Torsten Sundblom

Tack, fru talman! Jag tänkte passa på att uppmärksamma att den tjänst man
går i pension ifrån, sista anställningen och det system man är under då, så det
påverkar också de tidigare införtjänade pensionerna.
Vi avser att man måste bli lika behandlad, för det skiljer sig varifrån man
går i pension. Då kan det bli komplikationer. Det var detta som jag ville ha
fram.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 4 § landskapslagen om tillämpning i
landskapet Åland av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
För kännedom
4

Godkännande av ramavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Korea
Landskapsregeringens yttrande (RP 3/2013-2014-s)
Republikens presidents framställning (RP 3/2013-2014)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 11.12.2013.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 11.12.2013 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 22 ledamöter närvarande.
Vicetalman Viveka Eriksson, vicetalman Roger Jansson och lagtingsledamöterna Gunnar Jansson, Harry Jansson samt Axel Jonsson anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av möte i Ålandskommittén 2013.
Lagtingsledamoten Runar Karlsson anhåller om ledighet den 16 december på grund av
privata angelägenheter. Beviljas.
Bordläggning
1

Godkännande av avtalet med Niue om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 6/2013-2014)
Republikens presidents framställning (RP 4/2013-2014)
Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 16.12.2013. Godkänt.

Remiss
2

Godkännande av ramavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Korea
Landskapsregeringens yttrande (RP 3/2013-2014-s)
Republikens presidents framställning (RP 3/2013-2014)
Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens
förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Diskussion.
Minister Wille Valve

Talman! Ramavtalet mellan EU och Korea undertecknades i Korea i maj
2010 och har tillämpats provisoriskt sedan juli 2011.
Mellan EU och dess medlemsstater och Republiken Korea, Sydkorea, har
också ingåtts ett frihandelsavtal som ännu inte trätt i kraft.
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I ramavtalet betonas god förvaltning, betydelsen av respekt för rättsstat,
mänskliga rättigheter, samarbete i fråga om globala utmaningar, men också
hållbar utveckling och miljöskydd som ett viktigt delområde och arbetet mot
spridning av massförstörelsevapen jämte åtgärder mot terrorism och internationell brottslighet.
För Koreas del innebär detta fördrag att Koreas företag får samma bemötande som andra företag grundade på EU:s område.
För Ålands del kan vi notera att det i propositionen står tämligen mycket
om avtalets förhållande till Åland, vilket är bra eftersom rättsläget blir klargjort. Detta är helt och hållet EU-rättsenhetens förtjänst, som upprepade
gånger lyft fram Ålands särställning i samband med förhandlingar inför likartade avtal. (Se särskilt sid 14 i propositionen).
I avtalet ingår i artikel 19 bestämmelser om skeppsmäklarverksamhet som
i sig är oförenliga med näringsrätten, men i och med att undantaget i protokoll 2 gäller via artikel 52 i fördraget så leder det till att bestämmelserna i ramavtalet inte strider mot självstyrelselagen eller annan landskapslagstiftning.
I fall det behöriga utskottet vill fördjupa sig och nyansera t.ex. landskapsregeringens ståndpunkt så skulle jag kanske föreslå en jämförelse mellan
Ålandsprotokollet och ramavtalets bestämmelser, särskilt artikel 19.
Sammanfattningsvis, ett bra avtal som förbättrar inte bara stärker Koreanska utan också åländska företags möjligheter att agera internationellt.
Tack för ordet.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att remittera ärendet till finansoch näringsutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och
näringsutskottet.
Andra behandling
3

Främjandet av invalidpensionärers återgång i arbete
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 2/2013-2014)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 2/2013-2014)
I andra behandlingen kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid
den första behandlingen eller förkasta förslaget.
Först tillåts diskussion och efter det föreläggs lagförslaget för antagande.
Diskussion. Ingen diskussion.
Lagförslaget föreläggs för antagande i andra behandling. Begärs ordet?
Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är
avslutad.
Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion.
Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.
Ärendet är slutbehandlat.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 16.12.2013 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 29 ledamöter närvarande.
Talmanskonferensen har idag fastslagit tiderna för arbetet under januari. Lagtinget
återkommer efter julledigheterna den 8 januari och jobbar på fram till den 20 januari.
Antecknas.
Bordläggning
1

Budget för landskapet Åland 2014
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 7/2013-2014)
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 1/2013-2014)
Budgetmotioner (BM 1-50/2013-2014)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 17.12.2013. Godkänt.

Bordläggning
2

Godkännande av det fakultativa protokollet till internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 3/2013-2014)
Republikens presidents framställning (RP 4/2012-2013)
Landskapsregeringens yttrande (RP 4/2012-2013-s)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 17.12.2013. Godkänt.

Första behandling
3

Godkännande av avtalet med Niue om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 6/2013-2014)
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Republikens presidents framställning (RP 4/2013-2014)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Ltl Jörgen Pettersson

Talman! Låt oss innan vi fortsätter med debatten om landskapsandelar och
budgeten för nästa år för ett ögonblick låta våra tankar flyga till den lilla ön
Niue i Stilla Havet. Det handlar om ett skatteavtal men jag vill gärna bredda
diskussionen något. Vi tycker ibland här på Åland att vi är insulära och bortkopplade från land och små i en stor värld. Inte att förglömma de finansiella
prövningar som snart ska dominera debatten. När det vemodet sätter in
borde vi tänka på Niue. Där skulle man göra vad som helst för att bara ha sådana utmaningar som vi på Åland har.
Ön Niue är till storleken en sjättedel av Åland eller 260 kvadratkilometer.
Där finns fjorton byar och en befolkning på 1600 själar. För femtio år sedan
räknade man in femtusen invånare. Niue hör sedan år 1974 till Nya Zeeland,
dit de flesta av ursprungsbefolkningen har flyttat, man har en autonomi i förhållande till Nya Zeeland som påminner om den åländska. Niue hör de facto
till världens absolut minsta autonomier, sett till befolkningen. Och medan vi
från Mariehamn har trehundra kilometer till Helsingfors har man från Niues
huvudstad Alofi 2900 kilometer till Wellington. Flygförbindelsen är inte daglig utan sker snarare på veckobas. De flesta varorna kommer in till ön med
fartyg.
Den som först upptäckte ön och berättade för västvärlden var ingen
mindre än upptäcktsresanden och legenden James Cook som från början kallade ön Savage Island, ungefär vildeön. Troligen eftersom han tolkade
kroppsmålningar som blod. Kulturella tolkningar har varken då eller i dag
hört till det enklaste.
Niues läge är i dag skarpt på många vis, besvärligt och synnerligen utmanande. Bruttonationalprodukten är inte högre än 20 miljoner euro, att jämföra med Ålands 1,2 miljarder. Men trots utmaningarna är läget inte hopplöst. För det finns lösningar på de allra flesta problem om man bara letar tillräckligt noga. För Niue blev internet en av dessa vägar framåt. De var tidiga
med att skaffa den egna toppdomänen .nu vilket kommer synnerligen väl till
pass för hemsidor i Sverige, Holland och Danmark där ordet nu betyder
samma sak. I dag är .nu den näst vanligaste domänen i Sverige med sju procent av marknaden att jämföra med drygt sextiofem procent för .se. Domänen
.nu sköts dessutom sedan tidigare i höstas av Stiftelsen för Internetinfrastruktur i just Sverige. Några väldiga inkomster har detta inte medfört för invånarna på Niue som alltjämt är beroende av såväl substantiella bidrag från
utflyttade och förmögna Niuebor men också i form av statliga pengar från
Nya Zeeland som stöder de alltför små inkomsterna från turism och jordbruk.
Domänen har ändå gjort det möjligt att koppla upp tretton av de fjorton byarna på internet och göra det möjligt för företag att erbjuda sina tjänster för
hela världen trots de geografiska utmaningarna. Det är bra för annars kan en
utväg vara utbrytning av uran. Det finns de som hävdar att Niue sitter på
världens största uranfyndigheter. Någon brytning har dock ännu inte kommit
igång.
Efter denna lilla utvikning och sammanfattningsvis stödjer finans- och näringsutskottet OECD:s kamp mot skatteflykt och föreslår i ett enhälligt be520

tänkande att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet
Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.
Talmannen
Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar.
Lagförslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med
finans- och näringsutskottets betänkande. Förslaget är bifallet i första behandling.
Ärendets första behandling är avslutad.
Första behandling
4

Landskapsandelarna 2014
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 5/2013-2014)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 1/2013-2014)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet.
Diskussion.
Ltl Jörgen Pettersson

Talman! I den här salen har vi till uppgift att efter bästa förmåga arbeta för
hela Åland och alla ålänningar. Det är en grannlaga uppgift för alla ösamhällen i hela världen. Det är utmanande att hitta arbetsplatser och skäl till inflyttning. Öar kämpar ständigt med infrastrukturen och kommunikationerna
är det viktigaste vi har. Fråga annars de som bor kvar på den lilla Stillahavsön
Niue som jag berörde tidigare i dag där befolkningen flyr mot bättre liv någon
annanstans.
Arbetet med att skapa ett levande Åland är alltså utmanande och komplext
och synnerligen viktigt. Omvärlden är mer svårförutsägbar än på många år,
såväl statsfinansiellt som strukturellt. De tidigare starka industrierna har det
kämpigt i Finland och nya krav gör gamla verkligheter föråldrade.
Våra verktyg i uppdraget att bygga Åland är de skattemedel som står till
landskapets förfogande. De har de senaste fem sex åren varit för små i förhållande till utgifterna. Denna obalans har dagens landskapsregering liksom
gårdagens landskapsregering arbetat hårt med att rätta till. Ännu har det inte
lyckats men det är viktigt att understryka att arbetet går framåt. Det är ett
samhälle, hela Åland vi hanterar. I dag ska vi prata om det Åland som skapar
vardagen, tryggheten och omsorgen för ålänningarna samt till viss del också
tillväxten. Det ska handla om kommunerna och landskapsandelarna till
kommunerna.
Förslaget vi har på vårt bord är från landskapsregeringen och det går ut på
att inte indexjustera landskapsandelarna till kommunerna för år 2014. Som vi
alla vet är förslaget kopplat till hela den landskapsbudget som vi ska debattera vidare i morgon. Pengarna vi nu pratar om är inte stora i den hela bilden.
Det handlar om inbesparingar på 700 000 euro vilket är 2 procent av de totala landskapsandelarna till kommunerna på 35,7 miljoner. Eller knappt två
promille av hela landskapsbudgeten på 387,5 miljoner euro. Jag uppfattar att
det ibland är precis så här debatten på Åland går snett. Diskussionen blir att
handla om enstaka träd istället för om hela skogen. Jag skulle önska att vi i
denna utmanande ekonomiska tid skulle försöka höja blicken och sätta fokus
tio, tjugo och trettio år framåt i tiden, inte nästa år eller ens de därpå föl-
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jande. Vi måste göra om strukturer och det sker inte enkelt och det sker absolut inte av sig självt. Det kräver till vissa delar uppoffringar.
Såklart vill ingen dra ner på någonting men vi bär också ett ansvar mot
våra efterkommande att skapa strukturer som håller i framtiden. Vi vet att vi
står inför en skenande kostnadsutveckling när det t.ex. gäller äldreomsorgen
och den sociala vardagen. Det är ett faktum som måste hanteras i dag inte i
morgon. Därför väljer landskapsregeringen att låta bli att indexjustera landskapsandelarna i ett försiktigt försök att uppmuntra kommunerna till större
och ekonomiskt kloka samarbetsformer. Det är en lite tydligare uppmaning
till samarbete över kommungränserna än hittills och något majoriteten i finas- och näringsutskottet ställer sig bakom.
Det är inte första gången i historien som landskapsregeringen föreslår att
indexjusteringen ställs in. Man behöver inte gå längre tillbaka i tiden än till år
2010 då den förra landskapsregeringen i ett försök att bromsa kostnaderna
vidtog just denna åtgärd. Då levde vi i spåren efter finanskrisen 2008/2009. I
dag är krisen minst lika djup. Den som då satt som finansminister var ledamot Mats Perämaa som nu i utskottet deltagit i behandlingen av detta lagförslag och även som förste undertecknare har reserverat sig mot beslutet att
förorda förslaget. Den som då, för tre år sedan, reserverade sig mot förslaget
var dagens lantråd Camilla Gunell, den som nu lämnat det aktuella förslaget.
Detta ställer parlamentarismens utmaningar i ett väldigt naket ljus. Ens beslut baserar sig på om man för ögonblicket befinner sig i regering med ansvar
eller i opposition. Detta är ett faktum som inte alltid gagnar arbetet för hela
Åland eller bilden av det politiska livet i vårt parlament. Liksom när det
handlar om att enigt företräda Åland utåt i olika sammanhang vore det viktigt
att nå så bred parlamentarisk enighet som möjligt i de svåra ekonomiska avväganden som inom de närmaste åren väntar oss alla.
Över hela denna rätt gråmålade bild av vårt samhälle och vår ekonomi
kommer också siffror från Finland som pratar om 7,4 procent eller 300 000
arbetslösa och en statsskuld som spränger 100 miljarder euros nivå. BNPtillväxten väntas bli minus en procent vilket inte hänt på många, många år
och blir något som tvingar fram stora inbesparingar i välfärden. Det måste vi
göra på Åland också. I Finland pågår i detta nu ett stålbad som riktar sig mot
alla, inklusive kommunerna och det kommunala systemet. Där stoppar inte
ens lagstadgade uppgifter nödvändiga inbesparingar och dithän är vi på väg
även på Åland, om än i försiktigare omfattning.
De offentliga utgifterna i Finland har till följd av den förlorade tillväxten i
näringslivet ökat från 47,7 till 56,6 procent av den totala ekonomin på bara
sex år. Där kortas t.ex. självklarheter som mammaledigheten ner vilket
stämmer till eftertanke. Det finns inte längre heliga kor i välfärden och då kan
inte en indexjustering i landskapsandelssystemet få stå i vägen för bygget av
ett fortsatt ekonomiskt bärkraftigt och hållbart samhälle. Vi på Åland måste
vänja oss vid att inte bara få lite mindre utan dessutom betala lite mer. Men
om det får vi återkomma i morgondagens debatt kring själva budgeten, dess
inbesparingar, satsningar och möjliga effekter. Detta lagförslag är en liten
men viktig början i arbetet med att skapa en helhetsbild över det åländska
samhället, med fokus på individen och dennes behov.
Med hänvisning till detta föreslår utskottet efter omröstning att lagtinget
antar lagförslag nummer 1/2014 beträffande landskapsandelarna. Till betän-
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kandet fogas en reservation som det kanske är klokast att undertecknarna
själva presenterar.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Ltl Pettersson berättar att vi får vänja oss med lagar
som ändras från år till år. I tidigare anförande rättare ltl Pettersson hur
vi behöver ha långsiktiga åtgärder för att veta vad som ska gälla. Hur går
det ihop, att vi ska vänja oss från år till år att lagarna ändras genom
budgetlagar men ändå ska vi titta långsiktigt. När det införs en budgetlag skriver landskapet att det är en långsiktig åtgärd men ändå bara ettårig, hur förklarar ltl Pettersson detta?
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Den frågan är enkel att besvara. Skälet är så enkelt att man måste börja
någonstans. Och det här är enligt min och utskottesmajoritens bedömning en bra början.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Det är säkert en bra början men när det gäller de offentliga Åland sparar den här åtgärden ingenting, noll euro. Vad är det
för åtgärd att börja med när man inte spara någonting. Fakturan skickas
ut till kommunerna i stället för att landskapet betalar ut indexjusteringen för den lagstadgade service som kommunerna redan har utförd för
landskapets räkning.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Till den repliken, talman, vill jag påminna om det som jag sade i anförandet, alla ålänningar måste vara beredda att betala lite mer och t.o.m.
få lite mindre service. Den lite mindre servicen hänger på hur väl vi
lyckas från de här byggnaderna i detta strukturarbete. För att genomföra
reformer utan att det kommer att kosta mera någonstans, det är inte
möjligt. Därför är det här en bra början.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Det hette en gång att landskapsandelssystemet skulle
utvärderas. I framställningen har man skrivit att de indirekta effekterna
dock är svåra att utvärdera av just den här åtgärden. Hela landskapsandelssystemet ska utvärderas, har man resonerat något till kring det i
samband med lagen?
Ltl Jörgen Pettersson, replik

I behandlingen i utskottet, talman, när det gäller denna lag har inte den
biten berörts. Det har det däremot gjorts i budgetmanglingen och där
har framkommit att landskapsandelssystemet ska ses över under 2014.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Jag kommer inte ihåg när det skulle ha varit gjort men
det är nog redan två, tre år sedan. Jag tror man hade tänkt 2012 från
första början. Det har stått i budgeten flera gånger att det ska göras. Jag
tycker det verkar vara ord och ingen verkstad.
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Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, talman! Vad som inte har gjorts tidigare år har jag svårt att ta ansvar för. Jag tror, hoppas och litar på att det man har föresatt sig under
2014 ska ske. Att döma av de siffror som kommer över oss dag för dag,
och när man ser på hur strukturerna i främst Finland ser ut idag finns
inget att vänta på när det gäller att på allvar se över hela det åländska
samhället, och vart pengarna går.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Ltl Petersson sa att intäkterna har varit för låga i förhållande till kostnaderna, vi har haft högre kostnader och det är helt sant. Det jobbar landskapsregeringen hårt med att få ordning på sa ltl Pettersson. Jag vill
veta på vilket sätt jobbar man hårt? Pettersson sa vidare att man måste
se helheten, man måste se hela skogen. Försöker vi titta på helheten ltl
Pettersson ser vi på landskapsregeringens egen verksamhet ökar fortfarande konsumtionskostnaderna med 4 miljoner. Medan man istället rullar ut alltmera kostnader på medborgarna, på kommunerna så ser helheten ut. Det leder till att man försämrar köpkraften, konkurrenskraften
för Åland. Ltl Pettersson och jag har olika bild av helheten. Det har varit
enormt viktigt att man har kunnat diskutera ihop sig i finans- och näringsutskottet, hur ser bilden ut, vad ska vi göra åt det?
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, talman! Den sista delen måste vi återkomma till i morgon får det
har inte med kommunandelarna att göra. Man kan vända på resonemanget. Det behöver inte vara så att intäkterna inte har räckt till kostnaderna, utan att kostnaderna har vuxit sig så stora att intäkterna inte
längre räcker till, om man ska leka med ord. Nyansen där är inte oviktig.
Kostnaderna har tillåtits stiga alldeles för mycket på Åland till följd av
goda tider. Vilket inte är så konstigt för ett samhälle ska låta pengarna
fungera när det finns. Dilemmat är att med den kraft med vilken nedgången har slagit mot Åland har varit svårbedömd. Det är svårt att säga
att någon har gjort fel, det är snarare så att det har uppstått en situation
till följd av för goda tider. Det måste vi hantera och då är nedslagningen
av landskapsandelar till kommunerna en väldigt liten men viktig början.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är vi helt eniga om, kostnaderna har fått sväva ut för mycket under
de goda åren. Pettersson säger att det är naturligt att man ska fundera
och spara mera under de goda åren, men nu är vi där vi är. Enligt mitt
förmenande är det enda sättet att få fason och det är att man drar ner på
landskapets egna verksamheter. Man kan inte låta kostnaderna öka från
år till år som det gör i det budgetförslag som vi ska debatterar i morgon.
När Pettersson säger att det inte hänger ihop med det, det gör det definitivt. Ska vi se helheten hör det definitivt ihop med det, vi måste få en politik där man har möjlighet att stimulera köpkraften, se till att man kan
hålla en rimlig skattenivå. En sådan politik drivs inte idag och det bekymrar mig.
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Ltl Jörgen Pettersson, replik

Talman! Ltl Anders Eriksson avslutar med att gå debatten i förväg för
budgeten tar vi upp i morgon, får jag påminna när det handlar om temat
tillväxt som vi i utskottet har resonerat mycket kring. Det här handlar
om andelarna till kommunerna och det här är en bra första början och
ett viktigt ledarskap man visar från landskapsregeringens sida. Att man
är villig och beredd att låta fler ålänningar vara med och dela på de
kostnader som krävs. Det är ett faktum av hur konjunkturen och landet
för tillfället ligger när det gäller den ekonomiska verkligheten.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Ltl Jörgen Pettersson nämner att en av orsakerna till
att vi inte göra indexjusteringar är att det ska sporra och påbörja ett
samarbete mellan kommunerna. Där är jag av annan åsikt, det är ändå
fråga om en så liten summa och landskapsregeringen går in och stöder
kommunerna på ett annat sätt bl.a. med stöd för energieffektiveringsåtgärder o.s.v. Indexjusteringen kommer inte att leda till nära samarbete
vi har redan nu ett stort behov av samarbete. Det såg vi senast när
Jomala och Mariehamns stad gick ihop gällande barnskyddet. Däremot
stöder vi indexjusteringen.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Talman! Jag hävdar att, drar man in på inkomster till kommunerna blir
den självklara effekten större samarbete.
Ltl Sara Kemetter, replik

Hur ser ltl Jörgen Pettersson på när vi i framtiden ska gå igenom landskapsandelssystemet, hur borde det i så fall prioriteras om det är samarbetet som är centralt?
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, talman! Den frågan är väldigt intressant och skulle gå att prata
länge om. Men vi förhåller oss till det system vi har, ett parlament och
en regering och jag ser gärna att frågan blir beredd först i regeringen för
att sedan komma till debatt i parlamentet, jag vänta på det arbete.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Som man kan konstatera av betänkandet så finns det en reservation som ligger från oppositionen. Landskapsregeringen fortsätter att
för kostnaderna på kommunerna. I budgeten 2013 minskades landskapsandelarna med 4 miljoner. Enligt det nu liggande förslag till frysning av indexjusteringen för landskapsandelarna kommer ytterligare kostnader att påföras
kommunerna som får påföljden att kommunerna måste höja kommunalskatten, och skattetrycket ökar på den enskilda skattebetalaren. Vilket medför
försämrade köpkraft och konsumtion hos skattebetalarna. Tillväxten stannar
av och effekterna blir den motsatta. Vi vet att tillväxten på Åland är ett pro-
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blem idag, vi har sjöfarten, byggnadsverksamheten och de övriga näringslivet
står på ruta noll. Egentligen ingen större tillväxt. Någonstans ska skattemedlen tas ifrån.
Landskapsregeringen bedriver en svälta räven politik mot kommunerna
som i förlängningen leder till tvingande kommunsammanslagningar, det är
inte är en ärlig politik. Vi fick just höra från finansutskottets ordförande att
det här var ett sätt att tvinga kommuner till sammanslagningar eller samarbete. Men i förlängningen är det en sammanslagning det pratas om. Från ursprunget till hela samhällsservicereformen var en kommunsammanslagning
med i det arbetet och det har fallit bort mycket på grund av att landskapsregeringens partier inte kunnat enas om vilken ståndpunkt man skulle ha. Då
tog man bort det och det blev de sociala och infrastrukturella satsningarna på
samarbete som ligger som underlag i stället. Som jag ser är det en bakväg till
kommunsammanslagningar fast man inte tydligt talar om det.
Vi vet att åldringsvården som är den stora utmaningen för kommunerna i
framtiden kommer kostnaderna under en tioårsperiod att fördubblas. Vilket
kommer att fordras stora ekonomiska insatser för att möta upp mot de
lagstadgade krav som ställs. Samtidigt vet vi enligt budgeten att landskapet
höjer sina egna konsumtionsutgifter med 4 miljoner. Man rullar över kostnaderna till kommunerna som ska finansiera. Det är inte en politik som Ålands
Framtid kan förena sig med, vi anser att kommunerna måste titta på sina
egna verksamheter och inte bara öka konsumtionsutgifterna.
Sammantaget, fru talman, understöder jag reservationen och föreslår att
lagförslaget förkastas.
Talmannen
Förslaget om förkastandet av lagen upptas till behandling i samband med ärendets
andra behandling.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Förslaget som vi debatterar leder till att kommunerna
tvingas höja skatterna. Här är jag av annan åsikt. I Mariehamn är det de
stora samfundsskattebortfallet som ledde till att vi hamnade i sådan
ekonomisk situation. I andra kommuner är det de ökade sociala kostnaderna samt den demografiska utvecklingen. En mindre summa fäller
inte kommunerna. Hur anser Ålands Framtid att man ska göra för att få
de stora inkomstbortfallen åtgärdade och hur kan man öka kostnaderna?
Ltl Brage Eklund, replik

Fru talman! Vet inte om det är socialdemokraternas politik att man ska
öka kostnaderna för kommunerna. Ordförande i utskottet hänvisade till
en finansmotion som sossarna själva hade 2010 där man motsatte sig att
landskapet skulle frysa landskapsandelarna. Nu har man en helt annan
inställning, ordförande menade att det är ett bevis på ansvarstagande
politik. Jag vet inte om ordförande menade att vi oppositionen inte är
ansvarstagande. Gällande finansieringen, vi ett förslag i budgeten hur vi
ska finansiera det och jag ber Sara Kemetter att läsa det så vet du.
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Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Fast jag var otydlig i min replik förstod ltl Brage
Eklund ändå var jag ville åt det är jag tacksam för. Min nästa fråga är
vad anser ni att landskapsregeringen ytterligare ska spara när ni lyfter
upp att det inte ska vara via landskapsandelarna och indexjusteringen?
Ska vi spara in flera lärartjänster, sjukskötersketjänster hur ska vi hitta
pengarna? Vi har fått höra och diskuterat i salen att det inte finns mera
luft, utan då är det fråga om människor som ska bort. Vad föreslår
Ålands framtid, var ska vi börja skära?
Ltl Brage Eklund, replik

I motionen har vi ställt förslag hur och det ska gå till. Om det är personal
eller annan verksamhet som kan bantas och är för dyr är upp till regeringen att titta över. Får man ett sparkrav på sig är det landskapsregeringen sak att följa upp, så även inom företagsvärden, styrelsen pekar
inte ut vilka tjänster som ska bort utan man får ett uppdrag och det
uppdraget ska man fylla. Vi har gett förslag på hur man kan göra. Retoriken med att det är tjänster eller lärare som ska bort det har vi inte
nämnt, utan det finns andra möjlighet att göra det anser vi.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack talman! Jag uppfattar ltl Brage Eklund som mannen med vett, sans
och balans och pratar ofta klokt men i det här anförande gick det lite
snabbt och det skulle jag gärna vilja rätta till. Ltl Eklund hävdade att jag
i mitt anförande sade att en inställd indexjustering till kommunerna
skulle leda till sammanslagningar. Det sa jag inte. Jag sade, det leder antagligen till större samarbeten och det hävdar jag är en väldigt stor skillnad. För ordningens skull vill jag säga att jag tror att det leder till samarbete vilket är bra för alla, inte att det skulle leda till sammanslagningar.
Ltl Brage Eklund, replik

Jag sade väl både samarbete och sammanslagningar, tidigare har det
diskuterats bland partierna när man startade samhällsservicereformen
om sammanslagningar. Det alternativet ligger i bakgrunden. Läser man
mellan raderna kan man tolka att det är dit det leder. Man har lyssnat på
höranden i utskottet som har sagt att det skulle varit ärligare från början
att gå ut med att sammaslå kommunerna och sedan startat upp samarbetet, men nu går man andra vägen. Jag ber om ursäkt till ltl Jörgen Pettersson för min felsägning. Samarbete kan man göra på flera olika sätt,
man behöver inte strypa kommunerna och deras utgifter.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack talman! Jag tror det är bra att ständigt påminna sig om att man ska
undvika läsandet mellan raderna för det leder ingenstans. Det är bättre
att läsa texterna som finns på raderna. Jag vill påminna att ltl Eklund
nämnde min jämförelse i mitt anförande beträffande att förra regeringen bestämde sig för att slopa indexjusteringen. Det var inte ett exempel
på politiskt ansvarstagande det var ett exempel på parlamentarismen
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när den inte alltid fungera så bra som den borde fundera. Där man bestämmer sig för att ta roller snarare av om man råkar sitta i en regering
med ansvar eller om man råkar höra till oppositionen. Där var indexjusteringen ett väldigt bra exempel när man från diametralt motsatta håll
nådde samma slutsats.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Det sista får Jörgen Pettersson reda ut med socialdemokraterna hur de har ändrat ståndpunkt. I ena stunden säger man i en
finansmotion att man inte stöder indexjustering och nu i regeringsställning så backar man upp den. Den diskussionen får Jörgen Pettersson ta
med socialdemokraten.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Jag fascinerades av ltl Eklunds konspiratoriska analyser, att den uteblivna indexjusteringen den ytterst är ett medel för regeringen att tvinga kommunerna till sammangång. Ltl Brage Eklund
angav inte samarbete i det sammanhanget utan att det skulle vara det
som står mellan raderna. Att man inte har lyckats eftersom partierna
har olika uppfattning och då har man gått in för samhällsservicereform.
Min fråga till Ålands framtid är, skall man uppfattade det som att
Ålands Framtid tycker att vi ska ha våra 16 kommuner, inte förändra på
något sätt?
Ltl Brage Eklund, replik

Vi har öppet och tydligt sagt att vi är för 16 kommuner. Men om kommunerna själva vill kan det resultera i att vissa kommuner går ihop på
ett eller annat sätt i samarbete eller sammanslagning vilket är upp till
kommunerna.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Samarbetet har man talat många gånger vitt och brett
om att det är en ersättning för sammanslagningen. Det är lätt att säga
att det ska samarbeta. Har ltl Brage Eklund något bra exempel på bra
samarbete eller något förslag till hur man kunde få till stånd samarbete.
Eller är det så att det inte egentligen behövs, bara 16 kommuner får tillräckligt med pengar, samhällsstöd så är det bra för vissa klarar sig inte
på egen hand. Är det så vi ska se det, att de får mera pengar ut till de
svaga kommunerna från landskapets kassa?
Ltl Brage Eklund, replik

Exempel på samarbete har vi åtminstone inom Hammarland och Eckerö
bedrivit inom det sociala men även med löneräkningen har vi samarbete. Samarbete som utvecklas sakta mak, man blir inte tvingad i ett system för hastigt utan det får värka fram vad som är bra och inte bra. Det
här kan man utveckla mellan flera kommuner. Man behöver inte tvinga
fram en kommunsammanslagning som jag tror att det i förlängningen
kommer att leda till. Vi är inte emot att man gör vissa förbättringar
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inom sociala reformer, jag tror det behöver vara en centraliserad skötsel
av den sociala delen och även inom andra serviceområden.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vtm Roger Jansson

Fru talman! Framställningen om icke indexjustering av landskapsandelarna
för 2014 betraktar vi i moderat samling som en tillfällig övergångsåtgärd,
man kunde i sammanhanget kalla det nödåtgärd p.g.a. tidsbrist. Man har
ännu inte hunnit med det som landskapsregeringen har haft till uppgift i flera
år, både den föregående och den här landskapsregeringen, att se över landskapsandelsreformen såsom den utformades i 2006 års reform. Det är alldeles uppenbart att den innehåller åtskilliga strukturella fel. Det har gått sju år
sedan dess och man kommer att göra det enligt budgeten 2014. Det är fyra,
fem år i senaste laget men vi kan inte återgå till förfluten tid utan vi måste
hantera frågorna när vi har möjlighet att göra det.
Den uteblivna indexjusteringen 2010 kritiserade vi på grund av just det
sagda. Därför är vi inte nöjda med vår landskapsregerings situation att man
inte har hunnit starta upp totalgenomgången av landskapsandelsreformen
före 2014 och därför tvingats ta den här åtgärden. Av det skälet godkänner vi
den här åtgärden, för att få en rimlig balans mellan ansvaret för självstyrelsen
gällande ekonomin och ansvaret för kommunerna och deras ekonomi. Faktum är, när vi jämför hur det är i rikets kommuner att vi sammantaget har extremt höga landskapsandelar här jämfört med statsandelar i riket. Extremt
höga, det är ett starkt ord, av det skälet att det är fråga om tiotals procentenheter högre landskapsandelar än statsandelarna för motsvarande verksamheter. Observera att man i rikets statsandelar betalar för kommunernas ansvar för hela hälso-och sjukvården, och i stort sett hela gymnasialstadieutbildningen.
Det är en bruttokostnad på Åland på över 100 miljoner euro som kommunerna slipper betala sin stora andel av. Det är en subvention vi har till kommunerna på Åland som är i nivån 50 - 60 miljoner per år. Tack vare de ekonomiska system vi haft i historiskt hänseende har orkat betala hälso-och
sjukvården och gymnasialstadiet. Alla starka ord som tas till i samband med
icke indexjusteringen för 2014 är våldsamt överdrivna.
Jag ska berätta utgående från landskapsregeringens framställnings bilagas
sista sida landskapsandelar, kompensationer och justering 2014 indexjusterade, hur man av tabellen ser hur felaktig fördelning är. Den här uppräkningen hör till ärendet av det skälet att landskapsregeringen hade två alternativ
att välja, att välja att inte indexjustera eller försöka ha en större fart på reform av landskapsandelarna. Man försökte det senare men hann inte därför
måste man vidta den här åtgärden.
Strukturfelen i kommunandelarna är uppenbart för oss alla om vi väljer att
räkna på det. Jag har inte sett att massmedia, kommunförbund eller att någon annan har räknat på det. Tar man tabellen och ser hur många invånare
det finns i kommunerna och delar landskapsandelarna per capita skulle jag
inte med ett ord nämna vad Mariehamn får och att Mariehamn får för lite.
Jag ska berätta om några skillnader mellan kommunerna, som är en synner-
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ligen väsentlig uppgift för landskapsregeringen, Ålands kommunförbund och
för andra att tillse att man får korrigerad.
Per capita får Geta mest av alla 3 462 euro per person. Jag tar upp siffrorna
per person av det skälet att situationen i landsbygdskommunerna och skärgårdskommunerna inte skiljer sig så mycket från varandra. I staden, Jomala
och delvis Lemland är situationen annorlunda, men i de övriga kommunerna
finns det möjlighet att jämföra på det här sättet. Vårdö får näst mest av alla
de 16 kommunerna 3 287 euro. Långt mera än vad de fattiga kommunerna
Kökar, Sottunga, Lumparland, Kumlinge och Brändö, alla är inte fattiga av
dessa men de som har sämre förutsättningar att klara sig. Geta får 3 462 euro
per person medan Lumparland 1 703 euro, Sottunga under 3 000 euro. Ett
alldeles uppenbart strukturfel. Geta får dubbelt mer än vad Lumparland får
per capita. Var och en förstår att det inte kan vara korrekt att det är på det
sättet, allvarliga strukturfel.
Föglö får betydligt mer, som en välmående och välskött kommun, får betydligt mer än vad Kumlinge, Kökar och Brändö får. Att de får mer än vad
Brändö får må väl vara, men att de får betydligt mer än vad Kumlinge och
Kökar får känns inte rätt. På fasta Åland vad är orsaken till att den relativt
rika kommunen Saltvik och Lemland får betydligt mer än vad Finström får
som har kämpat med ekonomiska problem. När jag var yngre politiker hörde
Finström till de rika kommunerna men så har det inte varit det senaste decenniet.
Det är klart att vi måste engagera oss i frågan och tillse att vi under 2014
får en reform som är korrekt. Den åtgärden som nu föreslås för lagtinget i
lagframställningen får vi betrakta som en övergångslösning.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Vtm Roger Jansson räknar upp hur landskapsandelssystemet
slår snett och orättvist och det gör han förtjänstfullt. Samtidigt är vi från
liberalerna oerhört besvikna på landskapsregeringen. Det nya landskapsandelssystemet trädde i kraft 1.1 2008 det står i det lagförslaget
och i lagtingets betänkande att det skulle ha utvärderats och justerats
under 2012. Den avgående landskapsregeringen med center och liberaler hade skrivningar i 2012 års budget. Nu är ingenting gjort och vi vet
att det är ett omfattande arbete, vi är väldigt besvikna på landskapsregeringen.
Vtm Roger Jansson, replik

Jag är inte väldigt besviken på landskapsregeringen men däremot att
vårt samarbete inte har resulterat i en korrigering av missförhållandena
före det som kommer att göras under 2014. Vi borde ha hunnit tidigare
det är en väsentlig fråga för den åländska ekonomin. Det som jag glömde säga i mitt huvudanförande är viktigt det här har haft så mycket att
göra med samhällsservicereformen, översynen av landskapsandelarna.
Samhällsservicereformen kommer att tvinga oss att helt och hållet
forma om landskapsandelssystemet, i olika etapper dessutom beroende
på vilka reformer man genomför först och vilka som genomförs sedan.
Det kan anföras som ett skäl till att vi nu har väntat till 2014 att göra den
större reformen. Sedan måste det troligen göras en 2016 och en 2018
med anledning av samhällsservicereformens framskridande.
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Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag ger vtm Jansson igen rätt, att det är en väsentlig fråga landskapsandelssystemet för den åländska ekonomin och för kommunernas
utveckling. Liberalerna har hävdat att det har varit ett kardinalfel att
man inte haft det utvärderat och någon tankegång om hur ekonomin ska
fungera med landskapsandelarna. Samtidigt säger man att lagstiftningen ska vara klar i mars som rör socialvården, och vi vet inget om finansieringssystemet. Det kan inte åligga massmedia och kommunförbundet
och de enskilda kommunerna att ta ett helhetsgrepp över detta. Det är
landskapsregeringens ansvar och där har man missat grovt.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! När det gäller samhällsservicereformens förhållande till
ärendet landskapsandelarna, är det omöjligt att räkna ut på förhand före
man har slagit fast ungefär hur de olika delarna av samhällsservicereformen ska finansieras framöver, vilken kostnadsfördelningen ska vara
mellan landskapet och kommunerna. Jag har hört i debatten flera
gånger att det är märkligt att man inte har det klart före man går vidare
med lagstiftningen. Det kan man inte ha. Det är en del av den beredning
som sker för att få fram en lagstiftning, att reda hur ekonomin ska vara.
På landskapsregeringen håller man på att ta fram material att man får
en lagstiftning som är användbar gällande den sociala servicereformen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, fru talman! Vtm Jansson använder det faktum att landskapsandelssystemet skiljer sig avsevärt från statsandelssystemet i riket där
statsandelarna skulle vara tiotals procentenheter lägre. Men han skjuter
sig samtidigt själv i foten för kommunalskatterna på andra sidan skiftet
kommer under nästa år att vara 2,25 procent högre. Är de det som är
moderat politik att vi fortsätter att skära ner landskapsandelarna mot
rikets nivåer och i stället får höjda kommunalskatter som följd. Någonstans ska kommunerna som har kraftigare ökande kostnader än landskapet ta pengarna ifrån. Får de sänkta landskapsandelar måste de höja
sina skatter, detta ganska logiskt. Är det här moderat politik?
Vtm Roger Jansson, replik

Skottet i foten tog inte här. Men kika under bänken där, där tror jag det
tog. Den skillnad som kommunerna på Åland har genom att landskapet
har övertagit de två områdena med över hundra miljoner euro i bruttoårskostnad, innebär på skatteprocenten över fem procentenheter differens. Så mycket lägre borde våra kommunalskatter på Åland vara om
det skulle vara korrekt matematiskt och innehållsmässigt. Men det är
bara, som ltl Jonsson sade, 2,25 procent, alltså ligger vid 2,25 procent
över skattenivån i riket beaktande att landskapet har övertagit de delarna. Så där kom skottet i foten, ltl Jonsson.
Ltl Axel Jonsson, replik

Det förutsätter förstås att man utgår ifrån att den kommunala servicen i
övrigt är likadant i riket och på Åland, vilket jag inte tror att det är. Ser
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vi till hur många små skolor vi har på Åland t.ex. och vilken service
kommunerna i övrigt levererar får vi ganska mycket för de pengarna.
Om man är beredda att dra ner på den servicen för att hålla skattetrycket så får det stå för Moderaterna. Vi måste utgå ifrån de åländska förhållandena från hur det ser ut idag. Hur ska kommunerna finansiera sin
verksamhet framöver, ska det göras via sänkta landskapsandelar måste
de höja sina kommunalskatter. Man kommer inte ifrån den verkligheten. Är det de som är Moderaternas s.k. borgerliga politik får det gärna
stå för den, men det är inget vi i Ålands Framtid skriver under.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Det blev väldigt ideologiskt det här, men det bryr jag mig
inte om i det här sammanhanget utan vill hålla mig till den verklighet vi
lever i. Kommunerna tar i förhållande till riket, när det gäller det verkliga uppgifterna som kommunerna har, ut mera skatt på Åland. Dessutom har vi högre landskapsandelar för det som vi ger landskapsandelar
för när vi jämför med riket. Båda summorna ger kommunerna mer
pengar och det har resulterat i att man har en högre servicenivå i landskapet. Men med det vill jag inte säga att de kommuner jag känner till i
Åboland, Nyland eller i bortre Karelen, det som hör till Finland, skulle
ha en dålig kommunal service. Det ger moderaterna en alldeles klar bild
av att vi inom kommunala sektorn har möjlighet att rationalisera, det är
moderat politik.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Det är intressant att vtm Jansson och moderaterna delar liberalernas kritik mot landskapsregeringen över att man gör åtgärder innan
man har gått in i landskapsandelssystemet och gjort de behövliga korrigeringarna och missförhållandena som vtm Jansson uttrycker det. Man
behöver gå in och göra en översyn av landskapsandelssystemet och man
är hopplöst försenat med det. Det borde ha gjorts under 2012. Vicetalmannen var kritisk när förra regeringen tog bort indexjusteringen, men
faktum är att landskapsregeringen har lagt stock på stock på bördan på
kommunerna genom att man i förra årets budget införde de s.k. Gullåsenavgifterna. Det är nu närmare 4 miljoner som kommunerna årligen
får mindre i landskapsandelar. Allt detta utan att man har gått in i systemet och gjort de revideringar som borde göras. Man har lagt mera
börda på kommunerna och flera kommuner har varit tvungna att höja
sina skatter på grund av det.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Det låter dramatiskt med att landskapet har satt stock på
stock på kommunernas ekonomi och att kommunerna har belastats med
mellan tre och fyra miljoner p.g.a. Gullåsenavgiften. Det stämmer inte,
det är inte mycket sock på stock utan det är några saker här och där och
delvis kompenserade genom de system vi har. Kompensation för Gullåsenförändringen har utgått i huvudsak genom åren och nu senast när
det sista gjordes. Jag delar kritiken mot mig själv som deltagare i land-
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skapsregeringen att vi inte har kommit längre med landskapsandelsreformen. Men jag sa även att SSR är ett acceptabelt motiv för att det har
dragit ut på tiden. Vi är glada för att den görs under 2014.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Faktum är att i detta års budget drog man ner på landskapsandelarna med cirka 4 miljoner. Det här fortsätter att snurra på år efter år
där kommunerna får mindre pengar i landskapsandelar p.g.a. de s.k.
Gullåsenavgifterna, det är ett faktum. Plus de lägger nu landskapsregeringen och majoritetspartierna på stocken med att ta bort indexjusteringen, nog blir det mycket man skickar ut notan till kommunerna från
landskapsregeringens sida.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Med största respekt vtm Eriksson, har vi fått detta om bakfoten som man brukar säga när det gäller de totala effekterna om miljonerna. Det är inte i närheten på det sättet som vtm Eriksson säger, jag
ser att lantrådet är på talarlistan och jag antar att vicelantrådet kan ge
en korrigering till uppfattningen om att det skulle vara verkligheten, det
är långt därifrån.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag får intrycket av att vi diskutera gärdsgård och
prästgård på samma gång, då leder debatten vilse. Vtm Jansson beklagar att utvärderingen inte har gjorts som lagtinget beslöt om för sju år
sedan därför att man inte vet hur systemet skall reformeras. Nu har vi
blandat äpplen och päron ordentligt. En retrospektiv utvärdering kan
göras på helt objektiva grunder. Vi vet vad lagtinget beslöt 2006, vi vet
vad som har hänt fram till nu. Varför då inte utvärdera det, redovisa i
stort sett med det vi hörde i huvudanförandet hur det blev. Därefter drar
man slutsatsen och sedan vidtar kloka politiker andra slutsatser d.v.s.
reformerar på basen av felaktigheter för att förbättra. Blockera inte utvärderingen bara för att man inte vet hur man vill ha det i framtiden.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Politiken innehålla både gärdsgårdar, prästgårdar, äpplen
och päron och ibland måste det blandas eftersom det ena påverkar det
andra. Jag har under flera år, redan under den föregående landskapsregeringen, efterlyst en utvärdering av landskapsandelssystemet. Som jag
från början såg att slog snett. Definitivt slår snett, därför var det viktigt
med en utvärdering nu kommer den lite sent. En av orsakerna till att
den är försenad är sammankopplingen med samhällsservicereformen
som är uppenbar. Man kan inte bortse ifrån att det har med varandra att
göra i högsta grad.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag var visserligen inte med i lagtinget 2006 men såg
med bävan på 1.1.2008 om det system man hade byggt upp under den
dåvarande perioden. Därför var det helt nödvändigt men en beställning
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om en utvärdering av hur reformen skulle slå. Jag vill upprepa den enkla
politiska sanningen att det är skillnad mellan utvärdering och reformering. Man utvärderar först och därefter vidtar man åtgärder med anledning av vad man kommit till. Med det här sättet att blanda gärdsgård
och prästgård riskerar utvärderingen att utebli för att man måste hitta
på något annat system. Då har man inte följt lagtingets beslut.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Så väl känner jag landskapsregeringen att jag vet att man
kommer att göra utvärderingen. Jag var inte heller med i lagtinget 2006
och tog de beslut som då togs. Men jag såg redan 2008 och framöver att
det här slår snett och det slår mera snett än med det gamla landskapsandelssystemet. Vi och hela lagtinget är helt överens att utvärderingen
ska göras, och den kommer nu. När man gör den och vidtar de åtgärder
som blir ett resultat av det man ser av utvärderingen kommer samhällsservicereformen in i ärendets behandling.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Tack, fru talman! Det är intressant att höra hur diskussionen drar i väg. Det
är viktigt att komma ihåg att vi diskuterar ett enskilt budgetår och en förändring som landskapsregeringen gått in för att göra där man fryser index för
2014. Däremot måste man sätta in det i ett större perspektiv och sammanhang, nämligen att från 2008 fram till nu har landskapet haft ett nytt landskapsandelssystem. Det tillkom när den ekonomiska situationen var ganska
hygglig för landskapet och det nya landskapsandelssystemet bedömdes vara
mycket generöst. Det infördes en ny komponent, kommunerna skulle inte
längre få andelar för byggprojekt utan man skulle samla upp till att man hade
tillräckliga medel för att göra investeringarna.
Efter 2011 ska landskapsandelssystemet utvärderas. Boksluten för 2011 var
klara under maj, juni 2012. Efter det fick ÅSUB i uppdrag att titta närmare på
hela perioden, och det har gjort en bra analys av förändringarna i landskapsandelarna det gamla och det nuvarande. Där kan man konstatera att landskapsandelarna har ökat sedan 2008 med 14,6 procent. Inom speciellt den
sociala sektorn har ökningarna varit stora. Det är viktigt att komma ihåg att
landskapsandelssystemet var tänkt att det skulle vara förutsägbart och stabilt
gentemot kommunerna. Att kommunerna kunde veta hur nivåerna skulle
ligga för de kommande åren, att man även skulle kunna tillse att man kan
spara för kommande investeringar. Det kan konstateras att systemet inte har
fungerat så som det var tänkt beroende på att den ekonomiska situationen
har varierat för landskapet.
Som här har nämnts, 2010 indexjusterades inte heller landskapsandelarna
det togs bort 980 000 som skulle ha tillkommit kommunerna. Detta kombinerades med ett ekonomiskt läge som var kanske ännu svårare för landskapet
Åland än var vi befinner oss nu. Man kompletterade dessutom med permitteringar av landskapets personal och en halv månadslön som skulle frysas. Det
var väl inte konstigt om vi i det sammanhanget hade olika syn på vad som
skulle bidra till en kommande mer stabil situation för landskapets ekonomi.
Från min del, från talarstolen påtalades då bristen på strukturella reformer.
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Framför allt mellan landskapet och kommunerna att man tittar över hur vi
samverkar, hur vi kan göra mer gemensamt för att spara resurser.
Den här landskapsregeringen har startat processen att reformera och diskutera samhällsservicen och hur vi ska organisera den framöver. Det är viktigt att komma ihåg att det är framtiden. Vi har hållit an med den fortsatta
utvärderingen och omprövningen, reformeringen av landskapsandelssystemet därför att vi just nu befinner oss i ett intressant skede beträffande landskapsandelarnas utformning p.g.a. vi jobbar med kommunernas socialtjänst
och finansieringsmodeller för hur det ska se ut. Det finns goda skäl att invänta att vi får den processen i takt med reformeringen av landskapsandelssystemet.
Det kan vara skäl för de som har bråttom med reformen, en utvärdering
och omprövning av landskapsandelarna, är det med säkerhet så att en sådan
förändring skulle leda till mer landskapsandelar för kommunerna? Eller i vilken riktning ska det här gå? Landskapets kassa är inte desto mera stadd i dag
än den var 2008 när landskapsandelssystemet kom till. Man ska vara försiktig i vilken utveckling man vill forcera fram.
Den här debatten skulle vara värdefull att ta tillvara på det sättet att vi pratar om hurdant landskapsandelssystem vi ska ha framöver? Vad har varit fördelarna med det system vi haft nu? Vad är inte tillräckligt bra, vad borde utvecklas, förbättras? Vilka strukturer kunde vara tydligare? Hur ska kommunerna veta vad de får, att det finns en trygghet och förutsägbarhet i systemet?
Men att vi som är beslutsfattare i landskapsregering och lagting har det ekonomiska utrymmet som krävs för att tillgodose kommunernas behov. Det
tycker jag är en mer intressant diskussion, det som komma skall och vilka
förändringar partierna vill se när det gäller kommunandelarna framöver.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Lantrådet bordet efteråt lyssna på sitt eget anförande och
det finns det möjlighet att göra. Så här lyssnade jag, och så här hörde jag
det som sades. Först sade lantrådet att man medvetet bromsat utvärderingen av landskapsandelssystemet för att man först vill se hur man ska
komma vidare med arbetet. Man ska först se hur man ska förändra, innan man ska titta tillbaka. Sedan avslutade lantrådet med att säga, nu
borde vi i stället föra en diskussion om vad som har varit fördelarna med
det gamla systemet, vilka strukturer som har varit på det ena eller andra
sättet. Det är det som är en utvärdering av det gamla systemet och där
har lagtinget sagt att landskapsregeringen ska göra denna utvärdering
och presentera resultatet till lagtinget. Hur är det nu? Ska vi först fundera på framtiden, eller ska vi se tillbaka för detta blev inte logiskt, en
helhet i anförandet.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Det är absolut logiskt eftersom jag sa att först inväntade vi boksluten
från kommunerna under 2012. När de var klara gick ÅSUB igång med en
analys och den blev klar i februari 2013. Det betyder att efter det, hösten
2013 hade man kunna gått vidare med utredningen. Då var vi inne i ett
så intressant och viktigt skede med samhällsservicereformen och det
finns skäl att processerna går hand i hand.
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Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det måste brista i min logiska förmåga eftersom det igen
var så att man ska få boksluten från kommunerna för att kunna se tillbaka, men man måste komma vidare med det framåtsyftande arbete för
att kunna bedöma resultatet av bokslutet sedan tidigare. Vi måste återkomma till det som stod i lagen och vad lagtinget har sagt. Lagtinget vill
uttryckligen att diskussionen ska föras om fördelar och nackdelar med
det tidigare systemet. Det har gått ut en tydlig och klar beställning, och
vi utgår ifrån att lantrådet ser till att landskapsregeringen följer lagtingets beslut. Dessa saker får inte blandas ihop, man ska se på vad som var
fördelar av det tidigare system och så använder man sig av ett för att sedan bestämma om förändringar.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Precis så går det till. Vi ska titta bakåt på styrkor och svagheter och på de
system vi har haft. Vi ska se hur landskapsregeringarna under den här
tiden de facto har levt upp till det som var tanken med ett landskapsandelssystem och hur parametrarna har använts under årens lopp. Efter
det måste man titta hur man ska reformera ett kommande landskapsandelssystem som går hand i hand med det reformprocesser som nu de
facto sker inom den kommunala sektorn, bl.a. kommunernas socialtjänst som ligger längst fram, både gällande analys för hur finansieringsmodellen ska se ut och även ett lagberedningsarbete.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag vill höra vad lantrådet har att säga, med vilken rätt landskapsregeringen och majoriteten tar sig när man går i emot lag. Det står
i lagen att den ska utvärderas vart fjärde år. ÅSUB har gjort en uppföljning där man konstaterar att först stärktes kommunernas driftsekonomi
men den effekten har helt och hållet planat ut. Man ser att basbeloppen
inte är tillräckliga, speciellt inte när det gäller bildningssektorn. Det är
ett faktum att landskapsregeringen går emot lagen och lagtingets uttryckliga beställning.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Vi var alla lagstiftare när det här tillkom. Jag tycker ändå att om vi ska få
fram en utvärdering som till vissa delar är gjord av ÅSUB med landskapsregeringen ska gå vidare med det. Naturligtvis är det bra att ha utvärderingen som grund för hur du ska planera för kommande tider. Det
är tanken med utvärderingen att det ska leda till slutsatser som gör att
man reformerar systemet i en anda som är i takt med den utveckling vi
vill ha, därför vill jag höra i debatten idag hur man ser på det. Vilket system vill man ha? Vilka ser man som bristerna i nuvarande strukturer
och hur ska vi åstadkomma ett bättre landskapsandelssystem längre
fram? Detta är otroligt viktiga frågor om vi ska ha fler gemensamma organisationer på den kommunala nivån.
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Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det skulle ha jag varit på sin plats att landskapsregeringen haft
ett informativt stycke i budgeten för 2014. Där man skulle ha resonerat
kring detta, fått grönt ljus från lagtinget att avvakta med utvärderingen
och hålla tillgodo med uppföljningen som ÅSUB har gjort, inte ens det
har man. Det följer väl som färg i följd med det hur landskapsregeringen
och majoriteten behandlar budgetförslag, allt är uppgjort på förhand.
Ingenting förvånar egentligen längre.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Det var en märklig släng. Uppgjort på förhand. En regeringsmajoritet
vet vad man lägger för budget och sedan är tanken att man fullföljer
den. Det som står i budgeten för 2014 är att man går vidare med utvärderingen och den görs under 2014.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Lantrådet säger att hon gärna vill ha en diskussion om vilket
landskapsandelssystem vi ska ha i framtiden, det skulle vi gärna diskutera det är därför vi efterlyser en utvärdering. Det som ligger på vårt
bord är inte ett sådant förslag, utan ett förslag en framställning som ensidigt förändrar förutsättningarna för att man har gått emot det som lagen säger att man tar bort indexjusteringen. Lantrådet säger att man
borde ha ett förutsägbart, stabil och tryckt landskapsandelssystem där
kommunerna vet vad de har att hålla sig till. Så agerar inte landskapsregeringen, ännu på våren när man hade diskussioner med kommunerna
skulle man inte göra några förändringar och plötsligt på hösten faller de
här ner som ett brev på posten.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Kanske det blev så att landskapsandelssystemet blev för frikostigt i den
meningen att vi haft svårt i landskapsregeringen att finansiera landskapsandelarna. Redan 2010 visade dåvarande regering väg hur man
kunde göra, nämligen komma med en lag, göra en frysning och då sparade man 980 000, denna gång sparar vi 712 000.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag kommer väl ihåg den salvelsefyllda debatten och hur
lantrådet stod i spetsen för den diskussionen om hur man svek mot
kommunerna, gick emot landskapsandelssystemet. Vad har den här
landskapsregeringen gjort? Först har man tagit bort Gullåsen lagt ut på
kommunerna flera miljoner, och dessutom kommer man med indexjusteringen. Samtidigt står lantrådet och säger att det måste vara förutsägbart för kommunerna, men det är det inte i den politik som landskapsregeringen för. Det ändrar från vår till höst, man vet inte från
kommunernas sida vad ska komma ut. Det ser vi nu när man föreslår ytterligare indragningen i landskapsandelarna.
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Lantrådet Camilla Gunell, replik

Det var precis det som var min poäng. Vi ville ha ett landskapsandelssystem som skulle ge stabilitet, trygghet och förutsägbarhet. Kommunerna
kunde veta hur ekonomi skulle se ut så att de kunde ha ett årsbidrag och
kunde göra inbesparingar för kommande investeringar. Ett sådant system iscensatt vi 2012, det har inte efterlevts. Redan efter två år, inför
2010 gjorde man de första stora avstegen från det som var tanken som
var påkallat av den ekonomiska situationen. Det är hög tid och det är bra
att vi har diskussionen, systemet måste vi tydligen ompröva och diskutera.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! När jag läser framställningen på sidan två d.v.s. lagförslaget, står det ”med anledning av det ansträngda ekonomiska läget
samt att medel används för utveckling som berör kommunerna föreslår landskapsregeringen att basbeloppen inom landskapsandelssystemet inte indexjusteras för verksamhetsåret 2014” alltså för att spara
pengar. Därför hoppas jag att jag hörde eller förstod fel när lantrådet i
sitt anförande sa att den här frysningen primärt är till för att strukturera
om den kommunala förvaltningen. Jag missförstod då, för det bör inte
vara så stor skillnad mellan vad som sägs och vad som står i lagförslaget.
Jag hoppas att det som står i lagförslaget fortfarande gäller, d.v.s. att
spara pengar.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Det är absolut det primära skälet. Det handlar om att vi var tvungna att
spara resurser precis som liberalerna gjorde 2010. Man tog till det här
instrumentet för att man behövde spara pengar. Att vi sällan har en process vid sidan av det som handlar om en omstrukturering där vi funderar över kommande gemensamma strukturer för att minska på de totala
kostnaderna. Det är en viktig reformprocess en strukturell förändring
som pågår vid sidan om detta. Inte skulle någon ta till detta instrument
om man inte såg sig nöd och tvungen i syfte att spara resurser. Vad jag
har hört av parlamentet och särskilt från oppositionen under den här
omgången har budskapet varit att vi borde ha sparat ännu mera.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Då tycker jag det är en dålig idé att när landskapsregeringen har tagit på sig rollen att hjälpa eller egentligen biträda kommunerna i deras strukturreformer börja med att bestraffa dem.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Det är ingen bestraffning. Om vi ska klara av budgetsituationen får alla
var med och hjälpa till. Landskapet gör vad vi kan, kommunerna och
medborgarna är med och bidrar. Vi har sagt från början att detta är ett
talkoarbete där alla på något sätt måste vara med och hjälpa till, ingen
kommer att klara det ensam.
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Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Tony Asumaa

Fru talman! Med lagförslag nummer 1/2013-2014 vill landskapet slopa indexjusteringen av landskapsandelarna till kommunerna för 2014. Det betyder att
landskapet inte behöver betala 712 712 euro i lagstadgade landskapsandelar
till kommunerna, motsvarande två promille av kostnaderna i landskapets
budget. Landskapet skriver att åtgärden är avsedd att vara långsiktig inbesparing för landskapet fast det bara är en ettårig åtgärd. Vad som gör den långsiktig är att nästa gång man indexjusterar är basen lägre än vad den skulle ha
varit, på det sättet kommer den att vara förevigt långsiktig.
Åtgärden att spara 713 000 i landskapsregeringens budget men offentliga
Ålands ekonomi blir det ingen inbesparing på, när vi pratar om att tänka på
hela Åland. Fakturan skickas från landskapsregeringen till kommunerna som
får ta smällen på 713 000 som ska täcka den lagstadgade servicen som landskapet har ålagt kommunerna att sköta. Vad den slopade indexjusteringen direkt leder till, det vet vi i dag att nio av 16 kommuner kommer att höja kommunalskatten, inkomstskatten utöver det kommer en kommun att införa
skatt på fast bostad. Fyra kommer att höja de allmänna fastighetsskatterna
och flera kommuner höjer ytterligare sina avgifter och gör strukturella inbesparingar. Som tidigare har framkommit låter landskapet sina driftsutgifter
öka med 4 miljoner.
Slopandet av indexjusteringen av landskapsandelar vet vi från tidigare är
två promille. För kommunernas del, oss ålänningar motsvarar det här ett
medeltal på 0,5 procentenhet höjd skatt. Ingenstans har framkommit vad det
betyder med 0,5 procent höjd skatt i tider när vi behöver ha tillväxt och köpkraften måste stimuleras, det betyder 2,8 miljoner euro bort från oss ålänningar. Att föra den typen av ekonomisk politik i tider när all fokus behöver
vara på att bibehålla köpkraften, hålla hjulen snurrande ute i våra kommuner
känns inte i mina ögon och öron speciellt trovärdigheten och framför allt
kortsiktigt.
Gällande riket och deras finanspolitik driver regeringen Katainen en helt
annan linje i frågan där man tydligt och klart säger att man ska respektera
kommunerna och deras självbestämmande och på den vägen föra en trovärdig finansstrukturpolitik för att undvika kortsiktiga åtgärder som leder till att
den kommunala ekonomin försvagas. I riket har man beslutat om 32 åtgärder
för att minska kommunernas uppgifter och förpliktelser, en inbesparing på
1,27 miljarder euro med tanke på att förstärka den kommunala ekonomin.
Här går vi in för att försvaga kommunernas ekonomi med 713 000.
Det har tidigare framkommit att landskapet inte har råd att ersätta all den
lagstadgade servicen som våra kommuner har ålagts att sköta, det är den
krassa verkligheten vilket vi kan konstatera. Liberalernas är öppna för förändringar och att diskutera ansvarsfördelningen mellan kommun och landskap, framför allt finansieringsprinciperna. Liberalerna kräver att landskapsregeringen grundligt bereder ärendet och utreder effekterna och framför allt
landskapsandelarna. Finansieringsprinciper och lagarna som fastslagits av
lagtinget ska följas och inte kringgås med ettåriga kortsiktiga budgetlagar
som slopar indexjusteringarna av landskapsandelarna för våra kommuner
och samtidigt försvagar köpkraften på Åland. Det är viktigt att finansierings539

principerna följs att vi via våra kommuner vet från år till år hur ekonomin
kommer att se ut.
Herr talman, med ovan anförda kommer jag att aviserar att vi i andra behandling av lagförslaget kommer att föreslå ett förkastande. Tack, herr talman.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, herr talman! Ltl Asumaa säger att förslaget inte sparar totalt sett
på Åland, vad är liberalernas recept och särskilt ltl Asumaas? I en reservation där ltl Asumaa är undertecknare har man föreslagit mera sänkta
kostnader än det som den sänkta indexjusteringen av landskapsandelarna innebär. Man har föreslagit neddragningar på kortrutt o.s.v. men
samtidigt drar man ner inkomsterna och tar bort de pengarna. Det är
drygt två miljoner euro mer i utgifter föreslagna i liberalernas motioner
än vad landskapsregeringen föreslår, det är en ökning. Eller har man röstat för Ålands Framtids förslag i utskottet det framgår inte i betänkandet hur man röstar på andra sidan.
Talmannen
Budgeten behandlas i morgon!
Ltl Tony Asumaa, replik

Så är det, bra påminnelse till ltl Carlsson att den dagen kommer i morgon i dag är det indexjusteringar. Jag kan belysa den frågan eftersom
den är intressant och jag var beredd på att det skulle komma framför allt
från ltl Carlsson. Vi ska behandla budgeten i morgon och i den hade vi
30 budgetmotioner som alla förkastades, kanske mera av princip än av
annat. Budgetmotionerna hade inbesparingseffekter på 3,7 miljoner
euro. Den här var 700 000 euro och då var nettoinbesparingen i landskapsbudgeten 3 miljoner. Den diskussionen kan vi fortsätta i morgon.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, herr talman! Jag får respektera talmannens påpekade att budgetdebatten är i morgon och får förhoppningsvis en förklaring då. Ltl
Asumaa nämnde Katainen regeringens framsynta förslag för tillväxt och
det kan jag hålla med om att många av dem är bra och många av dem
kommer Åland tillgodo. Om jag minns rätt har Katainens parti ministerposten när det gäller kommundelarna och här förespråkar man
sammanslagningar, är det vad ledamot Asumaa står för?
Ltl Tony Asumaa, replik

Herr talman! Nu förstår jag inte riktigt repliken, vi sitter i Ålands lagting
och vi ska inte sitta och ta ståndpunkt till vad regeringen Katainen tänker göra med sina kommuner i fastlandet, jag tycker frågan var oväsentlig. Repliken skulle vara ett förtydligande till förkastandet av indexjusteringen i landskapsandelarna. Jag avstår att diskutera kommunfördelningen i riket, jag håller mig till kommunerna på Åland.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, herr talman! Ltl Asumaa gav uttryck för att regeringen i Helsingfors inte för ett statsandelssystem som inte skulle drabba kommunerna i
någon högre grad, om jag förstod ltl Asumaa rätt. Jag har ett exempel
som motsäger det. Åbo stad får ett inkomstbortfall på 32 miljoner, och
är framför allt sociala andelar. Före det har man beslutat att man ska
höja skatten med 0,75 procent som skulle ge 21 miljoner, det är en våldsam dragning på statsandelarna. Jag har svårt att förstå varifrån ltl
Asumaa hämtar sin information i frågan.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, herr talman! Jag kan informera ltl Sundback om att siffrorna är
direkt ur strukturförändringsrapporten och reformen från Katainens regering, jag har kopia på det så jag kan ge det efter mitt anförande så får
ltl Sundback läsa siffrorna därifrån. Siffrorna är inte påhittade utan rakt
av 1,27 miljarder euro.
Ltl Barbro Sundback, replik

Strukturreformen i riket är en sak men nu inför man ett förändrat statsandelssystem som verkligen sätter kommunerna på prov i riket mycket
mer än vad som gäller på Åland. Jag trodde det var den jämförelsen som
gällde, för det andra pappret vet ingen om det blir sant.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, herr talman! Menar verkligen ltl Asumaa att en summa på
713 000 euro som inte ska delas ut till Åland leder till alla dessa skattehöjningar? Är situationen, enligt liberalerna, så panikartad att små
summor utdelat på hela Åland ska kunna leda till otroliga skattehöjningar, jag är av annan åsikt. Vi är i stort behov av strukturreformer för
det är av andra orsaker man i kommunerna har tvingats höja skatterna.
Det är kortsiktigt tänkt från liberalerna sida.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, herr talman! Skulle ltl Kemetter lyssna noga på mitt anförande sa
jag bl.a. har den föranlett skattehöjningar på 2,8 miljoner på Åland vara
av 1,9 miljoner kommer Mariehamn till gagn eller minskar köpkraften i
Mariehamn. Vad jag även sa var att vi var öppna för att titta över finansieringsprincipen och ansvarsfördelningen mellan kommuner och landskapsregering för att se hur vi ska kunna lätta på bördan för kommunerna. Vi tittar långsiktigt inte så kortsiktigt som det här, ett år i budgetlag som inte ger något annat än att det bl.a. kan leda till skattehöjningar.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, herr talman! Jag tror att liberalerna är lika intresserade av en
budget i balans precis som socialdemokraterna och det här är ett steg i
den riktningen. Ledamoten kommer från riket och jag undrar om han
överhuvudtaget har följt med nyheterna, det ska sparas en miljard i statsandelar, det ska ut till kommunerna i inbesparing. Trots det står ledamoten och säger att de har en annan linje i riket, jag tycker det är en tuff
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linje man valt. Landskapet är i en helt annan ekonomisk situation, vi har
inga lån och vi kan på ett helt annat sätt stöda våra kommuner bl.a. med
energieffektiveringslösningar, andra former av stöd och bidrag som vi
kommer att diskutera i morgon.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, herr talman! Vill bara förtydliga för ltl Kemetter att jag kommer
från Lemland.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! Skatteförändringen som görs i de 16 kommunerna är till
1/4 beroende på den uteblivna indexjusteringen, 3/4 hänför sig från
andra orsaker. I en del av kommunerna har man inte behövt göra någon
skatteförändring. Det faktum är att ltl Asumaa här och i andra sammanhang gärna marknadsför regeringen Katainens politik. Jag är helt övertygad om att skulle vi här på Åland applicera den politik som Finlands
regering för mot sina kommuner på den åländska kartan skulle det finnas en kommun på Åland nästa år. Det finns inga förutsättningar med
den kommunpolitiken att har 16 kommuner. Är det var det ltl Asumaa
tycker skulle vara en god utveckling, jag tror inte det. Är man i lagtinget
behöver man se helheten inte bara lyfta ut vissa delar det som råkar
passa för tillfället. Ser man helheten har vi en helt annan politik på
Åland som de facto möjliggör att vi ska kunna ha 16 kommuner som kan
ge en god service till sina innevånare. Det är en helt annan bild i Finland.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, herr talman! Vicelantrådet har helt rätt att bilden och strukturerna
i riket är något helt annat än våra 16 små kommuner. Vad jag ville säga
med struktur- finanspolitiken som regeringen Katainen är för att det
finns 32 åtgärder där man minskar på kommunernas uppgifter och det
framkommer att någon av dessa kommer oss till gagn. Jag framförde i
mitt anförande att vi gärna är med och ser över ansvarsfördelningen
mellan landskapet och kommunerna, och lagstiftningen hur servicen ska
skötas och på vilken nivå då tror jag att vi tillsammans kommer till inbesparingar, och kanske mer än 713 000 som nämndes som en halv nödlösning. Det är bara att gilla läget så här är demokrati, ge och ta.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! Verkligheten är den ltl Asumaa, ni säger att man minskar
på kommunernas uppgifter, ja det är rätt. Man kunde säga att man dramatiskt försämrar medborgarnas välfärd, service och trygghet i det
finska samhället idag. Det är den verklighet som de finländska medborgarna på fastlandet får uppleva. Jag tror att nästan alla kommuner på
den sidan gärna skulle bryta med de åländska kommunerna. Avslutningsvis, herr talman, man har talat om att utvärderingen borde varit
gjord, det har skett dramatiska saker de senaste åren både i den kommunala och i landskapets ekonomi. I den kommunala ekonomin har
samfundsskatten om inte helt försvunnit men dramatiskt minskat. I
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landskapets ekonomi har skattegottgörelsen nästan helt och hållet försvunnit. Samfundsskatten gör att det är en annan balans mellan de
åländska kommunerna om vi jämför 2013 med 2010. Skattegottgörelsen
gör att landskapets förmåga att hela tiden tillmötesgå kommunernas
krav på förbättringar inte är den samma som det var för några år sedan
om vi har som fortsatt målsättningar att hålla landskapets ekonomi i balans. Här måste man så småningom bestämma sig. Är den viktigaste
övergripande frågan att landskapets ekonomi är i balans, eller är det att
hålla servicen både den som landskapet ansvar för och kommunerna på
en tillräckligt god nivå. Detta är svår diskussion vi har framför oss.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, herr talman! Vad det gäller landskapets möjlighet att finansiera
service och annat så att inte den basen finns mera. Jag kan påminna
vicelantrådet av 2010 var totala intäkterna från lotteriskatten och avräkningen 1,84 miljoner i dag är den 228 miljoner, vi har 43,5 miljoner
mera att producera service för. Jag tror inte att intäktssidan är problemet utan kostnaderna man inte får stopp på, i budgeten som kommer i
morgon är kostnaderna plus 4 miljoner. Vi har mer pengar än 43,5 miljoner sedan 2010, servicenivån borde vi klara av det är annat som behöver ses över i så fall.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Barbro Sundback

Herr talman! Diskussionen börjar gå in i ett mera intressant och kanske sansat läge. Att skälla på varandra leder ingenstans, frågan är betydligt viktigare
än så. Om vi från socialdemokraterna ska säga något om det som har varit så
kommer jag mycket väl ihåg när vi fick den nya landskapsandelslagen 2008.
Det är svårt idag att tänka sig hur bra ekonomiskt vi hade det då. Det var ingen som kunde förutse att det skulle gå neråt och så snabbt, att konjunktursvackan eller recensionen skulle förbli så långvarig. Då levde vi i en helt annan optimism om att det skulle fortsätta det goda ekonomiska läget. Då gör
man naturligtvis sådana bedömningar som är ganska generösa, och det var
det nya andelssystemet gentemot kommunerna.
Det som var den stora förändringen, det kommer säkert alla ihåg som var
med, var att vi tog bort andelarna för investeringar. Det var resultatet av att vi
hade sett att det blev två simhallar och det blev i vissa små kommuner väldigt
kostsamma skolor. Det hade satsats under en kort tid med allmänna medel i
offentliga byggnader som var utvecklingsoptimistiska. I dag kan vi se att flera
av skolorna inte är mer än halvfulla o.s.v. Det var en riktig åtgärd när den
hände, man kan säga att den borde ha hänt tidigare men som i många andra
fall får man säga bättre sent än aldrig.
Jag tycker att lantrådet gör en väldigt god slutsatserna när hon säger att
systemet var för generöst med tanke på vad som hände 2010 när första indexjusteringen skedde. Det är alldeles sant att socialdemokraterna var emot. Jag
kommer ihåg att min egen upprördhet kom sig av att den dåvarande regeringens representanter hade varit och förhandlat, som det hette, med representanter för kommunförbundet och kommit överens om vissa saker. Dessa
saker kände man sedan inte till i budgeten.
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Den här landskapsregeringen deklarera väldigt klart och tydligt i sitt förslag till lagändring att man har fört diskussioner med Mariehamns stad och
Ålands kommunförbund. Kommunförbundet och Mariehamns stad motsatte
sig åtgärden och någon enighet nåddes inte i frågan. Det att ärligt och öppet
att deklarera vad man inte har kommit överens om men man genomför ändå
den här åtgärden.
En intressant sak kan man läsa i ÅSUB:s rapport som är utkommen i år,
alla liberaler har plötsligt försvunnit kanske det har drabbats av någon politisk epidemi, om det nuvarande landskapsandelssystemet hur mycket det
krävs för att få ett system att ha den utjämnande effekt som det är meningen
med tanke på de offentliga uppgifterna. Utredningen visar att om alla landskapsandelar för driften beaktas så har Mariehamns stad, som har relativt
låga nettodriftskostnader per innevånare, de högsta egenandelarna per innevånare. Det beror förstås på att vi har så låga landskapsandelar.
Men det som gör det här ännu mera intressant är att man säger att Kökar
som har det högsta nettodriftskostnaderna per innevånare, har även efter att
landskapsandelarna fördelats, det näst högsta egenandelarna räknat per innevånare. Man kan fråga om de här båda ytterligheterna så fungerar systemet
överhuvudtaget inte.
På Kökar har man många äldre, det är dyrt att ta hand om äldreomsorgen
man får därför de högsta tänkbara landskapsandelarna men ändå är kommunbidraget det näst högsta per person i de åländska kommunerna. I Mariehamn vet jag att egenandel per invånare är cirka tusen euro högre för sociala
kostnader jämfört med medeltalet på Åland i de övriga kommunerna.
Det har att göra med att Mariehamns stad är en inflyttningsort för personer som är i behov av olika former av socialt stöd. Eftersom det finns hyresbostäder i Mariehamn så flyttar folk till Mariehamn som har behov av olika
typer av social service. Mariehamn har tagit och tar fortsättningsvis ett betydande ansvar för personer i behov av social service på Åland. Systemet som vi
har utgår ifrån att staden ska ha råd att sköta det här utan någon större landskapsandelstilldelning, den tiden är nog förbi en stor del av Mariehamns problem kommer sig av att vi har så höga sociala kostnader.
Det ekonomiska resonemanget var intressant men blir ganska ytliga när
man säger som ltl Asumaa, att den uteblivna indexjusteringen leder till höjd
skatt och det är 2,8 miljoner bort från köpkraften. Jag vågar mig på att de 2,8
miljonerna inte blir uppkonsumerade.
När det är dåliga tider är människans benägenhet att spara större, resonemangen blir ofta ytliga. Det är klart en del kanske skulle gå till konsumtion,
men underförstått inte säga att det skulle gå till att öka tillväxten på Åland.
Herr talman, det är en viktig framställning och regeringen har haft ett
drygt arbete att komma fram till detta och att det är viktigt att fortsätta diskussionen om ett nytt landskapsandelssystem. Man har sagt om systemet att
det beaktar alldeles för få variabler, det är nästan bara ålder och bosättningsort. Statsandelarna i de nya rikssystemet där beaktar man inte bara ålderstrukturen utan arbetslöshet, tvåspråkighet, invånartäthet, sjuklighet, utbildningsnivå, flerspråkighet och skärgårdskriterier. Det är ett mycket mera
komplext system och så var kanske de vi hade tidigare. Man ville förenkla och
komma bort från alltför många detaljregleringar. Men det är dags igen att se
över vilka kriterier som ska användas i framtiden. Den utjämnande effekten
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tycks inte vara särskilt stor om man utgår från den slutsatsen om Kökar och
Mariehamn.
Ltl Anders Eriksson

Herr talman! Det har varit en märklig debatt. Jag noterade att finansutskottets ordförande ltl Jörgen Pettersson sade att man behöver se till helheten
och diskutera långsiktigt, medan lantrådet senare i debatten sa att nu börjar
de dra iväg. Man behöver från regeringsblockets sida välja om man ska vara
långsiktig eller diskutera detaljer.
Lantrådet sa hur vill vi ha det nya landskapsandelssystemet, det borde partierna säga nu. Jag tycker att frågan kommer lite hastigt på åtminstone i min
värld. Ska man ta ställning och ge åsikter om så här viktiga frågor bör man
veta hur situationen är idag. Utvärderingen bör göras först så man kan utläsa
vad det är för svagheter, styrkor och sedan är vi beredda att börja lägga förslag.
Jag vill inledningsvis säga så att det inte bli något missförstånd, det är
självklart att alla ska vara med och spara. Lantrådet sade att alla bör vara
med och hjälpa till om ska komma någonstans, även kommunerna.
Det har ofta nämnts i media och jag undrar var det har kommit ifrån, att
på tio år kommer kostnaderna för den sociala verksamheten att fördubblas,
på 15 år kommer kostnaderna att tredubblas. Det här låter helt orimligt. Det
man hänvisar till är den bilaga som ÅSUB har i en utredning, utveckling av
offentliga konsumtionsutgifter 2011- 2030. Där ser man vilket är intressant,
och som kan vara viktigt när det tenderar att bli kommunal debatt som det
var i det sista anförandet, att vi 2013 står på nästan samma nivå d.v.s. 125
miljoner har landskapet och kommunerna om man pratar konsumtionsutgifter isolerat för den sociala sidan. Tittar vi framåt 2023 är kommunerna uppe i
250 miljoner, där har vi fördubblingen, och landskapet ligger lägre. 2030 som
utredningen gick till, är kommunernas kostnader uppe i 475 miljoner euro,
notera allt då oförändrat. Jag har tyvärr ingen som ser något av det här, jag
blev förvånad när man börjar titta på siffrorna.
Om vi knyter tillbaka till det som ltl Pettersson sa att man haft för lite intäkter och för mycket kostnader och det här jobbar nu landskapsregeringen
hårt att komma tillrätta med. Jag ställde frågan i repliken, på vilket sätt konkret jobbar man hårt med det, jag fick inget svar på det. Det sades från ltl Petterson sida att man måste se till helheten och det håller jag med om. Vi måste
se till helheten alla måste vara med och hjälpa till, landskapet, kommunerna
och medborgarna det är åtminstone vi från Ålands Framtid de första med att
skriva under på.
Vad man fortsättningsvis kan konstatera ökar landskapsregeringens konsumtionsutgifter och det är definitivt inte hållbart. Istället blir det medborgarna och kommunerna som får ta det. Visst kan man tycka att 730 000 är en
liten detalj, indexjusteringen. Jag noterade att det var olika siffror som
nämndes hur mycket kommunerna förlorade på budgetförslaget i fjol. Enligt
mitt förmenande var Gullåsenavgiften 4 miljoner det är riktigt, men det var
andra justeringar som gjordes om jag inte missminner mig, landade man på
nära en miljon i merkostnader för kommunerna. Jag ser att sittande talman
nickar instämmande, då ska det väl stämma.
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Det finns som jag har sagt många andra kostnader, olika understöd för
kommunalvägar som inte är med i helheten, det här ska jag ta imorgon annars kommer jag för långt in på det som vi ska diskutera morgon.
När det gäller index är det en del av helheten ltl Pettersson, så här ser helheten ut för mig. Ltl Pettersson sa i ett replikskifte, om man genomför reformer utan att det kommer att kostar mera det är inte möjligt. Då hoppas jag
att det inte var den sociala sektorn som ltl Pettersson tänkte på, för jag fäste
mig otroligt vid detta. Om vi utgår ifrån att ingenting görs har kommunerna
hundra procent mera kostnader på tio år för den sociala biten, det är inte
hållbart. Det sades tidigare man kommer inte med de planer som finns idag
på den sammanhållna sociala servicen, KSD eller vad den kallas, att spara
några pengar och då är det skrämmande. Man kan inte säga att det inte är
möjligt det måste vara möjligt.
Avslutningsvis, det blir lite tokåt som det brukar heta på åländska, för jag
tänkte kommentera vtm Janssons påståenden, jag ska försöka ta det diplomatiskt så kanske någon annan från den moderata bänken kan svara på det.
Vtm Jansson sa att orsaken till indexjusteringen kom utan att vi hade utvärderingen gjord var tidsbrist, man har ändå haft två år på sig. I replikskiftena
som kom efteråt att det är sammankopplingen mellan samhällsservicereformen som gör att utvärderingen är ogjort.
Allt fler börjar inse att när det gäller samhällsservicereformen blir det inte
något under den här mandatperioden och då leder till att utvärderingen blir
ogjort. Här måste man börja välja spår från regeringens sida. Mitt råd är utred konsekvenserna av landskapsandelssystemet var det bra, var det dåligt
som det ser ut idag. Vi måste ha svar på den frågan oavsett innan man kan gå
vidare. Vtm Jansson sade att vi har extremt höga landskapsandelar jämfört
med riket att vi har lägre kommunalskatt. Det nämndes att man subventionerar kommunerna med 50-60 miljoner euro. Det är oerhörda pengar i så fall
om vi skulle svänga på det stycket och tänka oss att vi skulle ha ett 50-60 miljoner högre skattetryck ut på de åländska medborgarna via kommunalskatten. Det är vad det handlar om i så fall.
Sammanfattningsvis är indexjusteringen en väldigt viktig del av den ekonomiska helheten, allt hänger ihop. Precis som ltl Petterssons sa inledningsvis men då måste man se helheten i alla sammanhang.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ltl Anders Eriksson har alltid en förmåga att bli överraskad över de sociala kostnaderna. För dem som sysslar med frågorna är det ingenting
att förvåna sig över, däremot är det väldigt svårt att se hur vi ska kunna
finansiera det. De ökningar som kommer är precis likadana i hela västvärlden, det gäller den äldre befolkningen. Därför gör man statsandelsreformen i riket, man kommer att bara stöda hemtjänst så mycket som
möjligt och man måste göra strukturomvandlingar på den sidan. I
kommunala socialtjänsten är det orimligt att handlägga utkomststöd,
barnskydd, familjevård o.s.v. på 16 kanslier när det kan göras från ett.
Det är en direkt stordriftsfördel att sköta det på de sättet så den myndigheten kommer att ha betydelse för att man ska kunna sköta detta
kostnadseffektivt.
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Ltl Anders Eriksson, replik

Inte lever jag i någon isolerad värld, att jag skulle bli överraskade över
att de sociala kostnaderna ökar. De begrepp som används, att kostnaderna fördubblats på tio år och på 15 år tredubblats det var speciellt det
sista jag var förvånad över. Den demografiska utvecklingen är som den
är och vi vill alla leva längre och vi vill att alla äldre människor ska ha en
bra åldringsvård. Tittar man på kostnaden vi har framför oss är det förvånande att ådringsvården står utanför de åtgärder som landskapsregeringen skissar på i detta skede.
Ltl Barbro Sundback, replik

Man kan förvåna sig också över den saken, men nu är det på det sättet
för det kräver nog alldeles särskilda diskussioner. Om ltl Anders Eriksson har några konkreta förslag är det på tiden att komma med dem nu i
stället för att kritisera och gnälla på andra. Jag tror att Åland klarar
äldreomsorgen ganska bra. Däremot har vi stora ouppfyllda behov inom
handikappservicen. Det är min viktigaste uppgift att inte dessa personer
som drabbas av olika sjukdomar och funktionsnedsättningar måste
kämpa otroligt mycket mot kommuner som inte vill bevilja stöd med
hänvisning till ekonomi och annat, vilket kan vara förståelig och då
måste vi ha ett gemensamt grepp och det är kommunala socialtjänsten.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Någon gång skulle det hända och nu gjorde de det, ltl Sundback och jag
är helt överens när det gäller handikappservicen. Vi har ordnat ett seminarium från Ålands Framtids sida och man blev förvånad när man fick
ta del av hur pass illa det fungerar, det måste man göra något åt. När det
gäller de ökade kostnaderna för den sociala biten framöver, inte går det
att ha åldringsvården utanför om man riktigt tänker efter. Det är lätt att
efterlysa att oppositionen den ska komma med konkreta förslag, men
man måste ta i detta på ett helt annorlunda sätt än vad man gjort hittills.
Det jag har sett hittills tror jag överhuvudtaget inte på.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! Först vill jag tacka ltl Eriksson för att han lyfte fram
ÅSUBs utredning om hur demografin och kostnadsutvecklingen kommer att vara de närmaste 15 åren. Den bilden kan inte nog ofta tas fram i
det här rummet men borde de facto finnas uppförstorad i alla 16 fullmäktiges sammanträdesrum runt om på Åland. Den bilden borde alla
förtroendevalda på Åland ha på näthinnan när man fattar de viktiga
framtida besluten. Vi som lever i dag har ett ansvar för att skapa strukturer som ska vara hållbara även på lång sikt och trygga de som blir
äldre och som behöver service i framtiden. Att vi inte bara ser ett budgetår i gången, det är alltför kortsiktigt. Jag återkommer i nästa replikskifte med nästa sak.
Ltl Anders Eriksson, replik

Därför var intressant det som ltl Pettersson sa från början när han ville
prata om helheten, vi måste se till helheten. Det är viktigt att vi i lag547

tinget, ute i kommunerna och medborgarna förhoppningsvis har samma
målbild, vi är inte där i dag det tror jag ingen av oss kan säga. Något som
är oerhört viktigt, om landskapsregeringen ska föregå med gott exempel,
är att man får bukt på sina egna konsumtionsutgifter vilket vi främst har
kritiserat det måste göras något åt det. Med hänvisning till ÅSUB utredning kan inte konsumtionsutgifterna tillåtas öka, det håller inte.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! Är svårt att förklara, jag får antagligen återkomma i morgon till det. Ltl Eriksson och andra från oppositionen har ofta lyfts fram
de fyra miljonerna som de anser är en ökning av konsumtionsutgifterna,
de facto är det en investering i framtiden, i utveckling. För 15 år sedan
skulle det ha varit på investeringskontot, man skulle ha byggt hus eller
köpt en maskin. I den värld vi lever nu, och framför allt den värld vi har
framför oss är det kunskap och moderna tekniska lösningar, ITlösningar och internetvärlden det är dit vi är på väg, då krävs det att vi
investerar i kunskap och i människor. Projekt är treårigt, det s.k. 2015
projektet, skulle vi inte göra den investeringen skulle vi stå mycket
sämre rustade inför framtiden och ha svårt att hantera de utmaningar vi
har framför oss. När det gäller landskapets kostnadsnivå och de ordinarie konsumtionsutgifterna så är den mycket försiktig, nästan obefintlig.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag har full förståelse för vicelantrådet när han säger att det är svårt att
förklara, för det är sist och slutligen oförklarligt. Inte är det bara fyra
miljoner som är landskapets konsumtionsutgifter, om jag inte missminner mig var de uppe i nästan 200 miljoner. Här måste man ta ett helt
annat grepp, finansminister Nordlund. Jag ser med spänning fram emot
de utlovade förklaringarna i morgon.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Landskapsregeringen och majoriteten här i salen och många
kommuninvånare har insett behovet av olika strukturella förändringar i
samhället för att kunna erbjuda en god samhällsomsorg i framtiden. Jag
har noterat att alla här i salen inte har kommit till den insikten ännu.
Samhällsreformen kommer att ha betydelse för landskapsandelarna och
därav har man i det här skedet inte gått in och möblerat om så som man
kommer att måste göra. Därför har man gjort en smärre justering inför
2014. Att göra en stor förändring nu när man vet att det ändå kommer
att bli mycket större när samhällsreformen kommer att landa.
Ltl Anders Eriksson, replik

Samhällsservicereform och strukturella förändringar är den här tidsperiodens politiska modeord enligt mitt förmenande. De flesta är överens
om att man inte kan fortsätta som man gör idag. Vi har varit kritiska
från vår sida, med tanke på tidigare replikskiften, att de strukturella förändringar som landskapsregeringen ämnar göra måste man sätta en vettig och jämförbar genomskinlig kostnad på vad kommer man att spara
in? När man säger att de stora reformerna som är på gång faktiskt inte
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kommer att spara några pengar, hur ska man då finansiera den sociala
verksamheten framöver om det inte kommer att spara pengar?
Ltl Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag kommer att återkomma till debatten i morgon eftersom
den är det mest väsentliga och som jag skulle önska att de flesta skulle
han insikt i. När det gäller inbesparingar ska man betänka det som alla
människor på Åland kommer att få, den service som man har sin lagenliga rätt till som man inte i vissa kommuner haft en möjlighet att få. Gällande kostnaderna för samhällsreformen och KSD kommer det nya siffror ifrån ÅSUB som kommunerna och lagtinget kommer att kunna ta del
av. Där kommer vi att få se något annat än vad vi sett hittills och jag tror
att det kommer att klarna under resans gång. Men reformen ska sjösättas under den här perioden.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag hoppas att man inte har sådant enormt fokus på att reformen ska
sjösättas under mandatperioden att man glömmer bort siffrorna. Jag
noterar att det kommer att komma ett nytt ekonomiskt underlag och det
är absolut nödvändig. De underlag som finns hittills kan man inte utläsa
något av, hur ska man finansiera verksamheten framöver? Vi vill alla ha
den absolut bästa handikappservicen, den bästa åldringsvården det är
inte fråga om något annat. Men vi måste veta hur vi ska finansiera den
framöver, det är oansvarigt att hålla på som man gjort hittills.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Jag håller med ltl Eriksson att det är viktigt att man
kan spara på konsumtionsutgiftssidan, det tror jag att alla är beredda att
hålla med om, det försöker man det gjorde den förra regeringen det gör
den här regeringen. Man pratar väldiga ofta om helheten, när man konkret börjar diskutera glömmer man helheten. Vi har landskapet vi har
kommunerna, ltl Eriksson pratar om att man vältrar över ansvaret på
kommunerna och på innevånarna. Det är inte så, landskapet har en viktig service som man erbjuder sina invånare som måste betalas. Ingår
inte det helheten?
Ltl Anders Eriksson, replik

Det ingår absolut i helheten. Om ltl Eliasson menar att vi har den mest
effektiva, den mest trimmade offentliga sektorn inom landskapsförvaltningen idag tror jag vi har olika åsikter. Kommunerna och landskapet är
kommunicerande kärl, ju mindre man gör något åt och landskapets egen
förvaltning för att den vägen spara pengar i landskapsbudgeten. Ju mer
man rullar ut på kommunerna, jag brukar använda uttrycket, desto
högre blir skattetrycket på ålänningarna. Det är enkel matematik. Jag
som borgerlig politiker vill inte att vi ska ha högre skattetryck i landskapet p.g.a. det är kommunicerande kärl.
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Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Det är bra ltl Eriksson vi överens om att det är kommunicerande kärl och man måste se till helheten. Jag tycker vi måste
fortsätta trimma den här maskinen, helt klart det har jag alltid sagt och
det står nog regeringspartierna för. Det är lättare att trimma i opposition än att trimma i regeringsställning eftersom man erbjuder en jätteviktig service härifrån, ta sjukvården t.ex. Då handlar det om att prioritera man vältrar inte över utan man försöker trimma så mycket det går
och resten måste då i det här fallet kommunerna och medborgarna stå
för. Hela helheten är medborgarnas skattepengar eller hur?
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag tycker inte om begreppet trimma. Jag blir att tänka på mopeder mer
än samhällsekonomi men i och med att Eliasson valde det. Jag skulle
säga att man effektiviserar i stället och försöker få en så god och rationell förvaltning som möjligt. Jag vänder mig definitivt emot när ltl Eliasson säger att det är lättare i opposition än vad det är i regeringsställning.
I opposition har vi överhuvudtaget inget underlag, det går inte att utläsa
något ur landskapsbudgeten om man ska lägga konkreta förslag. Jag noterade det som sades tidigare att vissa partier säger en sak när man är i
opposition och en annan sak när man är i regeringsställning, det är inte
heller en ansvarsfull hållbar ekonomisk politik.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Göte Winé

Tack, herr talman! Landskapets ekonomi står inför en utmaning och det har
det gjort en längre tid. Även fler kommuner har tuffa ekonomiska utmaningar. Vi ska debattera om att frysa indexjustering för landskapsandelarna för
2014. Utskottsordförande Pettersson nämnde i sitt anförande om att våga se
långsiktigt. Nu kommer jag att börja se lite längre men jag kommer att se
bakåt.
Fru talman, våren 2007 presenterade den dåvarande landskapsregering en
reform av landskapsandelssystemet. Då hade landskapet en bra ekonomi och
fler kommuner hade tufft ekonomiskt. Regeringen gick in och gav en förmånligare landskapsandel för att hjälpa kommunerna att bli mer självständiga i
sin drift. Vad hände då?
Flera kommuner sänkte skatten. Nu vill man från regeringspartierna vända
på trenden och jobba med att få en budget i balans. Skall man jobba åt det
hållet behöver man också ta obekväma beslut. Sen behöver inte alla kommuner ens höja skatten som det tidigare nämnts.
Läste att Lemlands kommun har ett bra 2014 och de behöver inte höja
skatten utan som jag förstått valt andra sätt att balansera sin ekonomi. Jag
sitter själv som förtroendevald i en kommun som valt eller rättare sagt inte
har annat val än att höja skatten. Men att det beror på indexjusteringen kan
jag inte hålla med om, utan det beror på stigande kostnader inom bl.a. socialförvaltningen.
Ltl Anders Eriksson förvånade sig över de stigande kostnaderna som det
pratas om att det ska komma i framtiden. Jag läste ÅSUBs uppföljning av
landskapsandelsreformen där det står att nettodriftskostnaderna inom soci550

alvården från 2008-2011 steg med nästan 17 procent. Om jag förstod ltl Eriksson menar han att det är oansvarigt att det går åt det här hållet, det mesta
av detta är lagstadgat och det är svårt att göra något åt det.
Tillbaka till min hemkommun och varför vi hamnar att höja skatten var
mycket för de stigande kostnaderna för de sociala men även en dålig timing
genom att man hade en stor investering i om- och tillbyggnad av serviceboendet Tallgården. Vi skulle ansöka om landskapsandelar för anläggningskostnaderna men 2007 i förslaget som trädde i kraft 2008 slopades det helt
för alla kommuner utom de i bosättningsstrukturgrupp 1. Där har vi de stora
kostnaderna till för vår kommun. Här är det andra saker som gör att det stiger.
Att man sedan från oppositionen slår på den stora trumman över skattehöjningar tycker jag är att vilseleda Ålands folk. Genom klatschiga formuleringar får man utrymme i media som folk ser och tror är sanningen. Nej det
är bara en del av sanningen, jag tyckte nyligen det var ett anförande om att se
helheten, ltl Eriksson.
Här har även debatterats om att utvärdera landskapsandelarna, vad vill
man ha med utvärderingen? Jag nämnde här uppföljningsrapporten den visar en del sedan är det som ltl Lindholm nämnde här tidigare, vad kommer
samhällsreformen att innebära, vad kommer den att ta med i beaktande? Det
finns saker som händer som gör att vi måste se vad som sker innan vi helt kan
utvärdera och ser framåt med landskapsandelarna.
Jag håller med om att man behöver se över landskapsandelarna i framtiden. Och som vicelantrådet sa, där är en sak som behöver ses över då tänker
jag på samfundsskatten, den slår fel. Vissa kommuner får otroligt bra med
samfundsskatt medan vissa går på knäna genom att de inte får. Tycker t.ex.
inte en Saltvikspolitiker det så kan man säga flytta Chipsen in på Sunds
kommun så får vi se hur det ändrar för Sunds och Saltvik ekonomi, det skulle
innebära ganska stora förändringar. Även om de sociala kostnaderna behöver
ses på, även om man blir bra kompenserad genom den nya landskapsandelsreformen som gjordes 2008 är det ändå de små kommunernas likviditet som
är den stora utmaningen.
Ltl Gunnar Jansson nämnde om sin oro 2006 för den 1.1.2008. Vad ltl
Gunnar Jansson var orolig för sade ledamoten inte men repliken var landskapsandelarna så jag förmodar att det var kring det oron var. Nu satt inte ledamoten i lagtinget. Det var synd att inte ltl Gunnar Jansson hade kontakt
med sin liberala grupp, för när jag tittade i det stenografiska protokollet från
debatten kring detta så tycker jag att liberalerna var rätt så nöjda med reformen av landskapsandelarna. Det skulle vara intressant att veta vad oron var
kring. Det jag upplevde när jag tittade i scenografiska protokollet var en armbrytning mellan centern och liberalerna om vem som skulle ta åt sig mest av
äran, men det kan vi göra för det var en socialdemokratisk finansminister.
Någon oro för reformen var det inte, tvärtom.
När man ser på reservationen i betänkandet om slopandet av indexjusteringar måste jag nog le lite. Båda partierna som skrivit under är nog vänner
med kommunerna, men de partierna borde se lite mer på landskapets ekonomi. Det är inte länge sedan vi pratade om socialtjänsterna på Åland och då
ville båda partierna lägga hela den sociala verksamheten på landskapet. Hur
skulle det finansieras? Ålands Framtid började prata om landskapsskatt. Vad
är då skillnaden om vi idag gör en indexjustering gentemot att sätta en land551

skapsskatt? Liberalerna hade inte så mycket om finansieringen bara vart
verksamheten skulle flyttas.
Fru talman. Visst känns indexjustering hos vissa kommuner men att den
skulle vara ett svälta rävspel som tidigare nämndes håller jag inte med om.
Däremot behöver vi alla vara med och betala för att vi fortsättningsvis skall
hålla bl.a. en kvalitativ och bra gymnasieskola.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, fru talman! Ltl Winé sa att högre landskapsandelar resulterade i
lägre skatter men nu ska man vända trenden. Tack för det förtydligandet
det är bara att gratulera socialdemokraterna till ytterligare en politisk
triumf.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Jag skulle vilja höra vad ltl Jonsson sade igen för det
var inget jag kände igen i alla fall. Jag sade att med den nya landskapsandensreformen som inträdde den 1.1.2008 så höjdes landskapsandelarna och det blir mera frikostigt och flera av kommunerna sänkte sin
skatt. Det finns en uppföljning som ÅSUB har gjort, jag rekommenderar
ltl Axel Jonsson att läsa den i stället för att komma med klatschiga generaliseringar.
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag kan förstå att det är något som socialdemokraterna var missnöjda
med men däremot visar det tydligt på sambandet mellan landskapsandelarna och kommunala skattetrycket. När man höjde landskapsandelarna gjorde dem mer frikostiga så sjönk i de kommunala skatterna. Nu
väljer man att minska på landskapsandelarna, vad händer följaktligen
med de kommunala skatterna? Ja de stiger. Det är vad vi i Ålands Framtid har motsatt oss hela tiden. Därför har vi ställt oss skeptiska till att
partier som utger sig för att vara borgerliga inte lyckats leva upp till sin
ideologi utan låter sossarna styra. Det är bara att gratulera ltl Winé och
hans parti till de framgångarna. Vi i Ålands Framtid kan inte så stöda en
sådan politik som de facto leder till den här utvecklingen som ltl Winé
lyfte fram i sitt anförande.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Jag tror att det var till mig ltl Axel Jonsson hade replik, jag blev lite orolig när han började prata om borgerlig politik med
mig. Det är sant, vi får ta äran åt oss. Vi bär mycket ansvar det kan jag
lova ltl Axel Jonsson men vi står för det ansvaret. Det är inte att bara att
stå och skälla vid borden, så här ska det vara, så här skulle vi ha gjort.
Ena veckan står ni och säger att landskapsregeringen ska ta över all socialtjänst. Två veckor senare står man och säger, det måste bli mera ansvar på kommunerna om socialvården och deras ekonomi. Ni får bestämma er nu Ålands Framtid.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Anders Eriksson, replik

Ltl Winé sa, vet inte om det var riktat till mig, men han nämnde att vi
måste ägna oss åt landskapsekonomin och inte bara åt kommunernas
ekonomi. Det tycker jag definitivt att vi gör, det visar de motionsförslag
vi har lagt om Winé har tagit del av dem. När det gäller den sociala biten
framöver, det är riktigt, vi är oroliga för de planer som finns på någon
sorts kommunalförbundskoloss för vi har sett hur enormt svårt det är
att få styrning på kommunalförbunden. Omsorgsförbundet som både vi
och socialdemokraterna haft olika åsikter om är ett av många exempel
på kommunalförbund som inte fungerar så bra. När det gäller landskapsskatt, jag nämnde som ett ex. landskapsskatt det är en finansieringskälla och ÅHS avgift har använts tidigare. Det var bara ett resonemang men på vilket sätt vill man finansiera det från landskapsregeringens sida?
Ltl Göte Winé, replik

Tack. Jag sa tidigare att man gärna vill vara kommunernas vän i de ekonomiska. När man sedan pratar om att landskapet ska ta över socialtjänsten ser inte jag samma, det blir en stor tung börda för landskapet
att ta över alla sociala kostnader. Ltl Gun-Mari Lindholm berättade att
man håller på att se över och det kommer nya siffror, men att kommunerna är med och betalar och finansierar är vad man pratar om, som en
försäkringspremie men då är vissa kommuner rädda att gå i förlust.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag tar det inte som något nedvärderande om ltl Winé kallar mig för
kommunernas vän eller rent av skattebetalarnas vän, jag har inga bekymmer med det. När vi pratar om att man ska tar över den här biten till
landskapet innebär det inte att allt ska vara oförändrat, ltl Winé, landskapsandelarna o.s.v. inte har vi pratat om någon orimlighet. Vi har
konstaterat att på det sätt som t.ex. ÅHS sköts så kunde den här biten
skötas. Jag är den första att hålla med om att det har varit väldigt svajigt
under årens lopp inom ÅHS. Jag tror att framöver som den ekonomiska
framtidsbild jag har så krävs det helt annat ansvarsfullt ekonomiskt ledarskap än vad vi ser i dag.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Jag kan hålla med ltl Anders Eriksson om att han kan
kalla sig både kommunernas och skattebetalarnas vän. Jag tycker att ltl
Anders Eriksson oftast har ett ansvarstagande. Där vill jag ge en eloge
till flera i Ålands Framtid. Det som jag var kritisk till är att det är så enkelt att man tycker synd om kommunerna, men vi måste ibland våga ta
de obekväma besluten. Det ekonomiska ledarskapet det finns idag. I ett
tidigare replikskifte nämndes det om den borgerliga politiken har funnits, vilken ledningen är det som har vågat ta tag i och privatisera skärgårdsfärjorna. Alla andra bara pratade tidigare nu är det mindre snack
och mera verkstad. Men det tar tid att vända på skutan.
Talmannen
Tiden är ute!
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Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Talmannen
Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet. Föreläggs förslaget till landskapslag om basbelopp och justeringsbelopp för verksamhetsåret 2014 för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
Plenum slutar
Nästa plenum hålls 17.12.2013 klockan 09.30. Plenum är avslutat.
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Godkännande av det fakultativa protokollet till internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 3/2013-2014)
Landskapsregeringens yttrande (RP 4/2012-2013-s)
Republikens presidents framställning (RP 4/2012-2013)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Det fakultativa protokollet till internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, ett tilläggsprotokoll, till själva
grundkonventionen har orsakat en hel del pannor i djupa veck. Ärendets gång
har varit mycket intressant att följa och vi har brutit ny mark. En avgörande
skillnad i ålänningarnas liv utgör icke detta ärende men är man självstyrelsenörd, som vi ju alla är i denna sal, har det varit mycket intressant.
Pudelns kärna har varit att lagtinget ska ge sitt bifall till ett tilläggsprotokoll när vi uppfattar att vi ursprungligen inte godkänt konventionen. Från
lag- och kulturutskottet vill vi tacka självstyrelsepolitiska nämnden som gjort
ett gediget arbete med frågan och jag utgår från att lagtinget får höra representanter från nämnden. Det är självstyrelsepolitiska nämnden som har vänt
och vridit väldigt ingående på den här frågan, vilket vi är tacksamma för. Vi
har också haft starkt stöd från lagtingsdirektören.
Utskottet föreslår att lagtinget nu ger sitt bifall både till konventionen om
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och till det fakultativa protokollet till de delar tilläggsprotokollet faller inom landskapets behörighet.
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Lite historik. ESK-konventionen trädde ikraft i Finland i januari 1976 på
basen av en förordning medan det protokoll till vars ikraftträdande presidenten nu begär bifall, sätts ikraft genom en lag. Alltså konventionen sattes ikraft
genom en förordning och nu handlar det om en lag där lagtinget måste ge sitt
bifall.
Lagtingets omfattande behandling av ärendet har huvudsakligen koncentrerats till den problematik som föranleds av att ESK-konventionen transformerades genom en förordning till vars ikraftträdande landstinget inte gav
sitt bifall, medan lagtingets bifall nu begärs till lagen om ikraftträdande av det
fakultativa protokollet till konventionen. Hänger ni med?
Lagtingets självstyrelsepolitiska nämnd har på utskottets begäran avgett
två yttranden i ärendet. I det första ansåg nämnden att lagtinget inte bör ge
sitt bifall till ikraftträdandet av det fakultativa protokollet utan bör invänta en
kompletterande framställning från republikens president så att lagtinget först
ges möjlighet att ta ställning till konventionen.
Efter det att nämnden avgivit sitt första utlåtande begärde justitieministeriet ett utlåtande från Ålandsdelegationen som den 13 maj 2013 konstaterade
att frågan om ESK-konventionen är gällande i landskapet bör bedömas enligt
det rättsläge som gällde vid tidpunkten för konventionens ratificering, alltså
med gamla självstyrelselagen.
Vidare ansåg Ålandsdelegationen att ett avtal som satts ikraft på ett sätt
som var korrekt enligt den tidigare självstyrelselagen fortfarande bör anses
vara bindande utan att nytt bifall behöver inhämtas av lagtinget. Ålandsdelegationen framhöll också att statsmakten inte ensidigt har behörigheten att
bedöma om ett internationellt avtal innehåller sådana bestämmelser att de
förutsätter lagtingets bifall, och statsmakten kan inte kringgå denna skyldighet genom valet av sättet för transformering.
I sitt andra yttrande, vilket avgavs efter det att Ålandsdelegationen avgivit
sitt utlåtande, konstaterade självstyrelsepolitiska nämnden att republikens
president enligt vad nämnden fått erfara inte kommer att överlämna någon
kompletterande framställning där lagtinget ges möjlighet att ta ställning till
ESK-konventionen.
Nämnden konstaterade därefter att om lagtingets samtycke skulle ges till
både ESK-fördraget och det fakultativa protokollet kan nämnden rekommendera ett förfarande där lagtinget som svar på den nu aktuella framställningen
från republikens president ger sitt bifall till både ESK-konventionen och det
fakultativa protokollet.
Lagtingets beslut skulle ges för kännedom till statsrådet som kan deponera
ratifikationsinstrumentet för det fakultativa protokollet utan någon reservation, men som till ikraftträdandeförordningen för det fakultativa protokollet
fogar en hänvisning till lagtingets bifall. Hänvisningen skulle ha följande lydelse: ”Ålands lagting har gett sitt bifall till att förordningen träder ikraft i
landskapet”. Statsrådet skulle samtidigt i fördragsserien publicera ett meddelande om att lagtinget har gett sitt samtycke även till ESK-konventionen.
Förfaringssättet skulle enligt nämndens mening innebära ett nationellt klargörande av lagtingets samtycke även till ursprungskonventionen.
Efter att utskottet fick nämndens förnyade utlåtande bad utskottet landskapsregeringen inkomma med ett kompletterande yttrande över vilka konsekvenser ett eventuellt samtycke till ESK-konventionen skulle få för landskapet och om landskapsregeringen förespråkar ett sådant samtycke.
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I sitt yttrande framhåller landskapsregeringen att man kan anse att konventionens artikel 2 med en bestämmelse om språk är förenlig med självstyrelselagens bestämmelse om att undervisningsspråket i skolor som bekostas
med offentliga medel är svenska. I övrigt anser landskapsregeringen att konventionen inte innehåller bestämmelser som skulle vara problematiska för
landskapet att omfatta.
Utskottet bad även landskapsregeringen att redogöra för sin syn på möjligheten för landskapsregeringen att i lagtinget initiera ärendet om ett godkännande av ESK-konventionen och om den politiska viljan till ett sådant initiativ. Landskapsregeringen svarade att den inte i detta fall anser sig ha möjlighet att initiera ett ärende i lagtinget om bifall till det nu aktuella fördraget,
alltså något av ett självstyrelsepolitiskt vakuum.
I 59 § i självstyrelselagen sägs att om ett internationellt fördrag eller någon
annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestämmelse som faller inom landskapets behörighet, träder bestämmelsen ikraft i landskapet endast om lagtinget ger sitt bifall.
Utskottet noterar att självstyrelselagen inte uttryckligen stadgar att en begäran om ett bifall till en författning om sättande ikraft av en internationell
förbindelse ska komma från republikens president men noterar samtidigt att
detta är en etablerad praxis.
I lagtingsordningens 28 § finns en uppräkning av de ärenden som kan tas
upp till behandling av lagtinget. Där ingår inte någon direkt möjlighet för
landskapsmyndigheterna att initiera ett bifall till ikraftträdande av internationella fördrag. Enligt samma paragraf kan det i arbetsordningen intas bestämmelser om andra sätt att uppta ärenden i lagtinget. Några sådana bestämmelser ingår tillsvidare inte i arbetsordningen men enligt dess 108 § kan
avvikelser från bestämmelserna i arbetsordningen företas i enskilda fall genom ett enhälligt beslut i lagtinget.
Utskottet noterar att den problematik som nu föreligger inte kunde förutses vid antagandet av självstyrelselagen, lagtingsordningen och arbetsordningen. Därför är en extensiv tolkning av bestämmelserna nödvändig för att
möjliggöra det förfarandet som skisseras i självstyrelsepolitiska nämndens
yttrande.
Utskottet noterar att berörda ministerier inte förefaller ha invändningar
mot förfarandet utan tvärtom avser medverka vid publiceringen i författningssamlingens fördragsserie.
I landskapet föreligger inte, till skillnad från t.ex. i Färöarna, en tradition
att på föreslaget sätt själv utöka sin behörighet. Trots detta och för att i någon
mån skapa en ny praxis förespråkar utskottet av självstyrelsepolitiska skäl
och mot bakgrund av ärendets principiella betydelse att det av nämnden rekommenderade förfarandet genomförs.
Lite om innehållet. Det fakultativa protokoll stipulerar rätt att anföra klagomål om man anser sig ha utsatts för en kränkning från statens sida av någon av de rättigheter som anges i konventionen. Protokollet innehåller detaljerade bestämmelser om förutsättningarna för upptagande av klagomål till
prövning och om den egentliga behandlingen av dem.
Konventionsstaterna åtar sig, enligt ESK-konventionen, att garantera att
rättigheterna i konventionen utövas utan diskriminering av något slag på
grund av bl.a. språk. Konventionsstaterna erkänner vidare rätten för var och
en till utbildning. Bland annat ska grundskoleutbildning enligt konventionen
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vara obligatorisk och kostnadsfritt tillgänglig för alla och utbildning över
grundskolestadiet i olika former ska tillhandahållas och göras tillgängliga.
Några uttryckliga bestämmelser om rätt till undervisning på sitt modersmål
ingår inte i konventionen. Utskottet konstaterar att enligt självstyrelselagens
40 § är undervisningsspråket i skolor som bekostas med allmänna medel och
får understöd av sådana, svenska, om inte något annat stadgas genom landskapslag.
Landskapsregeringen konstaterar i sitt utlåtande att ESK-konventionens
artikel 2 är förenlig med självstyrelselagens bestämmelse om undervisningsspråk.
Till sist anser utskottet att frågan om att i lagtinget initiera ärenden som
rör lagtingets godkännande av internationella fördrag bör beaktas i samband
med den förestående översynen av lagtings- och arbetsordningen.
Sammanfattningsvis konstaterar utskottet att lagtinget genom att ge sitt
bifall till både ESK-fördraget och det fakultativa protokollet ger sitt samtycke
till att viktiga internationella avtal om mänskliga rättigheter blir gällande
också i landskapet, trots att republiken presidenten inte har berett lagtinget
möjlighet att ge ett sådant bifall till ursprungskonventionen.
Till lag- och kulturutskottets betänkande finns en reservation som jag utgår ifrån att reservanten, ltl Axel Jonsson själv presenterar.
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet att lagtinget ger sitt bifall.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Det här var självstyrelsejuridik på relativt hög nivå.
Tack för det, ordförande Sjögren.
Åland vill vara ett internationaliserat människorättsvänligt samhälle,
så långt är det gott och väl. Jag har ju i nämnden biträtt det här förfarandet.
Av finkänsla, uppenbarligen, avstod ordförande att nämna det verkliga problemet i sammanhanget. Det är den bristfälliga rentav felaktiga
riksdagsbehandlingen av detta ärende. Därför bryter nu lagtinget och
nämnden ny mark, för ingen ska tro att det här är den sista gången vi
står inför ett sådant här problem, det här är första gången. Det som nu
sker kommer att vara stilbildande, men lagtinget får inte ge upp. Lagtinget måste fortfarande jobba för två saker. För det första; att riksdagsbehandlingen och grundlagsutskottsbehandlingen blir sakenlig i kommande fall, för det andra; att presidenten är villig att uppgradera transformeringsförfarandet.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det var rakt på sak och mycket tydligt från ltl Gunnar Jansson.
Så är det. Vi har lite öppnat Pandoras ask. Vi kommer i lagtinget att få ta
ställning till sådana här ärenden i framtiden. Därför måste vi dels ha ett
förfaringssätt där det inte råder självstyrelsepolitiskt vakuum. Vi blir
också tvungen att behandla de olika konventionerna fördragen in casu.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Talman! Ja, och vi ska inte tro att de som kommer är lika enkla som
detta människorättsvänliga avtal. Vi kommer att ställas inför betydligt
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mera knepiga frågor i föreningen av en modern självstyrelseordning till
internationaliseringen som pågår och som vi känner till. Därför menar
jag att dessa två ämnen i sammanhanget är helt grundläggande. Presidenten ska förhoppningsvis gå in för en uppgradering av transformeringsförfarandet och framförallt måste riksdagen strama upp sin egen
hantering av de här frågorna, och inte, såsom med det här fallet, förbigå
hela den åländska delen med tystnad.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag håller med om varje bokstav som ltl Gunnar Jansson anför.
Vi kommer att få sätta pannorna i djupa veck framöver, det kan vi vara
helt säkra på. Samtidigt är det väldigt, väldigt intressant.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Axel Jonsson

Tack, fru talman! De här utvecklas till en intressant fråga under det gångna
året. Den största frågan har handlat om hur vi ska förhålla oss till internationella fördrag som har transformerats genom förordning och således inte
skickats till lagtinget för bifall.
Den åländska linjen har ända sedan 1951-års självstyrelselag trädde i kraft
varit entydig. De fördrag som har transformerats genom förordning eller författning av lägre rang så gäller inte den del de faller inom landskapets behörighet om de inte har skickats till Åland för bifall.
Vad har vi då stött oss på? Man behöver inte gå längre tillbaka än till förarbetet till 1951-års självstyrelselag, 11 § 3 mom. 19 p, som reglerar området
som är reglerat genom internationella fördrag. I detaljmotiveringen skriver
man så här: ”Denna punkt har i lagförslaget upptagits i oförändrad avfattning, dock har regeringen ansett att landskapets autonomi icke finge utan
landstingets samtycke genom fördrag beskäras.” Autonomin kan således
inte beskäras genom att man ingår ett internationellt fördrag. Det var grundtanken med den här punktens utformning i 1951-års självstyrelselag. Det är
en ganska solklar formulering, enligt mitt förmenande.
Senare har man gjort den här frågan mera komplex. Från rikets sida har
man säkert haft lite dåligt samvete för här. Man har i olika omgångar hävdat
att de här fördragen i alla fall skulle vara gällande på Åland, vilket vi har motsatt oss konsekvent sedan dess. Vi har bl.a. fått stöd av en promemoria från
1982 skriven av Nisse Virtanen och vi har fått stöd för den här linjen från den
förra Ålandskommitténs betänkande från 1987 och vi har stått fast vid detta.
En viktig orsak till detta är att det inte bara är ESK-fördraget eller konventionen som har transformerats genom förordning på det här sättet. Det finns
också andra fördrag, som har satts ikraft i Finland genom förordning, och
som inte har skickats till lagtinget. Vi känner i dagsläget inte till omfattningen
av det här för landskapsregeringen håller på att kartlägga frågan, vilket ännu
inte är slutfört. Men det finns en hel del fördrag som har trätt ikraft på det
här sättet. I värsta fall finns det sådana fördrag som kan kräva att självstyrelselagens språkbestämmelser ändras om man konstaterar att de här fördragen
är ikraft. Därför har den här frågan under behandlingen varit av otroligt viktig principiell karaktär. Om man konstaterar att de här fördragen skulle vara
ikraft, trots skrivningen i förarbetena från 1951-års självstyrelselag, så kan det
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får sådana konsekvenser som vi idag har svårt att överblicka. Därför behöver
den här frågan behandlas med yttersta försiktighet.
Därför skrev också självstyrelsepolitiska nämnden i sitt första, av två, yttranden till lag- och kulturutskottet. ”Eftersom det inte på något sätt entydigt
kan slås fast att ESK-konventionen gäller även i landskapet till de delar den
innehåller bestämmelser som faller inom landskapets behörighetsområde
anser nämnden att lagtinget inte bör ge sitt bifall till ikraftträdandet av det
fakultativa protokollet utan bör invänta en kompletterande framställning
från republikens president så att lagtinget först ges möjlighet att ta ställning till konventionen.”
Diskussion har nu lett så långt att lag- och kulturutskottets majoritet föreslår att vi ska godkänna konventionen i anslutning till tilläggsprotokollet.
Vad kan då faran vara med det? Det är detta som min reservation bygger
på. Vi vet inte om det här kommer att få den effekt som vi själva önskar. Det
här är en frihet som vi tar oss, vilket jag principiellt inte motsätter mig utan
det är bra att vi försöker komma framåt här i lagtinget ta oss nya friheter,
men vi vet inte om det här t.ex. kommer att accepteras av en domstol. Vi vet
inte om det kommer att få den verkan som vi eftersträvar och att det här beslutet slutligen gäller också till den del det gäller konventionen i sin helhet.
Tilläggsprotokollet kan vi säkert godkänna, absolut, det är ett fördrag i sig i
folkrättslig mening, men konventionen? Blir det ett slag i luften eller kan vi
vara säkra på att konventionen också betraktas som gällande av en domstol,
att vi har gett vårt bifall? Tveksamt!
Om det tolkas som om vi har gett vårt bifall till tilläggsprotokollet men inte
till konventionen på rätt sätt så kan man fundera på om man kan ge ett bifall
till ett tilläggsprotokoll till en konvention som inte har satts ikraft. Nja, man
får snarare se det som besked och en bekräftelse på att den här konventionen
är ikraft på Åland. Det blir ett motargument mot oss själva om det konstateras vara på det sättet.
Därför har vi i Ålands Framtid varit skeptiska till att man genom det här
tvådelade beslutet, som nu föreslår, att dels ge vårt bifall till tilläggsprotokollet men också i förbifarten ge vårt bifall till konventionen. Det är ett högt spel.
Konsekvenserna av det här är för svåra att överblicka, även om tanken att vi
ska ta oss den här friheten från lagtinget är intressant. Det kan riskera att få
negativa konsekvenser just för tolkningen av övriga internationella fördrag
som transformerats genom förordning. Det är detta som vi vill höja ett varningens finger för. Vi anser inte att lagtinget ska gå in för den linjen.
Vad gäller möjligheten att utveckla vår frihet, vi utvidgar inte vår behörighet men vi utvidgar den praxis som vi idag har tillämpats, så självstyrelselagens 59 § kräver inte uttryckligen att det är presidenten som kommer hit med
de internationella fördragen. Den kräver att lagtinget ska ge sitt bifall. Man
säger ingenting om formerna för det här.
Det talar ju för att man faktiskt kunde ändra praxis på det här området, att
vi själva ger vårt bifall. Vi tar själva initiativ till vårt bifall vad gäller samtliga
internationella fördrag. Självstyrelselagens ord och mening motsätter sig inte
detta. Däremot har praxis varit att presidenten kommer hit med de internationella fördragen. Varför ska det här vara hugget i sten? Här kunde vi absolut
ta chansen, nu när vi faktiskt har ett ärende där det också är i rikets intresse
att få praxis ändrat. Vi kan utnyttja den möjligheten, men nu väljer vi att gå
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Finland till mötes så att man kan undvika en reservation i samband med ratificeringen.
Jag och vi i Ålands Framtid hade gärna sett att vi hade tagit steget och utnyttjat den möjligheten till det som vi faktiskt, förvånande nog, alla var överens om att det här behöver man beakta i samband med översynen av lagtingsordningen som nu har påbörjats vad jag har förstått.
Jag förslår att lagtinget i enlighet med arbetsordningens 44 § begär ett nytt
betänkande från lag- och kulturutskottet, till dess att lagtinget först ges möjlighet att ta ställning till ett ärende om bifall till ESK-konventionen i sin helhet.
Det är inte för att vi motsätter oss det fakultativa protokollet eller ESKkonventions innehåll, utan för att vi inte är beredda att godkänna tillägg till
konventioner som vi inte på ett entydigt sätt, enligt självstyrelselagen, vet att
ha satts ikraft på Åland. Det är lite högt spel med självstyrelselagen och de
språkbestämmelser som vi gärna har kvar i självstyrelselagen också framöver.
Det var mitt förslag. Jag hoppas att det är något som mina lagtingskollegor
kan fundera ett extra varv på före vi nu hastar iväg för att gå Finland till mötes i den här frågan. Självstyrelsen måste sättas först i alla sammanhang.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Jag är ordentligt förvånad att ett självstyrelseprogressivt
parti som Ålands Framtid nu agerar på det här sättet. Kollegan Axel
Jonsson har ju varit med i självstyrelsepolitiska nämnden och då har vi
varit överens om våra linjedragningar i den här frågan.
Nu är då kollegan självstyrelsepolitisk försiktig eller självstyrelsepolitiskt räddhågsen i lag- och kulturutskottet och i sin reservation. Vad blir
bättre av att landskapsregeringen nu skulle initiera grundfördraget, vilket de sagt att de avser att inte göra, än att lagtinget nu tar på sig ansvaret själva och åtgärdar den här situationen?
Ltl Axel Jonsson, replik

Tvärtom, jag är inte självstyrelsepolitiskt försiktig, jag är ytterligare progressiv. Jag vill få in en bestämmelse i lagtingsordningen som säger att
vi ska ta samtliga internationella fördrag och vi ska själva initiera dem
här i lagtinget, förslagsvis landskapsregeringen och det kan även göras
på annat sätt. Vem som initierar är inte viktigt förutom att vi på Åland
själva kan ta initiativet så att vi slipper den här typen av problem framöver. Det är väl att vara självstyrelsepolitiskt progressiv om någonting
snarare än försiktig.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Så förslaget är alltså att vi först ska ändra lagtingsordningen
för att vi i framtiden ska kunna göra det som vi nu gör självstyrelseprogressivt? Det var en lustig förklaring.
Presidenten kommer ju inte att göra det här tyvärr, det har vi fått
reda på. Så det är ett icke förslag som framförs i reservationen. Därför
har vi tagit ställning till hur vi klarar ut situationen. Genom att man nu
har lovat att publicera det här i fördragsserien så kommer det att binda
finska domstolar och det kommer att innebära att staten i framtiden säkert kommer att förfara på mera korrekt sätt än vad man har valt att
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göra nu. Vår markering blir väldigt stark genom att vi har kunnat
komma överens om den här publiceringen i fördragsserien.
Ltl Axel Jonsson, replik

Den typen av vi utfästelser som har getts på tjänstemannanivå litar åtminstone inte jag på före jag ser dem på papper. Det är min utgångspunkt i den här frågan.
Vad gäller de internationella fördragen så enligt ltl Janssons resonemang så ska vi i fortsättningen själva ta initiativ till de här fördragen på
det här sättet vad gäller samtliga fördrag? Nej, det är det som är Ålands
Framtids ambition, att vi ska slippa vänta på att presidenten skickar hit
de internationella fördragen. Vi ska själva kunna initierade det, vi ska
själva kunna sätta de fördrag som liknar ESK-konventionen ikraft, när vi
vill, så att vi slipper den här typen av problematik. Vi kan lösa det här
själva utan att behöva vänta på presidentens goda vilja.
Vi måste få det här klart och tydligt i vår lagtingsordning så att vi har
ett system som vi vet att håller. Nu gissar vi, antar och tror att konventionen i sin helhet träder ikraft. Man kan väl hoppas, men det är inte värt
risken enligt Ålands Framtids förmenande.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Wille Valve, replik

Tack, ltl Jonsson. Jag vill ta fasta på en sak som ledamoten lyfte fram i
sitt anförande, nämligen en eventuell oklarhet huruvida den så kallade
moderkonventionen skulle vara gällande rätt i en domstol. Det problemet ser inte jag med tanke på vad som står i Ålandsdelegationens utlåtande. De kom fram till att vad Ålandsdelegationens anbelangar så är
den här konventionen införlivad i Finland och också på Åland. Det är
klart att vi i det här huset kan ha en annan åsikt än vad Ålandsdelegationen har. Vi har en annan åsikt än vad en enig Ålandsdelegation har.
Men i en eventuell domstolsbehandling så är det Ålandsdelegationens
åsikt som gäller.
Ltl Axel Jonsson, replik

Om inte konventionen har trätt ikraft på Åland till de delar de faller
inom landskapets behörighet så gäller den inte. Risken med den här behandlingen är att vi undergräver vår egen argumentation och den linje
som vi har haft sedan 1951-års självstyrelselag trädde ikraft, att den här
typen av fördrag inte är ikraft på Åland och inte ska tillämpas i en domstol till de delar de faller inom landskapets behörighet, om inte lagtinget
har gett sitt bifall. Logiken är ju klockren. Det är precis som man skriver
i 1951-års förarbeten. Landskapets autonomi får inte med internationella fördrag beskäras.
Minister Wille Valve, replik

En annan sak som ledamoten nämnde i sitt anförande var möjligheterna
att tvinga fram en reservation hos Finland, uttryckligen till det så kallade tilläggsprotokollet. Min följdfråga är lite mera av politisk natur:
Vad anser Ålands Framtid att vi har att vinna på att tvinga fram en re-
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servation till tilläggsprotokollet som vi innehållsmässigt alla i denna sal
är överens om att inte är kontroversiellt?
Ltl Axel Jonsson, replik

För min del behöver inte Finland alls reservera sig vad gäller Åland eftersom vi inte har godkänt konventionen tidigare. Vi har sagt att den
inte har trätt ikraft på Åland. Ska vi reservera oss mot en konvention
som vi anser att inte är ikraft på Åland? Det resonemanget verkar lite
bakvänt. Men det är en sak för Finland att ta ställning till. Vi måste hålla
fast vid linjen att den här konventionen inte är i kraft på Åland. Nu undergräver vi den linjen genom att ta någon slags gyllene medelväg i stället för att stå upp för självstyrelsen och den linje som våra tidigare representanter i den här salen har drivit.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Det var många kullerbyttor i ltl Axel Jonssons resonemang.
Han lutar sig mera mot formalia, att det ska gå rätt till. Det viktigaste är
väl konventionens innehåll, om vi bryr oss om de mänskliga rättigheterna, att den träder ikraft även på Åland.
Nu gör vi det på eget initiativ, just det som ltl Axel Jonsson vill att vi
inte ska invänta att någon president ska skicka den till oss. Vi tar ett eget
initiativ. Men det vill ändå inte Ålands Framtid och ltl Jonsson vara med
på. Det blir ett underligt resonemang.
Ltl Axel Jonsson, replik

Skillnaden mellan vårt förslag och majoritetens förslag är att vi vill att
det här sättet ska användas på samtliga internationella fördrag. Vi vill
kunna lösa de problemen själva och inte bara när det uppstår problem
så löser vi det på en höft och hoppas att det gäller. Vi vill ha ett system,
vi vill ha det inskrivet i lagtingsordningen hur vi kommer att göra framöver och då har vi problemet löst. Varför ska vi riskera självstyrelselagen
språkbestämmelser med ett sådant här enkelt fördrag som ett tilläggsprotokoll? Det har inte direkt några bindande skrivningar. Det har dessutom konstaterats av landskapsregeringen att det inte föranleder några
lagstiftningsåtgärder Åland. De rättigheter som man får enligt tilläggsprotokollet finns ju redan för ålänningarna.
Att vi ska värna om mänskliga rättigheter låter fint men i praktiken så
gör vi det redan.
Ltl Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Skillnaden är att ingen människa på Åland kan åberopa konventionens innehåll om den inte är antagen på Åland. Det är en ganska
stor väsentlig skillnad.
Ltl Axel Jonsson sade också att han är beredd att anta samtliga konventioner på Åland, även de, som jag upplever, kan vara motstridiga till
självstyrelsens grunder. Där kommer åtminstone jag inte att kunna anta
dem.
Jag förstår att det nu är någon slags uppvisning av vem som är bäst
på att vara självstyrelseprogressiv. Jag anser att det är att vara självsty563

relseprogressiv om man tar saken i egna händer och antar den här konventionen på Åland och inte behöver invänta någon president som nu
har sagt att man inte kommer att skicka den. Då tar vi makten i våra
egna händer.
Ltl Axel Jonsson, replik

Inte är någon slags uppvisning i vem som är mest självstyrelseprogressiv. Det får stå för ltl Lindholm själv.
Vad gäller det fördrag, som vi har på vårt bord, ja man kan tänka sig
den lösning som majoriteten nu föreslår. Däremot vet vi inte vilka konsekvenser den lösningen får.
Jag är inte heller beredd att godkänna samtliga internationella fördrag rakt av. Däremot vill jag gärna att lagtinget fortsättningsvis också
ska få ta ställning till dem och inte som nu förbiser lagtinget från rikets
sida. Enda orsaken till att majoriteten har valt det här sättet är ju för att
man ska få det att gå snabbt så att Finland ska slippa att reservera sig.
Varför ska vi ha en sådan brådska med ett fakultativt protokoll som man
inte direkt kan åberopa vissa bestämmelser i? Det finns inga konkreta
bestämmelser. Det är ett ganska svagt dokument.
Talmannen
Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman! När det gäller själva sakfrågan så kan man formulera
som så vi har en majoritet i detta parlament som inte i onödan vill ställa
det åländska systemet vid den internationella skampålen. Att vi inte aktivt ser till att internationella konventioner som gäller mänskliga rättigheter etc. inte skulle bli gällande på Åland, att den åländska befolkningen inte skulle kunna åberopa det.
Jag vill starkt tillbakavisa ltl Axel Jonssons påstående att det skulle
vara ett högt spel som vi från majoritetens sida bedriver i denna fråga.
Vi har egentligen gjort det maximala av en mycket svår situation i och
med att vi nu har ett utlåtande från Ålandsdelegationen som styr vårt
handlande.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag kan känna en viss sympati för kollegan Jonssons
sätt att tänka. Jag noterar den här förändringen i profil mellan självstyrelsepolitiska nämndens behandling och behandlingen i lag- och kulturutskottet med en inväntande attityd till att dammet lägger sig. Jag kan
hysa en viss sympati för det.
Låt mig bara upplysa om att hela det problemet hade varit ur världen
om riksdagen och i grundlagsutskottet hade behandlat den här frågan
korrekt. Man borde ha insett att här har vi ett president fall ett fakultativt protokoll till en konvention som bringats ikraft i Finland och uppenbarligen även på Åland med förordning enligt ett gammalt system,
vars rättseffekter är oklara. Min erfarenhet är att med ett korrekt förfarande i riksdagen och utskottet så skulle behandlingen har frusits, detta
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hade retts ut och så hade parlamenten på jämbördig bas rett ut det hela i
samförstånd och samtidigt.
Ltl Axel Jonsson, replik

Givetvis hade det varit det bästa alternativet, att vi hade fått grundlagsutskottet att konstatera att man behöver skicka ESK-konventionen till
Åland för bifall. Men det fanns också en risk med att man skulle ha tagit
upp det här i grundlagsutskottet, att man hade konstaterat i enlighet
med de funderingar och den inställningen man har haft tidigare från riket sida, att de här fördragen är i kraft på Åland. Då hade det snarare varit till vår nackdel. Det är en hypotetisk fråga eftersom man inte vet vilken ställning grundlagsutskottet skulle ha tagit i det här fallet.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Redan under behandlingen i självstyrelsepolitiska
nämnden så vittnade en professor och två ministerier om att det grundläggande problemet i det här sammanhanget är den tystnad var med
ärende passerade riksdagen. Hade åtminstone frågan problematiserats
där så hade utgången inte alls behövt vara den som Jonsson här nämner. Jag menar nog att ett aktivt företagsamt lagting hade kunnat hantera frågan i ett mycket tidigare skede än nu, i så fall.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Danne Sundman

Fru talman! Det här ärendet har tagit en minst sagt intressant vändning. Det
har kommit att handla om självstyrelsejuridik på högsta nivå och har varit
mycket principiellt intressant. I sak däremot är det inte så svårt, själva materiella innehållet är det ingen som har något emot, vare sig konvention eller
det fakultativa protokollet. Ett litet steg för traktatsrätten men ett gigantiskt
kliv för självstyrelsen och dess parlament – lagtinget, kan man säga.
Talman! Vad är det då som gör det så intressant och principiellt viktigt?
När presidentens framställning om godkännande av det fakultativa protokollet till den s.k. ESK-konventionen landade på lagtingets bord anade ingen något oråd. Som sig bör, enligt den nya lagtingsordningen, utlät sig landskapsregeringen på basen av en beredning. Också i utlåtandet fick ärendet grönt
ljus.
Däremot gav dåvarande kansliminister Lindholm ett förbehåll – gult ljus
kan man säga – och förde en diskussion kring huruvida man kunde anse att
själva moderkonventionen var satt ikraft i landskapet Åland beträffande de
rättsområden som är självstyrelsens behörighet. Detta och tillhörande ryggmärgsreflex som varje lagtingsledamot måste besitta, fick mig att föreslå att
lagtinget enligt, också det, en ny bestämmelse i lagtingsordningen skulle besluta att begära in ett yttrande från självstyrelsepolitiska nämnden samtidigt
som ärendet remitterades till lagutskottet. Processen härefter fram tills idag
blev omfattande. Självstyrelsepolitiska nämnden har yttrat sig två gånger till
lagutskottet i ärendet och har ägnat många möten åt detta.
Nämnden koncentrerade sig i sitt första utlåtande kring den problematik
som föranleddes av att konventionen transformerades, sattes ikraft, genom
en förordning till vars ikraftträdande landstinget inte gav sitt bifall medan
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lagtingets bifall nu begärs till det fakultativa protokollet till konventionen.
Frågan var här om konventionen är gällande på landskapets behörighetsområde och om vilka slutsatser som kan dras av svaret på frågan.
Nämnden för ett resonemang i sitt yttrande utgående från två sätt att tolka
rättsläget vid tidpunkten för ikraftträdandet men kommer till slutsatsen: ”Eftersom självstyrelselagens behörighetsgränser inte kan ändras genom en
förordning anser nämnden för sin del att bestämmelsen bör tolkas så att
samtycke alltid krävs när ett fördrag innehåller bestämmelser som faller
inom landskapets behörighetsområde.”
Yttrandet resonerar sedan kring argument för denna ståndpunkt och följden av den och kommer till följande slutrekommendation inför behandlingen
i lag- och kulturutskottet: ”Eftersom det inte på något sätt entydigt kan slås
fast att ESK-konventionen gäller även i landskapet till de delar den innehåller bestämmelser som faller inom landskapets behörighetsområde anser
nämnden att lagtinget inte bör ge sitt bifall till ikraftträdandet av det fakultativa protokollet utan bör invänta en kompletterande framställning från
republikens president så att lagtinget först ges möjlighet att ta ställning till
konventionen.”
Efter detta fördes informella diskussioner med riksmyndigheterna och beskedet därifrån var negativt, någon ny framställning med konventionen var
inte att vänta. I det här skedet hade denna, som sagt; i sak rätt så oförargliga
fråga utvecklats till ett problem med potentiella diplomatiska förvecklingar
som följd. I detta skede av behandlingen stod det klart att detta nog är en
ganska stor sak för Finland som ju har satt ikraft denna och flera andra konventioner, ratificerat den och gentemot de andra fördragsslutande parterna
förbundit sig att tillse att konventionen utan förbehåll gäller inom hela territoriet trots att så inte är fallet. En realisering av detta skulle förstås inte se vidare ut varför man med styv överläpp tydligt hävdar och argumenterar för
motsatsen. Fullt förståeligt faktiskt, sett ur deras perspektiv.
På grund av detta låsta läge begärdes ett utlåtande från Ålandsdelegationen för att bringa klarhet i frågan. Ålandsdelegationen som brukar vara tydlig
och rättfram i sina yttranden var denna gång allt annat än det. Man kan här
tala om att ”som katten går runt het gröt”. Endast den sista meningen i utlåtandet innebär ett ställningstagande: ”Det kan för övrigt inte anses att
statsmakten ensidigt har behörigheten enligt den valda självstyrelsesystematiken att bedöma om ett internationellt avtal innehåller sådana bestämmelser att de förutsätter lagtingets bifall, och statsmakten kan inte kringgå
denna skyldighet genom valet av sättet för transformering.” Alltså; i klartext, statsmakten kan inte ensidigt förklara självstyrelselagen och sätta bestämmelser ikraft inom landskapets behörighet utan lagtingets godkännande.
Saken var därmed ut självstyrelsens perspektiv klar men faktum kvarstod,
någon konvention att ta ställning till fanns inte.
Talman! För att lösa denna gordiska knut på ett lämpligt sätt utan att ta till
något drastiskt alexanderhugg och realisera betydande diplomatiska pinsamheter kreerade självstyrelse politiska nämnden med lagtingsdirektören vid
tangentbordet en sådan lösning att lagtinget på eget initiativ tar konventionen till behandling och godkänner den för att samtidigt ta ställning till protokollet, alltså utvidgar ärendet och tar konventionen med i samma behandling.
Något som redogörs för i det andra yttrandet. Detta möjliggör vad man kan
kalla reparation av det trasiga i ärendet och för att vidimera det på behörigt
566

sätt utverkades ett löfte om att lagtingets beslut ska publiceras i fördragsserien vilket också skulle ha skett om landstinget hade behandlat konventionen
när det begav sig 1976. Detta gör att saken inte kommer upp på radarn hos de
andra parterna utan det sker en internrättslig nationell klarering.
Detta förfarande blev sedermera lag- och kulturutskottets förslag som ligger på lagtingets bord idag.
Talman! Till det betänkandet har ltl Jonsson fogat en reservation vilken
förtjänar att kommenteras. För det första är och var det självstyrelsepolitiska
nämndens ursprungliga uppfattning; att protokollet inte skulle godkännas.
Det förfarande som nu föreslås, vilket jag förklarat tidigare, är en kompromiss som bygger på att vi i vårt umgänge med Finland behöver välja våra
strider noggrant och fäkta väl i de vi väljer. I reservationen påstås att detta
skulle ha en prejudicerande verkan på andra konventioner som skulle kunna
anses vara i kraftsatta i och med lagtingets beslut att sätta ESK-konventionen
ikraft vilket förstås är ett fullkomligt orimligt påstående. Så pass felaktigt att
reservationen inte borde ha godkänts till den delen enligt mitt förmenande.
Däremot, fru talman, har ltl Jonsson förstås sin fulla rätt att tycka att det
enda rätta är att förkasta protokollet och kräva en kompletterande framställning. Det blir bara så märkligt när samma Jonsson den 1 november detta år
medverkat i självstyrelsepolitiska nämnden vid behandlingen av det andra
yttrandet, utan att vare sig i tal eller i skrift påpeka något. Anmärkningsvärt
blir också att lagtingsledamoten Jonsson som partiledare för Ålands Framtid,
enligt egen deklaration ett självstyrelseprogressivt parti, inte vill vara med
och bryta ny självstyrelsepolitisk mark genom att på lagtingets, för första
gången, eget initiativ sätta ikraft en internationell konvention. Dubbelfel
skulle konstaterats om det varit tennis vi spelat.
Talman! En sak har dock ltl Jonsson, och eventuella övriga som väljer
samma linje, indirekt rätt i, nämligen det att problemet kvarstår om det fortsätter att komma s.k. trasiga ärenden, ändring eller komplettering av fördrag
som inte är satta ikraft i landskapet. Denna nu nyuppfunna reparationsverkstad kan enligt mitt förmenande inte bli permanent utan saken måste lösas
långsiktigt på ett annat sätt. Självstyrelsepolitiska nämnden har under behandlingen av detta ärende beställt en kartläggning över vilka andra liknande
fall det finns av fördrag som är transformerade på ett sådant sätt att de inte
kan anses gälla i landskapet - sådana finns och i en rätt så stor omfattning,
dock av varierande slag och allvarlighetsgrad. Det är dock kommande bekymmer, nu löser vi det så här. Tack.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Jag vill upplysa om att i den här typen av ärenden finns
det fyra aktörer i Finland med ansvar för konstitutionens upprätthållande. Det är republikens president, riksdagens grundlagsutskott, högsta
domstolen och Ålands lagting. Nu beklagar vi att presidenten inte valde
att kommunicera med lagtinget i den här frågan, av de skäl som vi har
hört. Men vi kan inte blunda för det förhållandet att presidenten följer
med vad riksdagen och dess utskott sysslar med. Här förbigicks hela frågan under grundlagsutskottets behandling med tystnad. Vad ska då presidenten göra? Ingenting är svaret, tyvärr, med det råd som jag nämnde
tidigare från två ministerier och en professor som vi hörde i nämnden.
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Lagtinget är tämligen ensamt i den här frågan. Jag har för min del inte
tänkt ge upp kampen och jag hoppas att inte någon annan heller gör det.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Jag tackar för upplysningen. Jag har dock en liten annan
syn på grundlagsutskottets roll. I det här fallet tror jag att om grundlagsutskottet skulle ha utlåtit sig så skulle man inte ha varit så juridiskt
obunden som man borde ha varit. I likhet med de förståsigpåare som
man har ställt fram från Finland sida, för att undvika en diplomatisk
kris mer eller mindre, så skulle man ha argumenterat för och bestämt på
politiska grunder att ESK-konventionen är ikraft. Tyvärr. Men det får vi
aldrig veta och det ska vi inte heller spekulera i dess mera. I det här fallet tror jag att tystnaden är till vår fördel.
Sedan har nog presidenten självständigt möjlighet att göra en annan
tolkning, lika som vi här i Ålands lagting har rätt och skyldighet att göra
den här tolkningen som nu är den rätta. Man kan åtminstone inte göra
en tolkning utan vår medverkan. Därför kan vi lägga in ett slags veto i
processen, vilket vi nu gör.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Med någon erfarenhet av grundlagsutskottets sätt att arbeta så vill jag hävda att republikens presidents möjligheter att agera i
den här typen av frågor som minimum är att frågorna åtminstone problematiserats i utskottet, som det heter på politiskt språk. Man ska problematisera de frågorna. Jag har egen erfarenhet av en sådan problematisering som också ledde till att den dåvarande republikens president tog
strid med utskottet och vände sig till två andra aktörer i systemet; dvs.
högsta domstolen och Ålands lagting. Det är så det ska vara. Jag är motståndare till den här flatheten. Jag hoppas att lagtinget inte böjer sig så
här enkelt.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Vad flatheten skulle bestå av från lagtingets sida förstår jag
inte. Hur Finlands riksdags utskott agerar måste stå för dem. Det finns
tydliga exempel där grundlagsutskottet har tolkat saker och ting till
självstyrelsens nackdel, där presidenten har tagit strid och där högsta
domstolen och presidenten har varit på självstyrelsens sida. Det här är
en för enkel sakfråga för att dra en konflikt så långt, mot bakgrund av att
man ska välja sina strider. I det här fallet är det här den bästa lösningen
som kan uppbådas. Skulle det handla om andra frågor i sak då kunde
man ha valt en annan linje.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, fru talman! Ltl Sundman beskriver majoritetens förslag som en
kompromiss och pratar om att man måste välja sina strider och att man
inte ska blotta de här pinsamheterna som det här kunde ha föranlett för
Finland. Varför ska vi skämmas här i Ålands lagting över att vi vill följa
1951-års självstyrelselag? Det är ju inte vi som får skämmas utan det är

568

Finland som får skämmas för att man inte har följt 1951-års självstyrelselag. Varför ska vi behöva ta på oss det ansvaret här i Ålands lagting?
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Med den här lösningen följer vi ju självstyrelselagen. Vi gör
inte några avsteg. Ska vi skapa en ny relation med Finland, en ny självstyrelselag 4.0 som baserar sig på mera politik istället för juridik, som
baserar sig på förtroende istället för misstro, då måste vi också ändra på
oss. Det blir inte lätt för mig, för ltl Jonsson och för alla andra om vi inte
aktivt ändrar oss och inser att det är två parter som ska diskutera. I det
här fallet när det i sak är väldigt enkla frågor, varför skapa en större konflikt än nöden kräver? Jag sade detta i mitt anförande och jag sade också
att man inte ska ta till den här reparationsverkstaden i andra fall. Då
kan det hända att man måste ta till den linje som ltl Jonsson förespråkar. Men man måste välja sina strider och man måste fäkta väl i de strider man väljer.
Ltl Axel Jonsson, replik

Ltl Sundmans resonemang faller lite i och med att han underkänner den
här metoden. Han säger att man kanske inte kan använda den framöver.
Varför ska vi gå in på en sådan linje nu då från lagtinget, att vi i det här
fallet ska använda en sådan linje och sedan i framtiden kanske vi ska använda en annan linje? Vad skapar det för trovärdighet gentemot rikets
sida? Nej, i det här fallet ska vi markera att vi inte accepterar att man
inte har skickat hit det här fördraget och att lagtinget inte har fått ge sitt
bifall till de internationella fördragen som har transformerats genom
förordning, annars så missar vi en chans att markera och vara tydliga
gentemot riket och säga hur det förhåller sig och att det måste få en lösning. Då skulle vi få en chans att ändra vår lagtingsordning så att vi
själva kunde initiera den här typen av ärenden framöver och få en lösning som konsekvent kan användas och inte bara i enskilda fall, såsom
ltl Sundman nu förespråkar.
Ltl Danne Sundman, replik

Till en början måste man fråga sig; varför inte kläcka ur sig detta under
behandlingen i självstyrelsepolitiska nämnden och värna den enighet vi
alla försöker hålla när det gäller utrikespolitiska frågor? Att komma i
sista stund i behandlingen i lag- och kulturutskottet och ändra sig är inte
vidare snyggt av en lagtingsledamot som vill se ett självständigt Åland.
Ett självständigt Åland skulle ställa ännu större krav på diplomatiska
kontakter till vänner åt alla väderstreck. Hur ska man kunna bygga upp
en förtrolig relation då om man inte kan göra det nu med förhållandevis
lite självstyrelse?
Det här är på inget sätt att backa från de principer som vi tidigare har
värnat ända sedan den förra självstyrelsens tillblivelse, som ltl Jonsson
nämnde i sitt anförande. I det här fallet är detta ett lämpligt sätt, men
det är ingen lösning på lång sikt. Man måste föra diskussioner med
riksmyndigheterna för att få en annan lösning.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
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Ltl Gun-Mari Lindholm

Talman! I remissen till landskapsregeringens yttrande till det fakultativa protokollet, som hänför sig till ESK-konventionen, tillade jag en liten bisats i mitt
anförande. Det nog finns skäl för självstyrelsepolitiska nämnden att kontrollera huruvida moderkonventionen har antagits och kan anses vara antagen av
Ålands lagting. Det här har lett till väldigt stort arbete för väldigt många. Jag
vill från min sida tacka alla dem som har deltagit i det här arbetet. Det har utförts väl. Det har också givit vid handen mycket klarheter som vi inte har vetat om tidigare.
Det har också medfört att landskapsregeringen under senaste sommar
hade en högskolepraktikant som till vardags studerar juridik och som har gått
igenom olika former av konventioner som man kan anta att borde ha ett liknande förfaringssätt som den här konventionen i Ålands lagting.
Det är ännu oklart hur många konventioner det rör sig om, men det är en
hel del.
Självstyrelsepolitiska nämnden har arbetat med det fakultativa protokollet
med också med ESK-konventionen och har haft två olika utlåtanden. I det
första utlåtandet försökte man få presidenten att skicka konventionen till
Ålands lagting för att ha möjlighet att ge sitt bifall, så att också den skulle bli
gällande på Åland. Det är ju väldigt väsentliga mänskliga rättigheter som
också bör vara gällande på Åland.
Nu valde presidenten att inte göra det. Då tycker jag också att självstyrelsepolitiskt nämnden har resonerat alldeles riktigt, att man istället på det här
sättet har ett förfaringssätt där man både antar konventionen och protokollet.
Jag är också glad för att i lag- och kulturutskottets betänkande kunna läsa
att svenska är undervisningsspråket som bekostas med allmänna medel. För
mig är det väldigt viktigt att det också framgår i samband med den här konventionen eftersom det inte kan omkullkasta självstyrelsens grunder. Den
analysen har Ålandsdelegationen gjort, självstyrelsepolitiska nämnden har
också tangerat det och det resonemanget har vi också fört i lag- och kulturutskottet. Det är för mig väldigt viktigt också med beaktande av de följande
konventionerna i fall ett bifall ska ges ifrån Ålands lagting.
Jag tycker att det är bra att lag- och kulturutskottet, i likhet med självstyrelsepolitiska nämnden, tar makten och modet att själva sätta den ikraft, utan
att presidenten har skickat det här till Ålands lagting. Jag tycker att det är
självstyrelseprogressivt.
Jag hoppas att presidenten ändå ska skicka de andra för bifall till Åland eftersom man nu ser att vi är angelägna om att sätta de mänskliga rättigheterna
att vara gällande på Åland.
Givetvis kan man, i likhet med ltl Gunnar Jansson, resonera att grundlagsutskottet har en betydande roll i det här arbetet och att presidenten konstaterar, i likhet med grundlagsutskottet, i vilken riktning det här arbetet ska genomföras.
Med erfarenhet av vilken inställning grundlagsutskottet har haft till andra
självstyrelsefrågor så tror jag faktiskt att det är bra att inte grundlagsutskottet
har arbetat med den här frågan. Även i det avseendet att det idag är grundlagsutskottet som tolkar självstyrelselagen, i och med att vi har tillfört dem
vissa delar av makt och myndighet vad beträffar självstyrelselagens uttolkning, så tror jag det är bra att inte grundlagsutskottet har arbetat med den
här frågan.
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I det här arbetet upplever jag att det förekommer indirekt kritik mot den
åländska riksdagsledamoten ifrån liberalernas sida, när grundlagsutskottet
inte har anfört någonting. Jag tror att i det här fallet är det också bra att man
inte har gjort det eftersom vi vet att man inte har haft en särskilt god och positiv inställning för självstyrelsen och Åland annars heller.
Jag vill från min sida tacka alla som har bidragit till det här arbetet, såväl
höranden, lagtingsledamöter och tjänstemän. Jag kunde knappast ana att det
skulle bli en sådan juridisk och politisk rumba av det här. Jag tror att det har
varit väsentligt för oss alla, det har varit lärorikt och framförallt finns det en
vinst för ålänningarna att konventionen om mänskliga rättigheter träder
ikraft. Tack.
Ltl Harry Jansson

Tack, fru talman! Bästa kollegor och landskapsregering, det är en mycket
speciell resa vi har varit med om under talmannens ledning i självstyrelsepolitiska nämnden och med god assistans av lagtingsdirektören som har varit
oss behjälplig med att hitta en utväg ur en mycket svår situation.
Jag vill fortsätta lite på det som ltl Lindholm var inne på, det inledande
yttrande från landskapsregeringen i den här frågan.
På landskapsregeringens vägnar konstaterade man att det var helt okej att
sätta ESK-konventionen ikraft på Åland via en finsk förordning. Det var utgångspunkten för det här arbetet. Om landskapsregeringen har meddelat sin
åsikt så är det klart att det är svårt få justitieministeriet i Helsingfors att
tänka annorlunda.
Vi har sedan under resans gång också har fått Ålandsdelegationens mycket
tydliga yttrande om att de konventioner som har satts ikraft på Åland med en
förordning i Finland var det system som man tillämpade och ska anses fortfarande vara giltigt.
Det finns ett ord vi kan fästa oss vid i Ålandsdelegationens utlåtande. Det
står att det är korrekt gjort. När förfarandet var korrekt. Här kan vi spinna
vidare på hur vi ska hantera den här typen av föredrag framöver.
Fru talman! Jag vill inleda med att försöka höja diskussionen till lite vad
detta innebär när det gäller internationella fördrag och Åland.
Det har förts en ganska omfattande debatt om huruvida Ålands specialarrangemang klarar av en granskning från det internationella samfundet. Den
här typen av specialarrangemang stöter förr eller senare på det som folkrätten är, dvs. levande. Hur internationella fördrag ska tolkas beror i sista hand
på de kontrollorgan som utövar tillsynen över de här konventionerna, dvs.
hur de ska tolkas i modern tid. Detta gör det här till ett mycket speciellt område. För det som är sanning idag kanske inte är sanning om 20 år. Vi vill ju
att Ålands status ska klara alla framtida granskningar från det internationella
samfundets sida.
Jag vill hävda att det åländska specialarrangemanget kommer att hålla alla
granskningar frånsett en sak; hembygdsrätten.
Om vi först tar undervisningsspråket i 40§ i självstyrelselagen om att vårt
undervisningsspråk på Åland är svenska, därmed basta. Så det kommer att
klara alla granskningar av internationella kontrollorgan i och med att 40 § i
självstyrelselagen är utformad på det sätt så att det möjliggör undervisning
även på andra språk än svenska.
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Däremot, mina vänner, hembygdsrätten är en konstruktion som är tillkommen i nuvarande form efter 1921. Visserligen kan man konstatera att
hembygdsrätten har sin rot i Ålandsöverenskommelsen, i Nationernas Förbunds beslut, men de facto skapades hembygdsrätten först i samband med
1951-års lag och kraven på tillfredsställande kunskaper i svenska kom in i bilden först i självstyrelselagen från 1993. Här har vi alltså i det åländska systemet en mycket viktig hörnsten som inte har den tyngd i Ålandslösningen som
skulle vara önskvärd.
Det är därför, fru talman, som jag även här vill understryka behovet av att
vi arbetar tillsammans för att Ålands status ska upplevas som en erga omnes,
ett permanent arrangemang, en egen objektiv regim som klarar av alla
granskningar från det internationella samfundet.
I och med att vi har levt med den här frågan i över ett års tid så hoppas jag
att alla inser att det är viktigt att vi ser till att vi etablerar Åland som en egen
unik rättsordning.
Jag kommer absolut själv att ta initiativ i självstyrelsepolitiska nämnden
för att vi ska inleda en analys av hur vi ska uppnå den här statusen eller snarare att få statusen mer etablerad i samband med demilitariseringspolicyn.
Det finns forskare som stöder oss redan nu i den här uppfattningen. Det är
viktigt att komma ihåg att vi har stöd för vår status.
Varför skulle det då vara viktigt att uppnå den här statusen som permanent, en egen sedvanerätt? Sui Generis kallas det också i folkrätten. Ja, vi har
ett bekymmer. Får Finland en fällande dom med anledning av ett internationellt fördrag och dess tillämpning på Åland så har Finland ett problem.
Folkrätten är tydlig, Wienkonventionen inte minst, om att ett land är skyldigt att se till att ett fördrag tillämpas över hela dess territorium. Här känner
man inte till den här typen av olika konstruktioner som Ålands status består
av.
Därmed så kan i förlängningen Finland tvingas säga upp konventioner som
man har haft ikraft 50-60 år i vissa fall. Att komma runt den här problematiken kan man göra genom att se till att vi har en sedvanerätt som ingen kan
klandra. Därmed klarar också Finland av alla angrepp som kommer på Finlands internationella förpliktelser.
Allvarligt för oss ålänningar är att en sådan här granskning, som skulle
vara kritisk från det internationella samfundet, i första hand skulle rikta in
sig på Ålandsöverenskommelsen och dess status som en finländsk förpliktelse. Det här är någonting som vi måste ta mycket allvarligt på och se hur vi
kan förstärka.
Som jag redan sade inledningsvis, fru talman, så är jag helt övertygad om
att vi står ytterst starkt när det gäller de internationella konventionerna, i
synnerhet människorättskonventionerna när det gäller undervisningsspråket.
Men som sagt var hembygdsrätten är ett frågetecken tillsvidare.
När det gäller de internationella fördragen så har med jämna mellanrum
UNESCO-konventionen från 1960 tagits som ett exempel på att här har vi på
Åland en diskriminering som inte är tillåten enligt den konventionen. Här har
jag med glädje tagit del av en doktorsavhandling, Kristian Myntti, som på ett
mycket konstruktivt sätt slår fast att inte ens UNESCO-konventionen om
undervisningsspråk i skolorna är ett problem för Åland. I och med att det är
en ren diskrimineringskonvention så har vi heller inte något problem för
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Ålands del att ta oss an den konventionen och den tillhör den kategorin internationella fördrag som inte var till dåvarande landsting.
Fru talman! Efter denna utvikning, bara för att förstå allvaret i situationen,
så vill jag avslutningsvis säga att vi från nämnden och lag- och kulturutskottet
har hanterat den här frågan på bästa möjliga sätt. Vi har skapat oss ett nytt
utrymme inom självstyrelsesystemet genom att ta oss friheten att behandla
ett föredrag i efterhand.
Bästa ltl Axel Jonsson, det är inte frågan om ett högt spel, det är frågan om
att se till att vi möter en ny utmaning på bästa möjlig sätt. Vad är bättre än att
skapa en ny praxis i samband med en konvention som inte är ett problem för
Ålands självstyrelsesystem.
Vi måste komma ihåg att konvention som det är frågan om nu och dess tilllämpning kan inte skada den åländska modellen i någon form. Skulle det vara
så illa att det visar sig att ministerierna i Helsingfors inte håller vad man lovat, det som redan har nämnts här i tidigare replikskiften och i anföranden
om att det ska publiceras i föredragsserien, ja, då får vi ett bevis på att vi
måste hantera de här frågorna på ett helt annat sätt. Men vad är bättre än att
etablera en ny praxis utgående ifrån en konvention som inte kan skada oss.
Sedan finns det i övrigt mycket att säga i den här frågan. Jag stannar här
med tanke på tiden. Tack, fru talman.
Minister Wille Valve, replik

Tack, ltl Jansson. Jag blev jätteglad av ledamotens anförande av flera
skäl. Jag uppskattar att ledamotens resonemang, engagemang och termer som Erga Omnes och Sui Generis känns trevligt bekanta. Det är ju
mumma för folkrättare. På min tid i folkrättsliga institutionen vid Åbo
Akademi satt man i kafferum och funderade på om de mänskliga rättigheterna var ikraft på Åland eller inte. Nå, det är ett sidospår.
Om vi tar fasta på det som ltl Jansson sade om hembygdsrätten imorgon, så om vi tar utrikesministeriets ståndpunkt på fullaste allvar så innebär Finlands internationella beteende att man har skapat en opinio
juris ända sedan 1982 eller 1993, beroende på hur man ser på det, vilket
ltl Jansson vet att är en av grundstenarna för att bygga sedvanerätt. Jag
kanske har en lite mer optimistisk syn på förenligheten med de bestämmelserna.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman! Ja, bästa minister Valve, det är som vi alla vet en gråzon som vi rör oss i. Det är frågan om folkrätt kontra ett specialarrangemang med olika hörnstenar som egentligen aldrig har prövats,
även om det har utforskats och kommenterats en hel del, en rätt imponerande samling rättslärda har brytt sina hjärnor med de här frågeställningarna. Hittills är egentligen allt bara gissningar vad gäller det, även
min tidigare klara ståndpunkt om att det är hembygdsrätten som är vår
svagaste del. Vi får vara glada att det inte att det inte har testats i något
internationellt organ. Men vi har, bästa minister, möjlighet att förstärka
vår status och vi bör fortsätta den processen.
Minister Wille Valve, replik

Ja, för att precisera ifall någon skulle vilja ifrågasätta hembygdsrättens
grundstenar så har republiken Finland, som jag bedömer det, en väldigt
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hög tröskel med tanke på hur man har betett sig under de här åren. Man
har praktiken ansamlat en praxis där man bekräftar att det åländska
självstyrelsearrangemanget inte är något problem i förhållande till konventionerna.
I övrigt instämmer jag med ltl Jansson. Folkrätten är givetvis levande.
Det som är sanning idag behöver nödvändigtvis inte vara sanning imorgon och det är det som gör det här fältet så spännande.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag är också övertygad om att när det gäller hembygdsrätten och andra centrala element i det åländska självstyrelsesystemet så skulle vi nog ha relativt lätt att bygga upp en mycket god försvarsinlaga. Man kan bl.a. ta fasta på den regering som satt i slutet på
1980-talet och mycket tydligt skrev, i propositionen gällande Ålands nuvarande självstyrelselag, att de internationella konventionerna inte
överhuvudtaget är ett problem för den åländska modellen. Det är den
argumentationen som vi skulle ta fasta på och bygga vidare på. Sedan
finns det då, som sagt, en gråzon i vissa konventioner och inte minst den
konventionen om medborgerliga politiska rättigheter som är bland de
strängaste man kan tänka sig när det gäller den här typen av konventioner.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, fru talman! Ltl Harry Jansson menar att det här ärendet inte kan
vara till skada för Åland och för självstyrelsen. Ska vi nu då sluta markera gentemot Helsingfors? Ska vi fortsättningsvis vara beredda att acceptera ett sådant här förfarande? Är ltl Jansson verkligen säker på att
det här är någonting som inte kan vara till skada för Åland? Ska vi sluta
markera, vilket vi tidigare konsekvent har gjort? Är han faktiskt säker på
det?
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag är så säker som man kan bli som åländsk beslutsfattare i dessa dagar. Jag är övertygad om att detta inte är ett problem.
Det är inte frågan om ett högt spel. Tvärtom, vi har förstärkt vårt manöverutrymme genom det här agerandet. Det är min fasta övertygelse att
det här är det bästa vi gör.
Skulle den här konventionen på något sätt vara ett problem för Åland
då kunde saken tas ur en annan synvinkel. Men i och med att jag har
högsta tanke om Ålandsdelegation och att delegationen har varit så oerhört tydlig angående hur rättsläget ska tolkas så anser jag att vi måste
hitta på ett nytt sätt att agera i frågan om den här typen av internationella fördrag. Då var det här nästan en genialisk lösning som vi i mångt
och mycket får tacka lagtingsdirektören för.
Ltl Axel Jonsson, replik

En fråga som anknyter till det, det här förfaringssättet om de fortsätter
att skicka tilläggsprotokoll till ett internationellt fördrag som vi inte är
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beredda att sätta ikraft på Åland av självstyrelsepolitiska skäl, hur menar ltl Jansson att man ska hantera det ärendet?
Ltl Harry Jansson, replik

Ja, bästa ltl Axel Jonsson, det är som om vi inte längre skulle röra oss på
samma planhalva i det här spelet trots att vi har suttit tillsammans i
självstyrelsepolitiska nämnden i över ett års tid och diskuterat de här
frågorna.
Nu skapar vi en praxis där detta parlament tar ställning till den här
typen av internationella fördrag när det blir aktuellt att ta ställning till
de tilläggsprotokoll som bygger på de här fördragen. Vi tar ju oss rätten
att agera. Vi tar oss rätten att säga ja eller nej. Nog kommer ju alla i den
här salen att ha ansvaret att se till att om det är ett avtal, ett fördrag som
är ett problem så då kommer vi naturligtvis att behandla det på det sätt
som situationen kräver. Jag försökte inledningsvis säga vilka vägar vi
har för att undvika den situationen. Jag vill, som sagt, inte gärna att vi
står vid den internationella skampålen i onödan.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Anders Eriksson

Även det här ärendet har utvecklats till någon sorts tävling i vem som är mest
självstyrelsepolitisk progressiv. Jag vill inledningsvis säga att den tävlingen
tänker jag inte ta del av idag. Jag är mera bespetsad på att diskutera budgeten. Med detta menar jag inte att det här inte skulle vara ett viktigt ärende.
Det här är ett viktigt ärende. Jag blev lite förvånad över det uttalandet som ltl
Gun-Marie Lindholm gjorde. Jag har missat när liberalerna har kritiserat sittande riksdagsledamot för passivitet i det här ärendet. Gun-Mari Lindholm
sade att det var bra att grundlagsutskottet var tyst och inte har lagt något förslag med tanke på hur negativ inställning till Åland, till självstyrelsen och till
den här typen av fördrag som grundlagsutskottet har. Jag inte varit i riksdagen men jag har ändå följt med så mycket och skulle man låta bli att lägga
förslag och välja att vara tyst varje gång det är negativ inställning till Åland så
tror jag att det blir tyst ganska ofta. Jag tyckte att det var ett väldigt märkligt
uttalande av ltl Gun-Mari Lindholm.
Jag har lyssnat till den här debatten och konstaterat att det fortsättningsvis
finns olika uppfattningar om det aktuella fördraget är ikraft eller inte. Det
finns olika uppfattningar mellan Finland och Åland. Jag har också på basen
av det här betänkandet och debatten försökt skaffa mig en uppfattning. För
mig är inte de långsiktiga konsekvenserna klara. Vilka blir konsekvenserna? I
det senaste anförandet hörde vi också att ingen kan svara på detta. Sedan får
man förstås ta en eller annan chansning och det kan man ha olika åsikter om.
För att inte förlänga den här debatten alltför mycket så jag tycker ändå,
med tanke på att det är ett viktigt självstyrelsepolitiskt ärende, att det är bra
om vi skulle ha de långsiktiga konsekvenserna mera klarlagda. Därför understöder jag ltl Jonssons förslag om återremiss till lag- och kulturutskottet. Fru
talman.

575

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Ltl Anders Eriksson analyserande mitt uttalande på ett felaktigt
sätt. Jag avsåg att det var bra att hela grundlagsutskottet inte hade gjort
ett uttalande eftersom det inte brukar vara särskilt självstyrelsevänligt.
Jag menade inte någon enskild ledamot.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är mycket möjligt. Jag analyserade bara utgående från vad jag
hörde. Jag tyckte att det var märkligt uttalande. Ska man låta bli att
lägga förslag och inte vara aktiv i riksdagen på grund av att det finns en
negativ inställning till Åland, så det känns väldigt främmande för mig.
Då, om någonsin, gäller det väl att man är väldigt aktiv.
Ltl Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag kan bara konstatera att ltl Anders Eriksson inte är mottaglig för information. Han väljer fortfarande att tolka det på sitt eget sätt,
vilket han naturligtvis får göra, men det var inte min avsikt i mitt uttalande.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det där var ju också en bisats i hela den här debatten. Vi kanske inte behöver gräva ner oss alltför mycket. Men jag tyckte att det var ett märkligt
uttalande. Det stenografiska protokollet får väl visa vem som tolkar rätt
eller fel.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Axel Jonsson, understödd av ltl Anders Eriksson, har föreslagit att lagtinget ska begära ett nytt betänkande av lag- och kulturutskottet enligt 44 § i arbetsordningen.
Den sakliga behandlingen av ärendet avbryts därför så att lagtinget kan fatta beslut om
ltl Axel Jonssons förslag. Önskar någon yttra sig om förslaget till återremiss?
Omröstning kommer då att verkställas.
Den som röstar för fortsatt behandling röstar ja. Den som röstar för ltl Axel Johnsons
förslag om återremiss till lag- och kulturutskottet rösta nej.
Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag är ja-rösterna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-rösterna resa sig.
Majoritet för ja. Ärendets sakliga behandling fortsätter. På talarlistan kvarstår ltl Gunnar Jansson.
Ltl Gunnar Jansson

Tack, fru talman! Fördragsrätten är ett uttryck för den så kallade yttre suveräniteten. Jag säger det därför att vi ska vara klara på att vi bryter ny mark. Vi
diskuterar viktiga självstyrelsepolitiska frågor i detta ärende. Jag kommer för
min del att lämna alla personliga och alla ovidkommande aspekter åt sidan.
För detta är intressant.
Jag är fullt medveten om att de ärade ålänningar som lyssnar på debatten
uppfattar den som väldigt abstrakt och möjligen mer eller mindre obegriplig.
Därför var det hälsosamt att kollegan Harry Jansson också gick lite in på substansen i ärendet. Jag tänker i någon mån uppehålla mig vid samma aspekter
kring det hela, men utifrån vad det här betyder i självstyrelsepolitisk kontext.
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Suveränitet indelas ju av hävd i två avdelningar; en intern och en extern,
en inre och en yttre. Nu behandlar vi faktiskt suveränitetens yttre dimensioner. Det betyder att aktörerna i folkrätten bestämmer om man ska ha umgänge
med omvärlden och hurdant det i så fall vara. Den här westfaliska regimen
som till skyarna lyfte nationalstater har ju mer eller mindre fått vika för andra
aktörer på den internationella arenan. Vi ska inte tro att nationalstaten är så
helig som man ville göra den då i tiden i Wien.
Suveräniteten fungerar till den här delen på det sättet att staterna bestämmer sig för om man ska ha något umgänge och hurdant det i så fall vara.
Den inre suveräniteten handlar om helt andra saker, det som normalt kallas nationella saker. Nu har vi i självstyrelsesystemet en ordning där vi tar del
i ärenden som gäller den yttre suveräniteten. Det är faktiskt en av självstyrelsen starkaste delar som vi ska sköta med omsorg och värna. Därför kanske
det kan uppfattas från kollegors sida som att jag reagerar onödigt häftigt på
den här typen av möjligen svårbegripliga och till och med banala frågor. Naturligtvis för den enskilda människan som eventuellt söker skydd under ESKkonventionen kan den här typen av resonemang verkar onödigt överdrivna.
Om vi utgår ifrån att den här konventionen har varit ikraft också på Åland i
37 år eller någonting i den stilen så känner ingen till ett enda fall där någon
artikel i den i ett Ålandsärende skulle ha åberopats. Men så är det nu bara.
Jag ansluter mig till dem som ser detta ärende som ett steg i utvecklande av
självstyrelsens behörighet de facto, lite i stil med vad lagutskottet skriver i sitt
betänkande. Så långt är det gott och väl.
Sedan då, som kollegan Harry Jansson frågade sig och oss; hur passar
självstyrelsen diskriminerande inslag in i folkrättsliga arrangemang? Det är
ju det som är kärnfrågan. Hur mycket får vi diskriminera under självstyrelsen? Hur mycket begränsar folkrättsarrangemangen, den yttre och därmed
den inre suveräniteten för stater? Vi vet ju att alla folkrättsliga åtaganden i
någon form någonstans begränsar suveräniteten. Det är ju själva idén med
det folkrättsliga umgänget. Så långt är det gott och väl. När har vi då en kollision mellan självstyrelsearrangemangen, självstyrelsens skyddsmekanismer
och eventuellt folkrättsliga åtaganden som binder Finland och i det här sammanhanget eventuellt också Åland? Den första frågan här är mycket viktig.
Jag följde kollegan Janssons resonemang men jag lyckades inte riktigt snappa
upp någon slutsats i det hela. Undervisningsspråkfrågan är i sin ordning,
hembygdsrättsinstitutet kan vara problematisk.
Jag har en annan vinkel på sättet att hantera de här frågorna. Den antog ju
faktiskt landstinget redan 1990 i förbindelse med behandlingen av frågan om
Finlands och Ålands anslutning till Europarådet, denna människorättsskyddade organisation vars huvudsakliga syfte faktiskt går ut på värnet av mänskliga rättigheter och minoriteter. I det sammanhanget examinerades frågan
mycket noggrant. Jag nämner bara två namn, jag vill inte alls personifiera
den här frågeställningen. Jag nämner bara två namn därför att de är lite aktuella i andra sammanhang. Den grundläggande studien utfördes av dåvarande professorn nuvarande medlemmen av Ålandsdelegationen Matti Mello
Pellonpää. Den administrativa uppföljningen av det hela utfördes av dåvarande regeringsrådet Leif Sevón. Det är två personer med betydande och
stark anknytning till Åland. Jag nämner här slutsatserna som också blir gällande för lagtinget och som förankrades i Europarådet. Jag var redan med då
på den tiden och såg till att det gjordes. Jag ska försöka besvara frågan: Är
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självstyrelsearrangemanget för Åland diskriminerande på en otillåten nivå?
Att de är diskriminerande, det vet alla, och det är själva idén med systemet.
Då måste man besvara frågan: Var överskrids gränsen för det tillåtna? Folkrätten innehåller här två kriterier för när diskriminering under folkrätten är
tillåten. Det ena är att det finns en objektiv grund för förfarandet. Den objektiva grunden ska åtminstone vara på lagnivå men också ett arrangemang som
är allmänt accepterat i folkrätten och stå i proportion till syftet med den.
Självstyrelsens diskriminerande arrangemang eller grunderna för självstyrelsen är objektiva, det hade ingen ifrågasatt. Lagnivån är helt okej. Bekräftelsen
i anslutningen till internationella fördrag, hela folkrättens umgänge, EUanslutning etc. ger självstyrelsearrangemanget en alldeles tillräcklig objektiv
grund, enligt min mening.
Den andra aspekten: Är tillämpningen av dessa instrument vänskaplig?
Det ankommer på oss att bestämma om den är vänskaplig eller inte, naturligtvis i sista hand av domstolar så småningom. Hittills har vi ju, enligt min
mening, från självstyrelsens sida skött det här bra. Därför vill jag nog för min
del säga att jag inte riktigt kan se var hembygdsrätten som institut skulle vara
i farozonen eller kanske stöta på särskilt stora problem i en folkrättslig
granskning. I de sammanhang där jag har varit med så har inte hembygdsrätten som sådan ifrågasatts utan närmast tillämpningen av den. Men sedan är
det fråga om vilken grad av vänskaplig tillämpning man håller sig med och
hur man överhuvudtaget uppfattar kravet på vänskaplighet i den här typen av
administrativa och i sista hand juridiska sammanhang.
Jag menar nog att vi kan gå vidare. I stort sett enligt de linjer och banor
som vi har gått. Med en sådan här utvidgning av suveränitetens yttre dimension, som vi nu diskuterar och som vi förhoppningsvis också genomför, så ser
jag positivt på utvecklingen.
Sedan den tredje aspekten i sammanhanget som går in på det här konkreta
fallet. Här har det sagts, med rätta, att självstyrelsens normer inte kan ändras
eller upphävas på annat sätt än på det sätt de har tillkommit. I ingen händelse kan man ändra på innehållet i en lag av grundlagsnatur med förordning. Stufenbau systemet bygger ju på en sådan respekt. Normhierarkin är vi
överens om, det är alldeles klart.
Därför menar jag att vi har varit lite slarviga här med distinktionerna. Fördrag som bringats ikraft i Finland med förordning har kunnat göra det genom
en sådan granskning där innehållet i fördragen inte har stått i strid eller inneburit inskränkningar av självstyrelsen. Så är det. Sådana som innebär en
inskränkning eller ändringar av självstyrelsen kan inte gälla på Åland. Det är
alldeles klart. Där har vi bra på fötterna. Därför är också landskapsregeringens yttrande i det här sammanhanget mycket korrekt, man tar ställning till
det konkreta fallet. Finns det artiklar i moderkonventionen eller i det fakultativa protokollet som kan utgöra faror till den här delen?
Med detta ville jag bara säga att det var nödvändigt att komma ifrån transformering via förordning därför att det blev för oklart hur granskningen
skulle gå till.
Nu när vi har transformeringssystem på en annan nivå, också genom den
nya grundlagen i Finland men framförallt genom självstyrelselagens krav på
att inte bara lagtransformering ska till lagtinget utan allt annat som rör området för självstyrelsen, så har vi betydligt bättre villkor nu än vad vi hade enligt 1951-års självstyrelselag.
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Det är därför som jag är väldigt angelägen om att det här ska vi hantera
med omsorg här i lagtinget. Vi ska med all rätt ta oss den ställning, som jag
nämnde, i värnet tillsammans med republikens president, högsta domstolen
och riksdagens grundlagsutskott. Det ankommer på oss att ta den ställningen.
Vi är en aktör, vi har en förpliktelse både enligt författningen och mot våra
uppdragsgivare, mot folket, att sköta den saken.
Ni har säkert lagt märke till att jag inte använt Ålandsdelegationen i den
här bedömningen. Ålandsdelegationen har en viktig roll, det är vi alla medvetna om, men dess roll är inte beslutande, dess roll är i sådana här sammanhang rådgivande.
Härmed har jag gett min syn på saken. Jag menar att självstyrelsen vilar på
en fast grund. Vi kan inte bara strunta i vad de andra aktörerna i systemet gör
och säga; ”vi fixar det nog bara ärendet kommer hit till lagtinget”. För det
bästa sättet att undvika problem är ju att förhindra att de uppkommer. Tack,
fru talman.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i lag- och kulturutskottets betänkande föreläggs
för lagtingets bifall. Förslaget är bifallet i första behandling.
Ärendets första behandling är avslutad.
Enda behandling
2

Budget för landskapet Åland 2014
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 7/2013-2014)
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 1/2013-2014)
Budgetmotioner (BM 1-50/2013-2014)
Först tillåts diskussion. Detaljbehandlingen vidtar på torsdag.
Diskussion.
Ltl Jörgen Pettersson

Talman! I finans- och näringsutskottet har vi ägnat tio intensiva mötesdagar
åt att dyka ner i dels förslaget till budget för år 2014 och dels gå igenom de
femtio budgetmotioner som lämnades från de partier som för ögonblicket
inte sitter med i regeringen. I samband med detta har vi träffat 52 höranden
av vilka ungefär 15 representerade den så kallade privata sektorn. Alla hörandena bidrog med såväl insikter som klokheter men till det återkommer jag.
Vi valde från utskottets sida i ett tidigt skede att vid sidan av att granska
förvaltningen och dess planer för framtiden även koncentrera oss på det näringsliv som står för två tredjedelar av de cirka 14 000 arbetsplatserna som
finns på Åland. Vårt tema blev tillväxt i syfte att starta en diskussion inte bara
i utskottet utan också i hela detta lagting och vidare till Ålands landskapsregering och ut över hela Åland. Jag tycker vi lyckades bra och ser fram mot resultatet av denna utskottsbehandling i kommande förslag från landskapsregeringen. Hela den åländska välfärden hänger nämligen på hur bra de
åländska företagen lyckas med sin export. Svårare än så är det inte. Tillväxt
uppstår inte i nämnvärd grad på hemmaplan. Framgång når vi genom att förädla våra råvaror och sälja dem till andra. Det kan sedan handla om fisk, kött,
potatis, äppel, lök, turistupplevelser, IT-lösningar, underhållning, transporter
eller annat.

579

Innan vi går vidare med den ekonomiska sidan av denna budget vill jag
påminna om att det finns andra värden här i livet som alltid och ständigt
måste vägas mot den kamerala verkligheten. Vi har i utskottets arbete sett
prov på ungdomlig entusiasm, erfarenhetens pragmatism, branschorganisationernas förnuft, förvaltningens skicklighet och mycket mer. I remissdebatten fick vi uppdraget att inte bara gräva ner oss i siffror och prognoser utan
också lyfta fram det som på riktigt gör livet levande och Åland till en fantastisk plats att bo på. Just de skrivningarna och någon definition av ett lyckoindex fick vi kanske inte riktigt till i betänkandet men insikterna från hörandena bär vi med oss. Åland är en fantastisk plats att bo på och verka från. Här
finns extremt låg arbetslöshet, här finns byar i varje knut vilket skänker liv
överallt, här finns internationell konkurrenskraft, ett klimat som gör skillnad
för konsumenter av frisk mat i hela Finland och uppfinningsrikedom som
skapat företag och tillväxt långt utanför landskapets och landets gränser. Till
detta ska läggas en god folkhälsa, hygglig jämställdhet och ett utbildningsväsende som ger alla, fattig som rik, samma förutsättningar att skapa sin egen
framgång. Ändå är vi inte till alla delar nöjda och möjligen är det så enkelt att
just det är svaret på frågan om när man är som lyckligast. Kanske sällheten i
sig ligger i att aldrig någonsin vara nöjd. För då finns ju mer kvar att göra.
Därför måste vi fortsätta uppmuntra folk att försöka hårdare, våga misslyckas
och, framför allt, komma igen. Det får aldrig vara fel att försöka bygga företag
eller ta initiativ. Sätter man in det åländska företagandet av i dag i ett historiskt perspektiv blir bilden intressant. Idag finns mer pengar än någonsin tidigare i vårt samhälle. Mängden kapital idag går inte ens att jämföra med hur
illa det var på 1960- och 1970-talen. Ändå lyckades man då skapa några av de
företag som fortfarande idag står starkast av alla.
Tillbaks till allvaret och mer om arbetet i utskottet vilket tack och lov inte
alls definieras med tillfredsställelse. Det betyder att kraften, viljan och nyfikenheten finns kvar! Förutsättningarna är heller inte dåliga. Vi är alltjämt ett
skuldfritt samhälle och vi har stora tillgångar till skillnad mot exempelvis
Finland där statsskulden spränger etthundra miljarder eurosgränsen.
Det har nu gått två år sedan detta lagting tillträdde och en ny regeringsbas
bildades samtidigt som det nya finans- och näringsutskottet skapades. Läget
var då kärvt med en tilltagande skuldkris och stor osäkerhet kring många
framtidsfrågor. Det är i sig ingenting unikt. Framtiden har som bekant alltid
vara svårförutsägbar. Skillnaden mellan dagens verklighet och gårdagens är
dock finansiellt väldigt mycket annorlunda. Den utjämningsfond som tidigare
fanns för att jämna upp skillnaden mellan goda och sämre år är nu förbrukad.
Reserverna är borta medan skillnaden mellan intäkter och utgifter på Åland
hänger kvar. Det råder alltjämt ett strukturellt underskott som förvärrades
senaste sommar då intäkter motsvarande 33 miljoner euro försvann till följd
av försämrad tillväxt i Finland. Det är bara 4 miljoner mindre än vad hela
skärgårdstrafiken och hela Ålands gymnasium kostar tillsammans, vilket
skänker perspektiv. Så mycket pengar försvann alltså från ett redan ekonomiskt obalanserat landskap.
Finans- och näringsutskottet gjorde för ett år sedan bedömningen att svårare tider stundar och bad därför om en halvårsredogörelse i syfte att understryka vikten av kostnadskontroll. Det blev en lyckad beställning, arbetet med
redogörelsen skapade medvetenhet i förvaltningen och i viss mån även krisinsikter. För det är där vi är idag. Till följd av flera års nedgång i den åländska
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och de omkringliggande ekonomierna är vi med god fart på väg mot en situation som inte blir enkel att kontrollera.
Kommunernas och landskapsregeringens offentliga konsumtionsutgifter
uppgår idag till cirka 250 miljoner euro. Under de kommande tre fyra fem
åren händer inget omvälvande men efter år 2020 står vi inför kraftigt ökande
kostnader till följd av den demografiska utvecklingen och normala justeringar
och redan år 2030 visar prognosen från ÅSUB att vi spränger 860 miljoner
eurosgränsen. Det är drygt tre gånger mer än idag. Det finns alltså många och
goda skäl att agera kraftfullt.
I syfte att göra rätt och gärna nu är det synnerligen viktigt att skapa bas för
fortsatt och förnyad tillväxt i samhället. Tiderna är ansträngda men det skapar också möjligheter till nysatsningar, investeringar och kompetenshöjningar
för att stå redo när recessionen är över. Detta gäller i stort sett alla branscher
i vårt samhälle. I utskottet har vi särskilt försökt sätta oss in i den verklighet
som de privata företagen genomlever och tvingas konstatera att oron är stor
bland aktörerna som fruktar en svår vinter inom framförallt detaljhandeln.
För att råda bot på det finns inga enkla lösningar men gemensamt för nästan
alla branscher är viljan att bli sedd och bekräftad samt en genuin önskan att
utöka samarbetet och samtalet dels mellan aktörer och dels tillsammans med
förvaltningen. Begreppet kommunicerande kärl är slitet men vi valde i betänkandet ändå att använda det då det med stor pregnans beskriver verkligheten. Åland är en liten spelare i en stor värld och vi borde så ofta som det är
möjligt förena våra krafter gentemot omvärlden. Vi bestämmer själva över
vår utbildning och vårt näringsliv och kan följaktligen röra oss på snabba fötter. Detta får inte tolkas som att det inte gjorts hittills. Vi vill bara understryka vikten av att ständigt vara redo till justeringar. Världen är en snabb
handelsplats där den kvickfotade kan bli en vinnare. Av till exempel det skälet
är vi från utskottets sida för ögonblicket tillfreds med att landskapsregeringen i ett sammanlagt trettiotal små och stora reformer föresatt sig att målmedvetet och på riktigt investera i framtiden. Det vinner alla på. Rätt hanterat
kan detta arbete bli både omvälvande och framåt inriktat samtidigt. Likaså
noterar utskottet med stor tillfredsställelse beslutet att driftprivatisera skärgårdstrafiken. Där kan ett embryo till nya rederier finnas vilket vore viktigt
för att skapa ny framtidstro i den näring som de facto byggt vårt samhälle.
Jag vill självklart också beröra de 50 motioner som utskottet behandlade
och som samtliga föreslås förkastas. Det låter brutalt och maktfullkomligt
men sanningen är mer komplex än så. Finans- och näringsutskottet har nagelfarit varenda en av de 50 motionerna vilket på flera sätt är unikt. I andra
parlament samlas motionerna från oppositionen i en klump och avslås utan
större samvetskval. Så sker inte på Åland. Här måste vi och här vill vi lära av
varandra. Utskottet har hört, vi har resonerat, vi har lärt av andra och
varandra och jag vågar påstå att medlemmarna i utskottet idag är betydligt
mer insatta i näringslivets verklighet än innan budgetbehandlingen. Detta
återspeglar sig i betänkandets texter vilka är vägledning för regeringen i dess
fortsatta arbete.
Att ingen motion godkändes kan ändå låta underligt, för en utomstående.
Förklaringen är följande. Vi lever i ett system där parlamentet är lagstiftare
och regeringen den som ska föreslå och genomföra åtgärder. Så måste det
nog vara för att det inte ska bli alldeles för rörigt i denna förvaltning. Vi kan
inte ha fler regeringar än en. Jag är ändå helt säker på att genomgången av
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dessa 50 motioner och den övriga budgetbehandlingen över tid skapar insikter som leder till förändringar. Några exempel. Jag tror att motionen om
barnfattigdom har allas sympatier men förslaget kräver mer arbete och finputsning innan förslaget kan bli verklighet. Det arbetet pågår inom regeringen och jag ser fram mot resultatet. En halv miljon euro extra till trädgårdsnäringen föreslås också liksom spridda penningskurar åt olika håll. Det är lovvärda tankar som bygger på att man ska försöka bli bättre på det man redan
är bra på. Gott så, men i röret ligger ett meddelande till lagtinget om de
kommande EU-programmen i vilket exakt sådana här förslag ska inkluderas.
Jag förutsätter att om regeringen bedömer att någon bransch är i behov av
sådana investeringsstöd ska det synas i en tilläggsbudget på vårkanten då
även de övergripande ekonomiska ramarna ska slås fast.
Det har vidare bland motionerna föreslagits en tillväxt- och hållbarhetsfond där bland annat PAF-medel ska förvaltas. Kanske det är en god idé men
utskottet stöder ändå tanken på ett stabilitetssystem, vilket landskapsregeringen föreslår, som till och med kan inkluderas i lagtingsordningen. Det är
antagligen klokare och mer transparent. Ändå är jag säker på att många av
tankarna i motionen sprider sig till beredningen av det nya stabilitetssystemet. Jag vill också nämna motionen om religionsundervisningen som jag
först inte förstod då jag aldrig tyckt att man ska reparera något som inte är
trasigt. Tack vare motionen och utlåtandet från lag- och kulturutskottet tycker jag nu mina egna insikter i likhet med många andras har vuxit. Så går det
till när klokhet skapas. Man bryter åsikter och lär sig av varandra.
Med detta vill jag säga att trots att vi lever i ett system med en regering och
en opposition finns all klokskap absolut inte bara i det ena blocket. Jag och
mina så kallade regeringskolleger i utskottet har lärt oss massor under budgetbehandlingen. En förkastad motion är också en motion och innehåller
idéer som föder tankar som sprider sig till det fortsatta arbetet i att utveckla
Åland och vår välfärd. Vi måste tvinga oss att se helheten och vi måste hjälpa
varandra att höja blicken. Större än så är inte vårt Åland.
En sak som utskottet inte nämnde i betänkandet men som vi uppfattat att
ha gjort stor skillnad var halvårsredogörelsen som landskapsregeringen genomförde inför att lagtinget återvände efter sommaruppehållet. Av det skälet
tar vi för givet att en liknande redogörelse görs upp även denna sommar. Utmaningarna i den ekonomiska verkligheten och effekten av alla reformer är
synnerligen viktiga att hålla ett öga på. Jag är innerst inne ingen vän av halvårsekonomi men jag inser nyttan av uppföljning och om en sådan kan hjälpa
oss alla att sätta in det som händer idag och imorgon i ett större sammanhang
är detta synnerligen viktigt.
Avslutningsvis vill jag rikta min tacksamhet till alla mina utskottskolleger
vilka på olika sätt bidragit till detta betänkande. Det föreligger olika uppfattningar om vilka vägar vi ska välja men målet är enligt min uppfattning
solklart för alla: Ett bättre Åland och lyckligare ålänningar. Ett särskilt tack
vill jag också rikta till utskottssekreterare Niclas Slotte som med fast hand
och öppet sinne hjälpt hela utskottet i dess färd genom allmänna motiveringar och budgetmoment.
Mot bakgrund av detta får jag på finans- och näringsutskottets vägnar föreslå att budgetförslaget godkänns med de ändringar som framgår av betänkandet. Vi föreslår att budgetmotionerna förkastas och jag utgår från att reservanterna själva berättar mer om sina reservationer till betänkandet. Tack.
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Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! För det första vill vi instämma i utskottsordförandes beskrivning av sekretariatet, närmast utskottssekreterarens goda arbete i
framtagande av detta betänkande. Vi instämmer i det.
Statistik ska man vara noggrann med så att det inte beskrivs på ett
felaktigt sätt. Utskottsordförande sade att landskapet har förlorat 33
miljoner euro i intäkter. För att den här bilden ska bli riktigt korrekt så
måste man klargöra det. För det första; man kan inte förlora de pengar
som man aldrig någonsin har fått. Det har skett en intäktsminskning i
förhållande till de prognoser som lades tidigare, inte i verkliga belopp.
Vi vet alla att de prognoser som lades var rätt optimistiska. Det har skett
en klar minskning i förhållande till det. Numera har landskapsregeringen också gått in för att de prognostiserar intäkterna i förhållande till
BNP-utvecklingen i Finland och inte till någonting annat.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Talman! Tack för det tillrättaläggandet ltl Perämaa. Det är alldeles riktigt. Det är i förhållande till prognoser som de 33 miljonerna försvann.
Det var slarvigt uttryckt att säga att man har tappat intäkter. Det är riktigt är att det brast i förhållande till de prognoser som utgjorde bas för
den tidigare budgeten.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Sedan noterade jag att utskottsordförande sade, i likhet
med det som viceordförande har sagt i offentligheten, att majoriteten,
åtminstone utskottsordförande, uppenbarligen utgår ifrån att man i tillläggsbudget ska föreslå mera anslag för näringslivsutveckling om behovet finns. Just detta kan man ju inte utläsa i själva betänkandet. Det står
snarare att de föreslagna budgetanslagen torde räcka till, åtminstone har
utskottet erfarit att anslagen ska räcka till. Utskottsordförande för fram
en sympatisk viljeyttring, men betänkande stöder inte riktigt det.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, fru talman! I betänkandet noterade vi nog också att det ska göras
olika utredningar innan de slutliga ramarna slås fast. Där ska det medges en viss rörlighet som vi räknar med att ska beredas från landskapsregeringen. Landskapsregeringen ska i så fall, vid behov, komma tillbaka först i det meddelande beträffar EU-programmen och sedan i en
eventuell tilläggsbudget, vilket utskottet förutsätter.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det var en intressant presentation. Jag undrade flera gånger om den här
presentationen handlade om det här betänkandet eller om någonting.
Jag fick det inte riktigt att hänga ihop.
När det handlar om de 50 finansmotioner som har lagts så sade ltl
Pettersson att; ”vi har nog tagit det här till oss men systemet är sådant
att vi måste förkasta dem”. Han tog motionen om barnfattigdom som ett
konkret exempel. Utskottet säger; "man uppmanar landskapsregeringen att närmare utreda frågan”. En sådan motion lämnade jag in den 8
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mars 2011. Jag ville att landskapsregeringen i brådskande ordning skulle
utreda det här. Vet Pettersson vad svaret var då? Ja, man behövdes inte
utreda, man visste precis hur situationen var. Det krävdes konkreta åtgärder. Nu kommer vi med konkreta åtgärder men då ska det igen utredas. Nog måste man ju någon gång bestämma sig för vilket spår man ska
köra.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, talman! Jag är möjligen lite osäker på vad den exakta frågan var.
Jag tror väl att det ligger oss alla nära hjärtat att se till att de minsta har
det så bra som möjligt. Motionen om barnfattigdom har många bra saker i sig, men den har också saker som inte är genomtänkta och som
man kanske behöver se på innan man verkligen fattar beslut. Av det skälet så tycker jag att motionen är sympatisk och att den ska arbetas vidare
på.
Ltl Anders Eriksson, replik

Vilka frågor är ogenomtänkta? I motionen den 8 mars hemställde jag så
här: ”Om att en utredning över barnfattigdomen på Åland ska tas fram
i skyndsam ordning och att utredningen ska ligga som grund för en socialekonomisk strategi med syfte att förbättra situationen för fattiga
barn på Åland.” Det var den motionen som lades då för att vi skulle ha
fakta på bordet. Då sade dåvarande landskapsregering att vi har fakta
men vi måste ha konkreta åtgärder. Vi har gått igenom vad man kan
göra när det gäller situationen och vi har kommit fram till att det är de
ensamstående som har det tuffast. Därför föreslår vi i all enkelhet en
förhöjning av ensamförsörjartillägget. Nu säger Pettersson att det inte är
genomtänkt. På vilket sätt är det inte genomtänkt?
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Det är för enkelt att säga att det bara är de ensamstående som har det
kämpigt med att få det att gå runt. Det är många fler än de ensamstående som ett sådant här tillägg borde beröra. Därför är det för lite vid att
stanna vid bara ensamstående.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag skulle vilja ha ett klargörande från ordförande och majoritetens sida om man nu tänker åtgärda, förändra och modernisera religionsundervisningen? Det är fullständigt oklart när jag läser finans- och
näringsutskottets betänkande. Tänker man vidta åtgärder eller inte?
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, talman! Tack för frågan ltl Sjögren. Finans- och näringsutskottet
är inte ett sådant utskott som ska vidta åtgärder. Rent sakligt sett så har
det kommit en motion som vi har behandlat och som vi har avslagit efter
att ha fått ett utlåtande från lag- och kulturutskottet. Vi finner dock motionen intressant på många sätt och motionen går vidare till landskapsregeringen för eventuella åtgärder. Den vägen måste man gå. Utskottet
ska inte vara en landskapsregering.
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Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Ni har ju förkastat motionen, inte går den vidare. Nu blir det
stopp här för hela moderniseringen av religionsundervisningen. Jag anser nog att man inte behöver vara en gummistämpel när man sitter i ett
utskott. Man får absolut ha egna åsikter. Klämmen i motionen var väldigt bra formulerad, arbetet skulle inledas. Men nu när man har förkastat hela motionen så kan vi räkna med att ingenting händer under den
här mandatperioden. Är det korrekt uppfattat?
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Talman! Jag kan inte riktigt svara på vad som är korrekt uppfattat. Det
här är en fråga som ägs av regeringen och utbildningsansvariga som har
hand om skolan. Om man vill ta motionen vidare på basen av det utlåtande som kommer från lag- och kulturutskottet så må det ske så. Där
fanns argument som samtidigt både stödde och inte stödde motionen.
Jag tyckte att motionen fördjupade diskussionen och tankesättet ganska
väl.
Men, utskottet är inte en regering.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Jag tänkte också ta upp en av motionerna som jag har
varit första undertecknare på. Det handlar om schemalagda matpauser,
motion nr 5 som nämns på sidan 21 i betänkande. Det finns inte några
argument på varför man avslår den här motionen. Det borde finnas argument varför man avslår en motion. Den här motionen har faktiskt en
inbesparande effekt. Då borde finansutskottet åtminstone höja blicken
så mycket att man kommer med ett argument och av vilken orsak man
avslår motionen.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, talman! Vi hanterade 50 olika motioner. Tiden medgav faktiskt
inte riktigt att ge en fullödig motivering till avslag på samtliga motioner.
När det gäller matpauserna så kan man nog se att det ingår i det stora
arbetet kring skärgårdstrafiken, där man inte bara borde uppehålla sig
vid en sådan liten detalj. Av det skälet så låter vi det gå vidare till landskapsregeringen så att de får se över t.ex. matpauserna liksom hela resten av kortruttsproblematiken.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Jag kommer osökt på tanken; är det parlamentet som
styr landskapsregeringen eller är det tvärtom? Vi kommer ihåg uttalandet som förekom i massmedia häromdagen från utskottets viceordförande. Är utskottet och parlamentet någon sorts gummistämpel? Är det
så som det ska vara?
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Talman! Som jag försökte säga i presentationen av betänkandet så tycker jag att man nedvärderar sina egna insatser om man tycker att ens
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motioner inte är viktiga och att de bara bli avslagna, för det är inte sant.
Alla motioner kommer på olika sätt med i den fortsatta diskussionen.
Vi har ett sådant system som bygger på att man har ett parlament och
en regering. Jag är övertygad om att de idéer som kommer fram i ett sådant här betänkande kommer förr eller senare att synas i regeringens
förslag som kommer. Man ska inte se det som ett misslyckande för att
ens motion har blivit förkastad. Tankarna har ju fötts och tankar finns
kvar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Talman! Detta är en responsdebatt och då brukar man backa till remissdebatten som inleder den här processen. Jag minns väl att under remissdebatten fanns ett bärande budskap, framförallt från regeringens
sida med vicelantrådet i spetsen men också lantrådet. Man in njöt det
allvarliga i situationen ”med samarbete, i samverkan, i samråd ska vi
komma vidare”. Så uppfattade jag det resonemanget. Jag deltog i den
debatten och fann den konstruktiv. I den andan skrev oppositionen 50
budgetmotioner med olika innehåll. På sidan 26 läser jag i utskottets
förslag till beslut; ”lagtinget förkastar budgetmotioner 1-50”. Det är ett
ställningstagande som räcker för mig i varje fall.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, talman! Ltl Gunnar Jansson lyfte fram det som jag själv ville lyfta
fram i presentationen, att sådant kan te sig lite underligt för en utomstående betraktare. Jag vill på nytt påminna om att vårt system går ut på
att regeringen ska vara operativ och utskottet ska vara granskande. I de
motioner som har vunnit någon slags gehör i utskottet så kan man läsa
in rätt mycket i de allmänna motiveringarna i betänkandet.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Det är ju klart att ett utskott inte kan svara för vad ministrarna ber om i en remissdebatt. Men jag är övertygad om att utskottsmedlemmar och dess ordförande lyssnade till den debatten. Jag
bara noterar att den inbjudan till samverkan och samarbete i svåra tider,
den klingar för döva öron.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Talman! Jag har lite avvikande åsikt där. Jag tycker inte att det klingar
för döva öron. Jag tycker att utskottsarbetet har gått på ett alldeles utmärkt sätt. Man har tagit varandras synpunkter till sig på många sätt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Som vi alla hör så är utskottsordförande Pettersson en
ordkonstnär och kan klä sitt anförande i fina ord.
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Var gäller siffror så kanske det lite fallerar på vissa ställen. Han pratade om 100 miljoner i statsskuld. Det ska givetvis vara 100 miljarder.
Det kanske kan korrigeras.
Vad gäller det som har försvunnit ur budgeten 33 miljoner, det korrigerades. Det var ju en prognos från landskapsregeringen. Vad som däremot är fakta när det gäller inkomster, avräkning och sådant så har det
ökat med 5 miljoner jämfört med budgeten ifjol. Det är fakta.
Utskottsordförande Pettersson sade att kostnaderna för landskapet
och kommunerna är 250 miljoner. Men fakta är att det är 165 miljoner
för kommunerna och 195 miljoner för landskapet vilket betyder 360 miljoner euro.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, talman! Det ska självklart vara miljarder. Det är inte så lätt att
hålla reda på bokstäverna heller alla gånger.
När det handlar om de offentliga utgifterna så är de alla tagna från
det stora dokument om samhällsreformen som har getts ut. Där framkommer det ganska tydligt. Nivån, som sådan just nu, är faktiskt inte
riktigt lika intressant i sammanhanget som det som hände om 5,10,20
år, när man ser att kostnaderna de facto blir tredubblade och det skapar
den riktigt stora utmaningen för vårt samhälle.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Vad framtiden visar återstår att se. Vad gäller budgetmotionerna så vet vi att alla förkastades. Budgettekniken i budgeten
för 2014 är något udda jämfört med tidigare år där man har samlat en
pott på 7 miljoner på finansavdelningen och nollat moment på olika avdelningar. I fjol fick vi igenom en budgetmotion och det var ekonomiska
nyckeltal. Hur anser utskottsordförande att de här nyckeltalen ska
kunna användas i tidigare budgetar och framöver när vi har en extrem
konstig budgetteknik där man har nollat momentet på avdelningarna?
Hur ska de här nyckeltalen i framtiden kunna vara relevanta och jämförbara?
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Talman! Tack för det ltl Asumaa. Jag ser fram emot den kommande
halvårsredogörelsen. Jag tycker att nyckeltalen nog kan göras lite tydligare för att uttrycka det försiktigt. Jag delar uppfattningen att nyckeltal
är väldigt viktiga för att kunna göra längre jämförelser. Man ska komma
ihåg att årets budget är lite speciell; för att nå denna önskade tillväxt och
för att man ska kunna ha råd att investera i hela vårt samhälle, så har
man använt PAF-medel på ett mera progressivt sätt än hittills. Det
kanske skapar vissa nyckeltal som är svårare än andra att förstå.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Plenum avbryts nu för lunchpaus. Vi fortsätter plenum kl.
12.20.
Talmannen
Plenum fortsätter.
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Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Det är blandade känslor och en känsla av att vi har en märklig situation. Budgetbetänkandet i år för budgeten 2014 avviker så till den milda
grad från det bestämda grepp som finans- och näringsutskottet tog för precis
jämnt ett år sedan då budgetbetänkandet lades för budgeten 2013. Då hade vi
en stor enighet mellan majoritet och opposition om att på allvar ta tag i den
ekonomiska situationen. Vi skrev till stora delar ett enigt betänkande som
siktade mot just det som jag sade tidigare. Det var konkreta saker, det krävdes konkreta åtgärder. Landskapsregeringen skulle återkomma i tilläggsbudget med de nödvändiga åtgärderna som vi alla var eniga om att skulle balansera ekonomin på något års sikt.
I viss mån, via utskottsordförande, nämns ekonomin och den besvärliga situationen. Men ekonomin har inte på något vis varit det grundläggande temat
för diskussionen varken i remissen eller under utskottsbehandlingen. Det
känns som att den frågan inte längre är på allas läppar på samma sätt som för
ett år sedan.
För ett år sedan var vi tydliga, vi var eniga och det sades att det skulle
komma en tilläggsbudget som skulle rätta till sakerna. Den tilläggsbudgeten
fick vi aldrig se. Sedan skulle det komma ett halvårsbokslut, det sades att i
samband med halvårsbokslutet skulle man visa vägen för en ekonomi i balans. Ja, halvårsbokslutet var som det var. PAF-pengar nämndes men inte så
mycket mera. Denna höst skulle det komma en tilläggsbudget som skulle
spara pengar, den har vi inte sett ännu. Jag har förstått att landskapsregeringen möjligen har tagit beslut om tilläggsbudgeten idag. Det här året har ju
ändå gått nu redan.
Skillnaden är avsevärd remarkabel och därför känns det märkligt. Den
stora enigheten i frågan har övergått i en oerhörd stor enighet där minoriteten har behandlats via dess budgetmotioner på det sätt som har beskrivits här
tidigare under dagens debatt.
Vi tror att PAF-pengarna har gjort att vi har den här situationen. Landskapsregeringen föreslår i budgeten att man ska gå in för ett stabilitetssystem
som bl.a. ska finansieras med spelvinster. Det finns en koppling till den frågan i det här budgetbetänkandet. Utskottet skriver bl.a. så här: ”Stabilitetssystemet kommer att innehålla en intäktsreserv bl.a. innehållande penningautomatmedel som kan fungera som en utjämnande faktor i de offentliga finanserna.” Vad betyder det här? Ja, det betyder att den synnerligen goda utvecklingen inom PAF, där PAF genererar stora vinster, ska sättas i ett stabilitetssystem som kan balansera landskapets och möjligen också kommunernas
underskott i framtiden. Diskussionen blir oerhört mycket lättare om vi ser att
vi har PAF som genererar tiotals miljoner euro i vinst varje år. Om dessa
pengar kan slussas in i den budgetbok, som nu råkar vara blå i år, så kan det
stabilisera underskottet. Där har vi nog den stora orsaken till att intresset för
att ta tag i den ekonomiska situationen inte alls är på samma nivå som för ett
år sedan.
Fru talman! Tema tillväxt är bra. Jag vågar hävda att vi liberaler har medverkat till att den frågan har blivit det temat som utskottet har fördjupat sig i,
i gott samråd med alla andra partier som har varit representerat i utskottet.
Vi har för vår del en bild som har förstärkts under utskottshörande. Vi står nu
inför en besvärlig situation. Vårt näringsliv har stora lönsamhetsproblem
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inom vissa branscher. Vi befarar att arbetslösheten kommer att växa ytterligare. Det är bra att utskottet tar detta som ett tema.
Vi har hört flera organisationer och personer som har kunnat förmedla information och kunskap till utskottet. Den kunskapen finns med oss, precis
som utskottsordförande här tidigare sade, och det är bra.
Det problem som vi står inför den här vintern blev så tydligt under hörandena så att vi valde att gå in för konkreta förslag för att underlätta den här situationen och för att ge temat tillväxt en verklig innebörd. Där blev vi ner röstade, jag ska återkomma till det.
Sedan blev det en mycket märklig vändning under utskottsbehandlingen
när det gäller näringslivsutvecklingen. Då halvårsbokslutet behandlades här i
lagtinget så hade vi igen ett enigt lagting som beslöt att landskapsregeringen,
vad gäller de kommande EU-programmen, skulle komma med konsekvensanalyser gällande både stödsystemen och de ramar som har figurerat i tidigare
lagtingsbehandling. Konsekvensanalyser skulle ges och det var bra, det fanns
en enighet. Sedan i ett sent skede under utskottsbehandlingen så blev vi
tvungna att rösta om de skrivningar som framgår i betänkandet. I LBUprogrammet och de budgetmoment som beskriver situationen, så där fanns
en tydlighet i betänkande. Den frågan var kanske viktig för centern. Det står
tydligt och klart är att konsekvensanalyser ska presenteras gällande LBUprogrammet innan man fattar beslut om ramar osv. Men sedan när det gällde
näringsstöd för övrigt så då ville utskottsmajoriteten hellre formulera sig lite
mera vagt. Under momentet för ERUF och ESF, regionalfonden och socialfonden, så skulle man skriva att konsekvensanalyser skulle göras för vissa
EU-program. Då blir det stora frågetecknet; gäller dessa konsekvensanalyser
inte ERUF och ESF?
Jag sade att centern var intresserad av texten under LBU-programmet,
men uppenbarligen inte lika intresserad av de precisa texterna gällande
ERUF och ESF, vilket ändå förvånar mig eftersom ERUF uttryckligen är en
regionalfond som medverkar till näringslivsutveckling också i glesbygd och i
skärgård.
Jag hoppas för min del att näringsministern här idag kan upprepa det löfte
som han har gett tidigare om att konsekvensanalyser ska ges till de här centrala programmen, så att vi på det sättet kunde lämna den frågan.
Angående näringslivets reaktioner på landskapsregeringens och majoritetens arbete så är det rätt häpnadsväckande att vi börjar ha ett väldigt samlat
näringsliv som nu aktivt tar ställning emot den politik som landskapsregeringen för. Vi har jordbruksnäringen som via manifestationer har gett uttryck
för sin vilja. Samma näring har via skrivelser vänt sig till politiker och allmänheten för att beskriva sin oro över att man i framtiden, via de stödprogram som är kopplade till EU, kanske inte kommer att ha samma neutralitet i
konkurrensen i förhållande till riksnivån på stöden.
Vi har näringslivet för övrigt. Vi har Ålands näringsliv som i dagarna har
gått ut med sin kritik över att landskapsregeringen allt mera tränger in på det
privata näringslivets område för att uppta en konkurrens där. Sedan har vi
företagarna på Åland som i skrivelse till samtliga politiker här har ifrågasatt
bristen på medel i stödsystemen som finns i förslaget till budget. Den organisationen ifrågasätter också starkt den politik som landskapsregeringen för.
Vi har ett samlat näringsliv som ifrågasätter den här landskapsregeringens
politik. Det är ju synnerligen oroväckande och synnerligen allvarligt när vi
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tvärtom borde hitta sätt där vi gemensamt skulle lösa de problem som finns.
Det är problem som kommer att uppenbara sig i form av ökad arbetslöshet
och i värsta fall fortsatt negativ tillväxt osv.
Landskapsregeringen uttalade sig idag angående den kritik som framfördes att landskapet går in på privat område och konkurrerar. Landskapet säger
bara att de inte ha förståelse för kritiken.
Det har uttalats att den här landskapsregeringen nu använder PAF-pengar
för att stimulera sin egen verksamhet och för att reformera sin interna verksamhet. Det är dags att vi vänder oss utåt och för en sådan politik där vi också
beaktar det som händer utanför det här huset. Ska vi behålla välfärden så
måste vi ha fungerande näringsliv.
Jag ska ännu säga några ord om de nya EU-programmen. Vad gäller LBU
så vill vi se konsekvensanalyser över både stödsystemen och ramarna innan
vi fattar ett slutligt beslut. Det står tydligt här i betänkandet.
När det gäller fonderna ERUF och ESF så vill vi kunna föra diskussion om
statligt riskkapital innan vi fattar slutligt beslut. Jag hoppas att näringsministern kan komma upp och lova att konsekvensanalys ska ges.
Ännu några ord om statligt riskkapital. Vi kunde notera för någon vecka
sedan att två fonder i Sverige, där man har gett ett statligt riskkapital, har betecknats som floppar. Kostnaderna för förvaltningen har stigit till skyhöga nivåer. Det pågår en politisk diskussion i Sverige om huruvida det här är ett bra
sätt att stöda näringslivet. Vi vill inte utgå ifrån att det nödvändigtvis måste
vara illa, men vi vill föra den här diskussionen på ett konkret och bra sätt utifrån en konsekvensanalys innan vi går in för några nya stödsystem för vår del.
Vi får komma ihåg att landskapsregeringen uppenbarligen har tänkt att en
del av de nuvarande stödsystemen skulle kanaliseras via riskkapital och då
blir det en stor förändring i det system vi har haft.
Till slut, fru talman, vi kunde notera att utskottets viceordförande gav uttryck i offentligheten för att det arbetet som utskottet har utfört, mer eller
mindre, var bestämt på förhand att det skulle sluta såsom det slutade, med
förkastade budgetmotioner och så. Det må vara som det är med detta. Vi lagtingsledamöter är här för att vi ska jobba. Om någon väljer att förkasta våra
budgetmotioner så kan vi leva med det, även om vi förstås kommer att driva
på dem i framtiden också. Det värsta är att det är så många andra personer
som berörs av ett utskottsarbete och uttryck i den här riktningen. En presidieledamot av utskottet ger bilden av att andras arbete, speciellt höranden,
inte är särdeles viktigt. Det beklagar vi.
Det var på förhand bestämt att det skulle sluta så här. Vi vill också backa
tillbaka och agera på det sättet som är möjligt för oss.
Jag aviserar här och nu att vi sannolikt kommer att ta samtliga budgetmotioner till omröstning när det kommer till torsdagens detaljbehandling, dvs.
budgetmotionerna 1-20 samt budgetmotionerna 41-50 plus de reservationer
som vi i text har beskrivit i det här betänkandet att vi vill lyfta upp speciellt.
Jag tänker inte nämna dem dess mera.
Oppositionens sätter förstås sina spår på den här behandlingen och därför
räcker dessa uttalanden för vår del. Tack, fru talman.
Ltl Mika Nordberg, replik

Fru talman! Jag tyckte att det var mest intressant att höra ltl Mats
Perämaa beskriva hans uppfattning om vårt arbete i finansutskottet.
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Han sade här att det var bestämt på förhand. Han har helt rätt i att det
var bestämt på förhand men vi måste hålla begreppen isär. Vad som är
bestämt på förhand är de facto den här blå boken. Den här blå boken har
jag, som medlem i finansutskottet, varit delaktig i att ta fram. Jag har
varit delaktig i de förberedande mötena. Vi har ställt oss bakom det här
förslaget. Att det skulle vara ett annorlunda förfarande i finansutskottet
än tidigare vill jag starkt ta avstånd ifrån.
Den verklighetsbeskrivning som ltl Perämaa gjorde var helt rätt. För
ett år sedan gjorde finansutskottet ganska hårda skrivningar på väldigt
många punkter gentemot landskapsregeringen. Punkterna var många
gånger föreslagna av oppositionen där majoriteten kom dem till mötes.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag har svårt att se hur den här första repliken skulle klargöra situationen på något sätt. Det är klart att majoriteten har som utgångspunkt att stöda det budgetförslag som landskapsregeringen ger. Vi
menar ändå att det ingår i vårt uppdrag i lagtinget att få ha vår självständiga uppfattning, speciellt om vi når den situationen att vi via höranden kan uppfatta att saker och ting har ändrats.
Utskottsordförande sade också att hörandet, rörande tillväxt kopplat
till det åländska näringslivet, gav en bild av en verklighet i förändring.
Utgångspunkten är att ni ska försvara er, men det ska ni göra via argument, inte via en utgångspunkt att allt, oberoende av vad som händer,
ska röstas ner.
Ltl Mika Nordberg, replik

Fru talman! När det gäller hörandets betydelse så tycker jag att det var
ett väldigt olyckligt inlägg som ltl Mats Perämaa gjorde. Man beskriver
att hörandet inte skulle ha någon betydelse. För mig som ledamot i finansutskottet så har det absolut betydelse vad som sägs. Frågan är hur
jag handskas med den information som kommer oss till del i finansutskottet. För egen del, som en regeringsrepresentant, tar jag givetvis de
saker som kommer fram vid hörande med mig tillbaka till mitt parti och
tillbaka till våra gemensamma överläggningar när vi ska ta fram nya tilläggsbudgetar och ytterligare program.
Nu behandlar vi de facto en budget som var presenterad och som vi
valde att stå bakom. Så uppfattar jag det. Skillnaden är att vi valde att
inte föra in skrivningar i betänkande som vi inte kan stå bakom till 100
procent och försvara en tid framöver.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Vi i oppositionen kan ju konkret påvisa att vi åtminstone
har tagit till oss information av de hörande. Det har lett till konkreta förslag i den riktning som politiken måste föras, så att vi kan skapa tillväxt i
framtiden, vilket jag uppfattar att alla anser. Majoriteten valde att inte ta
till sig den informationen. Att nu efteråt säga att det möjligen ska
komma en tilläggsbudget, det kan man givetvis tycka att är bra, men det
finns inte stöd i det här betänkandet för just det.
Ledamoten sade själv, som officiell representant för finans- och näringsutskottet, att det var viktigt att inte ha skrivningar som skulle uppfattas som kritik mot landskapsregeringen. Det är en mycket konstig ut-
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gångspunkt för ett budgetarbete. Därför riktar vi också kritik mot viceordförande i utskottet. Vi måste jobba mer seriöst än så.
Talmannen
Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Ltl Perämaa och liberalerna har länge kritiserat landskapsregeringen för hur man använder PAF-medel. I offentligheten har
man ganska kränkande och nedsättande menat att landskapet är spelberoende, dvs. att landskapet använder de här pengarna viljelöst och inte
har någon kontroll över det hela.
Också i den här reservationen tas spelberoendet upp i samband med
stabilitetssystemet som föreslås. Man vill återskapa en sorts utjämningsfond, vilken försvann under ltl Perämaas tid som finansminister.
Sedan är det lite konstigt. Liberalerna föreslår en hållbarhetsfond
som ska finansieras med PAF-medel. Blir spelberoende mindre då?
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det gäller att vara noga med verkligheten. Utjämningsfonden minskade avsevärt till stora delar också under min period i landskapsregeringen. Utjämningsfonden tömdes de facto under detta år,
som vi lever i nu, av den regering som leds av socialdemokraten lantrådet Camilla Gunell, bara för att vi ska vara noggranna. Det är en stor
skillnad om PAF-pengarna ska vara i ett stabilitetssystem. Det är oklart
om det ska vara lagstiftning eller inte och det har inte riktigt utskottet
heller tagit ställning till. Då blir det ett stabilitetssystem för att balansera
underskott i landskapets ekonomi. Det spelar då egentligen inte någon
stor roll hur stora underskotten är, om vi bara tror att PAF kan pytsa in
pengar för att stabilisera det här.
Det som vi föreslår är en fond, grundad på lag, där vi vill skapa arbetsplatser ute i samhället.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Jag tycker att spelberoendet tar sig en liten annan form i
den liberala fonden. Att tro att man tvättar de här pengarna och att de
på något vis blir mindre besudlade genom det mycket byråkratiska,
komplicerade och begränsande systemet, det förstår jag inte alls. Jag
tror att vi ska lämna diskussionen om spelberoendet och istället prata
om hur de här pengarna kan användas. Jag kan förstå liberalernas argument, men de har ju byggt detta på en moraliserande ståndpunkt som
om de här pengarna var smutsiga på något sätt. Det som har fungerat
bäst under alla dåliga konjunkturer är ju PAF! PAF är den minst riskfyllda business som vi har. Sedan kan man ha moraliska synpunkter om
det, men det är faktum. Sprit och dobbel finns alltid!
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag uppfattade detta som ett erkännande från ltl Sundback.
Hon sade; ”att det som liberalerna nu förespråkar är en annan form av
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spelberoende”. Det betyder att ltl Sundback erkänner att det som förfäktas av majoriteten är ett spelberoende.
(Om ltl Sundback kunde låta mig prata färdigt, så tar vi detta på ett
normalt sätt, fru talman?)
Talmannen
Fortsätt!
Ltl Mats Perämaa, replik

Vårt sätt att tänka när det gäller PAF-medel, det är att vi inte ska sätta
spelvinster i den ordinarie budgeten, och inte heller för att balansera
underskott i ekonomin. Däremot ska vi lagstifta om PAF-vinster i en
fond där målet är att ett ekonomiskt råd, som vi också förespråkar, ska
kunna rikta pengar ut i det åländska samhället för att skapa tillväxt och
mera arbetsplatser.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Fredrik Karlström, replik

Tack, fru talman! Ltl Perämaa kommer med en hel arsenal med kritik
mot bl.a. näringsavdelningen och näringsministern framförallt gällande
konsekvensutredningarna som har utlovats för jordbruket. Ltl Perämaa
har på något konstigt sätt uppfattat att konsekvensutredningar även ska
göras på ERUF- och ESF-fonderna. Det finns mycket att säga om det
här. Jag kommer att ha ett anförande för att förklara det här fullständigt.
För det första vill jag konstatera att av näringsavdelningens budget så
går 17 miljoner i överföringar till näringslivet. De 17 miljonerna borde
väl i ärlighetens namn också då konsekvensanalyseras, om de används
på ett rätt sätt?
Den enormt stora del, som ltl Perämaa sade att går till riskkapital och
statligt riskkapital och hänvisar till exempel i Sverige, det handlar om
400 000 euro per år i sju års tid. Så enormt ofantligt stort är det inte och
så stor förändring är det inte. Jag återkommer till det här.
Ltl Mats Perämaa, replik

Dessa 400 000 euro per år är inte i förhållande till hela landskapsregeringens på näringsavdelningens budget gällande näringsstöd, utan det
är 400 000 euro av ungefär 1,35 miljoner som kanaliseras via regionalfonden och socialfonden. Det är en stor del, nästan 30 procent av den,
åtminstone 25 procent. Man får väl kalla det för en dramatisk förändring av stödsystemen. Åtminstone i samband med en förändring bör
man analysera vilken effekt dessa förändringar har och om det gynnar
näringslivet. Det är skattebetalarnas pengar. Vi bör veta om vi kanaliserar stödet till näringslivet på rätt sätt.
Är det som näringsministern säger att det inte kommer någon konsekvensanalys gällande ERUF och ESF?
Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! Programarbetet med ERUF och EFS har pågått i över ett års
tid. Arbetsgrupper har jobbat utgående från en socioekonomisk analys.
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Det har följts av externa utvärderare som har tittat på behoven och målen i det åländska näringslivet. De har arbetat tillsammans med organisationer och branschföreningar. Man har visat på vilka behov och mål
man behöver uppfylla. De utomstående experterna och utvärderarna säger att det här håller ihop, det här är bra och det här är ett klokt sätt att
använda pengarna på.
Vi kommer att få debattera och diskutera EU-programmen så fort vi
bara har all den information som jag anser att lagtinget behöver. Tyvärr
kommer det inte i december, men det kommer att komma så snart vi får
siffrorna för LBU-programmet och finska jord- och skogsbruksministeriet kommer att hantera sin del där. Jag återkommer i ett längre anförande om detta.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag beklagar denna otydlighet. Nu sade ministern att vi
kommer att få debattera den information som ministern anser att vi bör
ha. Nåja, det må väl vara så i den här debatten mellan majoriteten och
oppositionen.
Bästa näringsministern, vänd er åtminstone till näringslivet och för
diskussioner med dem. För det tycks som att näringslivet på bred front
vänder sig och värjer sig mot den näringspolitik som förs.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Ltl Perämaa för fram Ålands näringslivs kritik mot landskapsregeringen och säger att vi konkurrerar ut det privata näringslivet.
I det öppna brevet, som nämndes, så nämns en ny renhållningslag
som tydligen skulle slå undan benen för de privata. Jag vill klargöra att
det som regeringen under ett drygt års tid har jobbat hårt med, det är att
ta fram en ny producentansvarslag. Syftet med den är att minska kostnaderna för företag och ta bort producentansvarsavgifter som har påförts åländska företagare. De har fått betala dubbelt för bl.a. förpackningar. Den här lagen kommer till lagtinget under början av nästa år.
Det här är helt motsatt mot vad Ålands näringsliv framför. Vi underlättar för företagen, inte försvårar.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Väl så, om det är på det sättet. Man frågar sig ändå varför
inte landskapsregeringen för dessa diskussioner med näringslivet för att
de också ska känna till det som miljöministern säger i plenisalen här
idag. Vi har en ytterst besvärlig situation. Näringslivet vänder sig på
bred front mot den politik som förs, som jag sade tidigare. Sedan säger
landskapsregeringen att det inte är på det sättet, utan att det kommer
att se annorlunda ut. Ta kontakt med representanterna för näringslivet!
Det är näringslivet som i öppna brev, i offentligheten i tidningarna, säger att det är besvärligt med den näringspolitik ni för.
Minister Carina Aaltonen, replik

Jag tror faktiskt att det inte bara är Ålands näringsliv som har fått saker
och ting om bakfoten, det har också ltl Perämaa fått. Det är ett kommun594

förbund, MISE, som tar fram en renhållningsplan och det får Åland näringsliv till att det är landskapsregeringens renhållningslag. Det finns en
hel del fakta att kontrollera för ltl Perämaa.
Den här lagen som vi nu tar fram, den har Ålands näringsliv arbetat
för sedan 2007 att landskapet skulle göra någonting åt. Under fyra år
som ltl Perämaa satt som ansvarig finansminister så gjordes det ingenting. Nu har vi arbetat med de här frågorna väldigt hårt i två år. Nu tycker jag att vi är på god väg och vi har en bra dialog med Ålands näringsliv.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det är ett faktum att Ålands näringsliv i offentligheten har
vänt sig mot landskapsregeringen angående den politik man för. Om det
sedan beror på att landskapsregeringen inte diskuterar med näringslivet, vilket jag är säker på att åtminstone oppositionen gör, så ger det en
anledning att kritisera landskapsregeringen åtminstone för kommunikationen med näringslivet. Kanske det är ett resultat av att landskapsregeringen i budgetframställningen i så hög grad har fokuserat på det interna arbetet och så lite på det externa, vilket är beklagansvärt i sig.
Under min tid som finansminister, och liberalernas medverkan, så
kan vi inte komma ihåg att näringslivet på så här bred front skulle ha
vänt sig mot en landskapsregering.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Inför varje budgetberedning tar Ålands statistik- och utredningsbyrå fram en konjunkturrapport som ska vara ett underlag för att
regeringen ska kunna lägga ett så välbalanserat budgetförslag som möjligt till lagtinget. Konklusionen i årets konjunkturrapport låter så här:
”Den svaga tillväxten i näringslivet som sammanfaller med en alltmer
akut offentlig kostnadskris skärper det ekonomiska läget i landskapet.
Fortsatt svag lönsamhet hos dominerande företag kan innebära en risk
för att vi får totalt efterfrågebortfall som förvärrar krisen. I ett sådant
läge måste minskning av den offentliga konsumtionen avvägas så att
den åländska ekonomin inte tappar sin styrfart.” Delar ltl Perämaa
ÅSUBs analys och konklusion?
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Både ja och nej. Det gäller för landskapet, i den kostnadsdräkt man har för verksamheter, att ändå hitta sätt att försöka vara mer
effektiv och utföra saker och ting till en lägre kostnad. Även om man för
ett år säger att det är på det här viset och det stämmer i viss mån, minskade kostnader leder till minskad konsumtionskraft, men man måste
ändå möta det större problemet också som gäller i flera år. Man måste
balansera ekonomin så att utgifterna inte överstiger inkomsterna på
sikt. Det här måste hanteras samtidigt, ett år i taget och på längre sikt,
annars går det inte ihop.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Om ltl Perämaa med öppet sinnelag skulle ha tagit del av
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getförslaget går ut på. Nämligen, på lång sikt föreslår vi en hel del strukturförändringar och vi anger också resurser för att kunna genomföra
förändringarna. Förändring kräver energi, människor och pengar, annars händer ingenting.
Kortsiktigt ser vi till att vi också upprätthåller konsumtionen i det
åländska samhället. Vi håller folk i sysselsättning både inom offentlig
sektor genom de här utvecklingsprojekten och vi stimulerar det
åländska näringslivet så gott vi kan med de våra ekonomiska resurser
och de ramar som vi har att hålla oss till. Som ltl Perämaa sade så har vi
också en viktig uppgift att långsiktigt hålla den åländska ekonomin i
skick. Det här är ett försök till att både klara de kortsiktiga och de långsiktiga målen.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det kallades för världsrekord i reformer, om de så kallade
reformerna skulle ha en trovärdig ekonomisk kalkyl kopplat till sig där
man kunde se att det här leder till utgiftsminskningar på sikt och att det
skulle finnas en sådan målsättning, då kanske vi kunde hålla med
varandra. Men det finns inte ens en målsättning, inte på allvar åtminstone från landskapsregeringen, om att spara pengar. Det har inte
framkommit tydligt.
På kort sikt sätter man mycket pengar på att reformera det interna.
Man tar t.o.m. 7 miljoner från PAF-pengar för att göra det. Det kommer
att skapa en situation där man måste anlita ett större antal konsulter på
kort sikt. Inte kan den budget som har lagts och det betänkande som vi
har framför oss ge den bilden av att vi kommer att spara pengar på sikt,
tyvärr.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Jag är förvånad över att ltl Perämaa anger skälet till
att man inte vill medverka till en större enighet i utskottets betänkande,
att utskottet har arbetat på ett annorlunda sätt, man har inte behandlat
oppositionen som man borde göra och man har avslagit många motioner. Ltl Perämaa har ju lång erfarenhet av det här. Jag har varit med i finansutskottet i tio år, inte som ordinarie medlem men jag har suttit med
ändå av intresse. Jag tycker faktiskt inte att den här behandlingsomgången skiljer sig från de tidigare. Det är ju ytterst ovanligt att man får
motioner godkända. Däremot får man positiva skrivningar. Liberalerna
har varit med, tillsammans med det övriga utskottet, och gjort ett antal
riktigt bra skrivningar i det här betänkandet.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! I skrivningarna gällande det temat som vi initierade; tillväxt och näringslivsfrågor, finns en hel del goda texter med vår medverkan. Utgångspunkten var de hörande jämte budgeten. Efteråt fick vi
höra att allting var nog klart på förhand. Det sätter ju lite sordin på debatten och vårt agerande när vi får höra det.
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Den enighet som lantrådet och vicelantrådet begärde och eftersträvade när budgeten remitterades ser vi inga spår av i betänkandet och
framförallt inte i motionsbehandlingen. Majoriteten har drivit fram den
oenighet som finns.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Ltl Perämaa gav mig faktiskt rätt i att även liberalerna
har varit med och medverkat i flera av de bra skrivningar som finns i det
här betänkandet. Det är precis det jag tycker. Därför blir det lite krystat
när man tar det som orsak till att man sedan på slutet inte vill vara med i
ett enigt betänkande och man uppger de här orsakerna. Det känns krystat tycker jag.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det kan hända att ltl Eliasson ser en anledning till att ifrågasätta vårt agerande. Må hända det kan bero på att centern, som ändå
har betraktats som ett parti som är någorlunda intresserat av näringslivsfrågor, nu har tvingats acceptera att ni inte hör till de mest progressiva i de här frågorna.
För vår del ledde utskottsarbetet, förutom vackra skrivningar, till
konkreta åtgärder. Om centern kunde vara med och rösta för dessa motioner så hoppas jag att vi kanske skapar arbetsplatser ute i det åländska
samhället. Jag är säker på att skrivningarna på de första tio sidorna inte
kommer att skapa en enda arbetsplats.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Jag tänkte i mitt anförande som berör utskottets betänkande begränsa mig till ett fåtal områden.
Vi från Ålands Framtid har delat utskottets skrivningar till vissa delar. Vi
visar också via reservationernas omröstningar att det finns skiljelinjer.
Vi vet idag att ekonomin är ansträngd i landskapet och kommunerna, men
även företagen lider av en lågkonjunktur.
Den finländska ekonomin förväntas tappa fart för andra året i följd till att
ligga på cirka -1 procent, för att nästa år ha en svag stegring.
Den svenska ekonomin ser något bättre ut, men även den har lidit av den
pågående lågkonjunkturen. Förväntningarna framåt är att både BNPtillväxten och inflationen ökar.
Vi har ett stort problem inom landskapets ekonomi. Landskapet lever över
sina tillgångar och har under ett antal år förbrukat hela utjämningsfonden.
Man börjar nu använda PAF:s spelvinster för att balansera budgeten, vilket
inte är juridiskt fel, men kanske tummar på andemeningen av användandet
för spelvinsterna.
Vi från Ålands Framtid har tydligt sagt att vi inte motsätter oss att landskapsregeringen använder PAF:s spelvinster men då borde de användas för
samhällsinvesteringar och tillväxt i näringslivet.
Därför har vi lagt budgetmotioner som visar alternativa lösningar på hur vi
skulle fördela dessa pengar.
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Vi har också reserverat oss, tillsammans med liberalerna, angående tillväxt- och hållbarhetsfonden där man skapar en lagstadgad fond för hur man
ska använda överskotten för PAF-medlen.
Grunden för en bra ekonomi borde basera sig på de totala skatteintäkterna
och avgifterna som kommer till landskapets kassa. Att som nu använda PAFpengar för att täcka upp konsumtionsutgifter är inte hållbart i längden. Detta
skapar bara mera problem för framtiden.
Utskottets betänkande har en röd tråd i tillväxt. Under rubriken Fokus på
tillväxt så delar jag utskottets åsikter om skrivningarna och även de underrubriker som rör de olika näringarna som står uppräknad i betänkandet. Det är
skrivningar på en allmän nivå och visar inte direkt på konkreta åtgärder för
att förbättra förutsättningarna för företag inom industri och primärnäringarna. För att stimulera företagarna och primärnäringarna har Ålands Framtid
och liberalerna lagt konkreta förslag till åtgärder i samband med behandlingen i utskottet.
Jordbrukare inom trädgårdsnäringen måste ges en möjlighet att investera
och möta upp mot marknadens krav och det fodrar investeringar. Det upptagna anslaget under moment 47.15.44 föreslår vi att höjs med 500 000 euro
för att utvecklingen i trädgårdsnäringen ska motsvara livsmedelsindustrins
önskemål. Detta är en konkret åtgärd som stimulerar unga odlare att tro på
framtiden.
När det gäller stöden till företagen så anser vi att det är lika viktigt att visa
konkreta åtgärder. Därför står vi bakom förslaget att öka anslaget under moment 47.03.43 med 500 000 euro. Vi har i tidigare anförande här hört den
oro som finns bland företagare och vi delar den uppfattningen. Vem har rätt
eller fel här i tolkningarna när det gäller oron, är det landskapsregeringen eller företagarna? Jag tror mera på företagarna i det här fallet för det är de som
står för själva näringen. Vi har lagt ett förslag i en av våra motioner som kan
finansiera detta.
I de EU-program som rör ERUF, ESF och europeiska havs- och fiskerifonden har vi föreslagit att alla program bör behandlas likvärdigt. Därför anser vi
att det bör vara samma skrivningar i alla program. Jag hoppas att lagtinget
kan omfatta förslaget till skrivningarna enligt reservationen. Det står så här i
klämmen, jag citerar: ”Utskottet betonar att finansieringsramen och stödsystemen för strukturfondsprogrammen är preliminära i väntan på den konsekvensanalys som lagtinget har beställt.” Det här är likvärdigt i alla program. Man borde ha en sådan inställning att man behandlar alla program
lika.
Det råder en stor oro och osäkerhet bland företagare om landskapets näringspolitik. Detta på grund av flera politiska förslag som syftar till att utöka
den offentliga sektorn på det privata näringslivets bekostnad. Aktuella exempel är förslag till ny körkortslag och det nya MISE som ingen vet hur det
kommer att se ut. Säkert kommer MISE att drivas i kommunal regi om den
här regeringen får bestämma.
Jag hoppas att det offentliga Åland inte startar upp verksamheter som
kommer att konkurrera med privata entreprenörer. Det vore olyckligt om vi
går mot en tid där det offentliga ska bedriva verksamheter som det privata
kan göra. På ett borgerligt Åland borde det vara det motsatta; att överföra så
mycket som möjligt till den privata sektorn och därmed få konkurrens.
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Den oro som råder för de kommande programmen som berör riskkapital
nämndes här tidigare i ett replikskifte. Jag låter näringsministern utveckla
det vidare, jag ids inte gå in på den här detaljen. Jag lyssnar på näringsministern först.
Det reformarbetet som pågår rörande samhällsservicen är omfattande. Enligt landskapsregeringen finns det ett behov för att klara framtida utmaningar
inom nämnda verksamheter. Till viss del delar jag den uppfattningen. Vi från
Ålands Framtid kommer att ta slutlig ställning till reformerna när vi ser de
ekonomiska beräkningarna som visar vad hela reformpaketet sparar in. Det
oroar mig när politiker säger att reformen inte kommer att spara några
pengar. Vi vill klart och tydligt se att målet blir en förbättrad rättssäkerhet, en
kvalitetssäkring av servicen samt effektivisering och besparing av den offentliga sektorn.
Vad gäller skrivningarna i betänkandet om samhällsservicereformen så har
vi en reservation där vi föreslår en annan skrivning. Vi kommer att driva den
reservationen till omröstning.
En ny programperiod för jordbruket 2014-2020 är på kommande. I jordbrukarkåren råder det en osäkerhet på vad det nya stödsystemet kommer att
innebära. Hittills har inte några större belopp presenterats och fastslagits vilket gör att planeringen för kommande odlingssäsong blir lidande. Därför är
utskottets skrivning viktig; att konsekvensanalysen, som landskapsregeringen
planerar att genomföra av det kommande LBU-programmet, förs till lagtinget
för behandling som ett meddelande före stödnivåerna fastslås. Möjligheten
för ett fortsatt jordbruk på Åland bygger på våra olika konkurrensmöjligheter,
därför bör stödåtgärder i den kommande programperioden vara på likartade
nivåer som i omkringliggande närområden. Den huvudsakliga delen av vår
export riktar sig mot Finland och därför blir jämförelsen naturlig för stöden
på finska sidan.
Det är en bra skrivning i utskottets betänkande om livslångt lärande. Man
har nästan i princip godtagit motion nr 28, förutom den halva sista meningen. Det är alltid något. Jag får tacka för att man i utskottet har gjort lite eftergifter.
Sedan några ord om viceordförandes uttalande i tidningsartiklar. Han säger att vi i finans- och näringsutskottet har valt att stå fast vid överenskommelse och kompromisser som vi nådde under budgetberedningen. Det uttalade han i tidningen när de intervjuade honom. Det är klart att det är fritt för
regeringspartierna att stå fast vid det som man har kommit överens om i
budgetberedningen. På något vis känns det lite tungt. Jag får inte fram det
ord som jag skulle vilja ha, men det känns svårt när man ska göra så mycket
arbete i en budget. Man ska ha en remissdebatt i lagtinget. Vi ska en behandling i finansutskottet där vi har haft 100 hörande och man är inte ens så vidsynt och har så öppet sinne att man kan ta åt sig om det kommer ett bra förslag under beredningen som man kan införa i finansutskottets betänkande.
Jag tycker faktiskt att det är lite tråkigt. Det spelar egentligen inte någon roll
hur bra förslag som vi har kommit med, man har ändå konsekvent kört det
som man har kommit överens om tidigare.
Jag aviserar att ta motion nummer 21, 24, 25, 30 och 35, till vissa delar
som berör reservationen, till omröstning. Tack.
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Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Ltl Eklund inledde sitt anförande med att stöda det liberala förslaget om en tillväxt- och hållbarhetsfond. Mitt intryck av det
här förslaget är att det är väldigt byråkratiskt. För det första får jag intrycket att det ska ligga utanför landskapets budget, det ska vara en separat juridisk person. Sedan ska det finnas ett ekonomiskt råd och så
ska de tydligen driva en egen näringspolitik som inte nödvändigtvis behöver sammanfalla med regeringens. Är detta riktigt bra? Ltl Brage
Eklund brukar beklaga sig över de byråkratiska systemen när det gäller
stöd till näringslivet. Jag uppfattar att det här är något av det mest byråkratiska. Det här är ett litet liberalt tjänstemannaförslag. Står faktiskt
Ålands Framtid bakom detta?
Ltl Brage Eklund, replik

Mig veterligen så finns det väl inget förslag till hur den här fonden ska
fungera och hur den ska arbeta. Det är lite för tidigt att bygga på en
massa administration i det här skedet. Man måste först se vad lagen betyder och på vilket sätt fonden ska arbeta.
Ltl Barbro Sundback, replik

Men antydningen är ju ganska klar. Det ska vara en egen lag om den här
fonden. Man kan jämföra med t.ex. pensionsfonden där det finns en styrelse. Här ska de finnas ett ekonomiskt råd och man ska ta ställning till
den sociala utvecklingen och miljön. Det är ju ett kolossalt arbetsområde. Ltl Brage Eklund behöver nog fundera en gång till om detta faktiskt är i enlighet med hans principer när det gäller näringsstöd och hur
man ska förverkliga det. Jag känner inte igen ltl Eklund i det här sammanhanget. Det kanske tål en ny omgång.
Ltl Eklund talade om andemeningen med PAF-medel. Det skulle
också vara intressant att veta vad det är för andligt med de pengarna?
Ltl Brage Eklund, replik

Jag svarar på detta med fonden. Mitt slutliga ställningstagande, om jag
omfattar fonden eller inte, tar jag när jag ser förslaget till lagpaketet. Det
handlar om ganska mycket pengar. Ett visst stöd i lag måste det finnas
om man ska hantera pengar. Som landskapsregeringen föreslår nu så är
det lite mera som Pandoras ask, man öppnar den när man vill ha den
och fyller på lite här och där. Jag stöder inte den tanken, när det gäller
det som landskapsregeringen sysslar med nu, att man puttar in PAFmedel precis hur som helst i konsumtionen. Det måste finnas ett reglerat system.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Man kan verkligen börja ifrågasätta konstruktiviteten i den
här debatten. Å ena sidan är det helt okej att såga ett budgetförslag längs
med fotknölarna och berätta hur idiotiskt och urbota dumt det är, men å
andra sidan kräver man samtidigt respekt i arbetet när man sätter sig i
ett utskott. Jag har lite svårt att hänga med i svängarna.
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För att återgå till det konkreta och kanske mera konstruktiva så skulle
det vara intressant att höra hur ltl Brage Eklund och Ålands Framtid ser
på hur vi ska använda oss av PAF-pengarna. Nu förekommer det väldigt
starkt kritik på att vi använder dem till konsumtion. Skulle ltl Eklund
kunna vara snäll och upplysa mig om hur mycket av PAF-pengarna som
går till konsumtion i det budgetförslag som nu ligger? Jag skulle också
gärna höra hur Ålands Framtid och Brage Eklund vill använda sig av
samhällsinvesteringspengarna. Hur ser man konkret att det skulle göras?
Ltl Brage Eklund, replik

En vanlig retorik, som minister Johan Ehn har, är att han ställer en
massa frågor i en replik om hur vi ska konkretisera och använda pengarna. Han vet på förhand att jag inte har möjlighet i en replik att hinna
svara.
När det gäller uttryck som idiotiskt och dum så tror jag minister Ehn
får stå för de uttrycken själv. Jag har varken använt uttrycken idiotiskt
eller dum. Man ska lyssna på vad jag säger och inte sätta ord i min mun
på vad jag har sagt.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Mina frågeställningar finns fortfarande kvar. Det är rätt intressant att man använder en replik och inte ens kan konkretisera en liten, liten rad. Vi har en minut på oss för att replikera. Att använda hela
repliken till att fundera på vilken retorik jag använder och göra sin recension av det men själv inte försöka beskriva den biten trots att man
säger att man är väldigt konstruktiv i sitt sätt att jobba, det tycker jag är
anmärkningsvärt med tanke på den ganska höga svansföring som har
förekommit sedan den här budgeten lades på bordet för lagtinget. Man
har inte lyft upp så där överdrivet mycket av det som är positivt. Man
har velat såga sönder och istället komma med alternativa förslag. Det är
bra för mig, men kom inte sedan och säga att det inte finns konstruktivitet och vilja till samarbete när man själv gör just det som man kritiserar
regeringen för.
Ltl Brage Eklund, replik

Jag tycker att minister Johan Ehn skulle kunna läsa igenom budgetmotionerna och titta på våra förslag när det gäller hur vi tänker använda
PAF-pengar och fördela dem till den ordinarie budgeten. I vårt förslag
ger vi 4 miljoner som köpkraft till samhället. Läs motionerna så vet ministern! Det visar att minister Johan Ehn inte ens har läst våra motioner.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag vill för den liberala gruppen spel passa på att tacka för
det goda samarbetet, under temat tillväxt, som vi har haft med ltl
Eklund och Ålands Framtid under utskottsbehandlingen. Jag får beklaga att vi inte nådde ända fram och lyckades övertyga majoriteten om
vikten av att man mera konkretiserar de här frågorna.
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Eftersom vi hade vårt anförande före Ålands Framtid så aviserar jag
på det här viset att vi i omröstning kommer att stöda de reservationer
som har skrivits av ltl Eklund och som vi har skrivit på.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Jag vill också tacka för det goda samarbetet och de intressanta diskussionerna som vi har haft i finans- och näringsutskottet.
Det som vi, mig veterligen, däremot inte har diskuterat är kritiken
från det privata näringslivet, att landskapet går in och konkurrerar med
det privata. På vilka områden tycker ltl Brage Eklund att man nu konkret har gått in och konkurrerat med det privata näringslivet? Är det
inte tvärtom, att landskapsregeringen har konkurrensutsatt och privatiserat? Vi kan ta färjtrafiken som ett gott exempel. Vad säger ltl Brage
Eklund om det?
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Från Ålands Framtid har vi ingenting emot att konkurrensutsätta och privatisera färjtrafiken. Jag tror inte heller att ltl Eliasson kan dra sig till minnes att vi någon gång skulle ha sagt att det är
fel. Jag har ingenting emot det. Vi är nog mera inne för att många flera
verksamheter inom det offentliga kunde konkurrensutsättas och privatiseras. Där kanske vi har samma åsikter.
Sedan vill jag också passa på att tacka för samarbetet. Vi har haft en
dialog och kunnat föra en saklig diskussion. Man får acceptera att vi har
olika åsikter. Vi är i opposition och ni är i regeringsparti.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Ja, ltl Brage Eklund, det är det som ger krydda, utväxling och driv framåt.
Eftersom ltl Eklund nämnde det så skulle vara intressant att höra
vilka exempel han har där landskapet nu går in och konkurrerar med det
privata? Nämn några exempel! Jag är intresserad av att höra det. Ltl
Eklund och jag har definitivt samma uppfattning att samhället inte ska
konkurrera med det privata näringslivet.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Vi har tagit del av näringslivets oro delvis i hörande.
Efter hörandet har jag fått ta del av ytterligare skrivelser som har kommit från näringslivet där man är orolig för utvecklingen. Jag hoppas att
näringslivet har tolkat fel. Men det är ett bevis på att kommunikationen
inte fungerar mellan landskapsregeringen och näringslivet. För skulle
kommunikationen fungera så skulle det här missförståndet inte uppstå.
Jag tänker inte blanda mig i vems fel det är. Kanske minister Karlström
senare kan redogöra för det?
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, fru talman! Tack ledamoten för ett intressant anförande. Jag vill
börja med att ge en liten julklapp åt ledamoten. Eftersom det i fjol vid
samma tidpunkt frågades efter ett bättre samarbete mellan kommunerna och landskapet så kanske jag kan få glädja ledamoten med att landskapet och Eckerö kommun, tillsammans med flera andra, framledes
kommer att sköta allt vägunderhåll tillsammans med en gemensam EUupphandling.
Min fråga rör egentligen det generella uttalande om att den nya körkortslagstiftningen, vars framställning ännu inte processats i lagtinget,
ska överföra och ta så mycket från det privata till det offentliga. Eftersom jag är ansvarig för den framställningen så vill jag gärna ha lite
mera konkreta exempel. Jag känner nämligen inte igen den bilden som
målas upp.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Minister Thörnroos nämnde den gemensamma upphandlingen. Den har jag förivrat många gånger. Jag är tacksam för julklappen. Jag hoppas att man konkurrensutsätter arbetena mellan de
privata aktörerna så att man får ut det mesta möjliga.
Vad gäller körkortslagen så bygger jag mycket av min oro på uttalanden som kommer från Ålands näringsliv. De har tolkat det såsom att det
kommer att bli en konkurrensutsättning. Även de som bedriver körkortsundervisning idag har gjort uttalanden som styrker det här.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, fru talman! Jag är lite besviken nu, ltl Brage Eklund. Det där var ju
så generalflummigt så det liknar ingenting. Med tanke på hur ofta ledamoten nu har lyft upp vad Ålands näringsliv vill med en lagframställning, som ännu inte har kommit till lagtinget, så uppmanar jag ledamoten; försök vara lite mer precis, lite mer! Det är inte okej att stå generalisera och påtala synpunkter från andra utan att man på något vis själv
har lite fakta bakom. Lite fakta, tack!
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Lagförslaget har ju varit på remiss till näringsidkarna.
Via dem har man fått ta del av remissförslaget. Deras tolkning, att de
anser att det här kommer att bli konkurrens mot deras verksamheter,
måste ju åtminstone vara oroande för ministern. Kanske jag har fel, men
man måste lyssna på dem som bedriver verksamheterna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Information är aldrig enkelt, vilket det här väldigt mycket
handlar om. De uttryck som har kommit från näringslivets olika organisationer, vilka ltl Eklund relaterar till, uttrycker en oro över den ekonomiska situationen som vi befinner oss i här på Åland. Både landskapet,
kommunerna och näringslivet ser en svår konjunktur. Vi är i den och
kommer att vara det ännu ett tag.
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Men ingenting kunde vara mera fel i den här uppfattningen. Man har
fått felaktig information och den har tydligen underbyggts av en del
människor. Då är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt för att försöka
tillrätta lägga informationen. Vi i landskapsregeringen vill absolut, så
snabbt som möjligt, ha en lista med konkreta förslag på var det ett eventuellt finns sådana saker som vi kan rätta till. Vår målsättning är att vi
vill modernisera, effektivisera offentlig förvaltning och privatisera så
mycket som möjligt.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Jag delar helt uppfattningen och är totalt överens med
vicelantrådet när det gäller de sista orden. Tydligen fungerar inte kommunikationen mellan representanterna från näringslivet och landskapsregeringen. Jag vet inte om vicelantrådet har tagit del av all den information som åtminstone jag har fått från näringslivet och den oro som näringslivet belyser. Jag hoppas att näringslivet också skickar information
till vicelantrådet såväl som till de övriga ministrarna. Jag får den uppfattningen idag att kommunikationen inte fungerar. Vi pratar också med
näringslivet, från oppositionen för vi en dialog med dem och man får
den här uppfattningen hela tiden. Var brister det? Någonstans brister
det.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Kan ltl Eklund förstå att det ibland känns lite svårt? Man
sitter i en landskapsregering som har lagt förslag om driftsprivatisering
och om privatisering generellt sett och det är den mesta privatisering
som någonsin har gjorts i självstyrelsens historia sedan 1922. Jag har
gått tillbaka och tittat eftersom vi har den här debatten. Det är en paradox på något sätt. Måste vi inte då hjälpas åt för att försöka få det här
rätt? De 17 miljoner, som vi de facto har tagit beslut om, som ska driftprivatisera skärgårdstrafiken, det är det största som hittills har skett sedan 1922 när det gäller driftprivatisering och privatisering av offentlig
sektor. Då känns det lite märkligt att vi har den här debatten här i lagtinget och vi har också samma debatt ute i media. Någonstans har det
här gått fel. Då tycker jag att vi måste hjälpas åt att få det här rätt. Vi har
en gemensam målsättning; vi ska ha en så kostnadseffektiv offentlig sektor som möjligt och vi ska ge så goda möjligheter som vi bara kan för det
åländska näringslivet.
Ltl Brage Eklund, replik

Jag delar vicelantrådets uppfattning om att debatten någonstans har
gått snett eftersom det förekommer sådana här misstolkningar av lagförslag och framställningar och landskapsregeringens intentioner att
privatisera. Det uppfattas ju tvärsemot från näringslivet.
Om landskapsregeringen tar emot hjälp, vilket de kanske inte gör, så
ska jag absolut förmedla till näringslivet om det är så att det brister i
kommunikationen. Men någonstans brister det, jag kan inte uttala mig
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var. Jag tror inte att dialogen är så tydlig eftersom det har blivit sådana
här problem.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! När jag hörde ltl Eklunds anförande så ville jag också
få det mera konkretiserat när han nämnde ”att det offentliga konkurrerat med det privata”. Jag har hört i ett flertal replikskiften att man har
läst det från näringslivet. En konkret sak måste väl ltl Eklund kunna
lyfta upp? Jag har inte hört något konkret ännu i de här replikskiftena.
Inom vilket område konkurrerar det offentliga med det privata?
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Jag tror att jag har nämnt det här tidigare, framförallt
i mitt anförande. Om det sedan är ett missförstånd från näringsidkarna
vet jag inte. Den nya körkortslagen uppfattas som om det offentliga
kommer att konkurrera med det privata näringslivet. Näringslivet vet
ingenting om det nya MISE. Vad kommer det att bli? Blir det en kommunal organisation som kommer att börja konkurrera? Det finns så
mycket otydligheter här där kommunikationen inte fungerar. Det är
klart att oron finns. De bedriver verksamheter och de vill inte landskapsregeringen bedriver näringsverksamheter som konkurrerar.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Det var lite det som jag förmodade. Fortsättningsvis
kommer Ålands Framtid med häftiga klyschor utåt; ”vi vet och alla har
kontaktat oss”. Det är ju bara snömos som kommer från ltl Eklund. Vi
har redan hört i ett replikskifte om körkortslagen att det inte stämmer.
MISE, ta reda på fakta! Rekommendera näringslivet att ta kontakt med
landskapregeringen! Eller kontakta MISE så får man reda på hur mycket
upphandlingar det blir och hur mycket mera arbetskraft som behövs.
Samma sak gäller yrkesförarexamen som man har nämnt tidigare,
man tittar på flera olika målgrupper.
Ålands Framtid har gång efter gång pratat om att det är de som för
den borgerliga politiken. Jag har hört ganska mycket de senaste månaderna från ltl Eklund om bidrag. Den här regeringen privatiserar och
den gör mer än tidigare regeringar. Hör vad vi vicelantrådet sade här tidigare; det händer saker nu.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Det är inte lätt att hålla ihop detta när ltl Winé blandade ihop bidrag som jag inte överhuvudtaget har diskuterat. Jag vet
inte vilka bidrag han syftade på. Ltl Winé måste vara lite mera klar när
han nämner det.
Vi har ytterligare ett förslag i reformarbete; att hela vägunderhållsarbetet ska slås ihop, Mariehamn och hela Åland. Det finns inga modeller
på hur det ska se ut och jag hoppas att de kommer. Det finna också en
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oro över hur detta ska utvecklas. Jag uppmanar faktiskt landskapsregeringen, och de som driver den här reformen, att ta kontakt med näringslivet och presentera sina tankar då uppstår inte några sådana här diskussioner.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag vill ge lite beröm till ltl Brage Eklund angående intentionen att minska konsumtionsutgifterna, som finns med i reservationen. Ledamoten har föreslagit flera minskningar av konsumtionsutgifterna. Däremot tycker jag kanske inte om inriktningen och hur mycket
man tar av respektive område. Man vill t.ex. skära ner 806 000 euro på
hälso- och sjukvård. Det motsvarar cirka 20 sjuksköterskors löner eller
något liknande.
Sedan blev jag lite förvånad när jag ser på sidan 11 att man också från
Ålands Framtid har röstat för budgetmotion nr 12 som är liberalernas
budgetmotion om att minska konsumtionsutgifterna med ytterligare 2
miljoner. Nu har man inte specificerat någonstans, varken i sina egna
motioner eller i den här liberala motionen, var de pengarna ska tas. Var
ska vi spara de pengarna? Jag skulle vilja höra lite mera, någon form av
riktning, var ska de här två miljonerna ytterligare tas?
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! De här ytterligare inbesparingarna kan jag inte presentera riktigt nu.
I vårt sammandrag har vi skrivit om Nordens lägsta samfundsskatt
som vi inte kommer att driva. Där har vi åtminstone 1 miljon som faller
tillbaka. Vi håller oss till den här förklaringen som vi har drivit i våra
motioner. Vi har förklarat hur vi har sparat, vi har gynnat köpkraften
och vi har också ett överskott.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Det där gjorde inte mig och kanske inte någon annan
heller så himla mycket klokare. Jag tycker ändå att det är viktigt att veta
för oss andra och allmänheten om Ålands Framtid avser att fortsätta
stöda linjen att utöver sina egna motioner så vill man ytterligare spara in
2 miljoner. Det verkar inte som om man har någon idé om hur man ska
klara av det. Finns det någon idé så skulle jag faktiskt gärna vilja veta
det, det är ganska relevant.
Ltl Brage Eklund, replik

Ja, eftersom jag stöder en reservation där liberalerna är med så får liberalerna ytterligare utveckla hur de har tänkt spara in de här pengarna. Vi
står för våra inbesparingar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

Tack, fru talman! Ltl Eklund påstår i stort sett detsamma som ltl
Perämaa; att det inte är någon vits att ta in höranden därför att vi ändå
förkastar alla motioner och därmed tar vi inte till oss det som har sagts i
dessa höranden. Det får gälla för dig i så fall för jag har verkligen tagit
till mig information. Jag tror att alla andra som har suttit där också har
tagit till sig all fakta och den matnyttiga information som har kommit
fram. Jag kommer i alla fall att ta med mig det i mitt fortsatta arbete,
precis som utskottsordförande Pettersson sade tidigare.
Samma gäller för flera motioner och dess innehåll som vi kanske inte
har antagit i dess helhet, men en del positiva förkastanden har gjorts
bl.a. ltl Eklunds motion om Livslångt lärande nr 28.
När det gäller det nya stödsystemet med riskkapital så är det klart att
näringen är orolig. ”It always seems impossible until is done” sade Nelson Mandela.
Ltl Brage Eklund, replik

Jag tror inte att jag nämnde precis de orden, att det inte är värt att ta in
höranden. Det var nog en tolkning från ltl Holmberg-Jansson av mitt
anförande. Jag sade nog inte precis så som ledamoten påstod. Det gjordes en tolkning. Visst ska vi lyssna på höranden som kommer och visst
ska vi ta åt oss, det är helt klart. Men jag nämnde att det kändes lite
tungt när man läser i tidningarna att allting var uppgjort. Allting var
förutbestämt. Man måste ju vara lite visuell, ta in intryck och även
kunna ändra sig om man får information utifrån.
Sedan när det gäller motion nr 28 så nämnde jag den i mitt anförande
och jag tackade utskottet för att man hade tagit in de här skrivningarna.
Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

Jag ber om ursäkt om jag missförstod. Det är, som sagt, tolkningar det
handlar om.
Ltl Mika Nordberg nämnde att det är utifrån budgeten som arbetet
har skett.
Ltl Brage Eklund, replik

Jag hoppas att utskottet lyssnar, tar åt sig och har möjlighet att ändra
sig i skrivningarna. Det är ju det som det här arbetet går ut på, annars är
det ingen vits att vi tar in en massa höranden. Då kan höranden i efterhand fundera på vad de gjorde till utskottet om utskottet ändå inte har
tagit åt sig någonting.
Jag vet inte hur man ska tolka. Jag ser att ltl Nordberg har en replik
efter det här, då får han kanske förklara sig lite mera.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mika Nordberg, replik

Fru talman! Som viceordförande så fick jag en fråga av en journalist angående orsaken till att vi kanske inte gick till mötes på så där väldigt
många utav de budgetmotioner som presenterades och lades fram ifrån
oppositionen. Det berodde ju på att många av motionerna var kostnadsdrivande och i andra motioner ville man ändra i sifferstaterna. Vi hade
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lagt den här budgeten och sifferstaterna och tyckte att det var bra. Vi
från majoriteten stod bakom budgeten. Därför tycker jag att det här inte
var något märkvärdigt eller någonting alls. Jag svarade att vi står bakom
budgeten.
När det sedan gäller antalet höranden så har det förekommit felaktiga
siffror. Jag vill passa på tillfället att igen fråga varifrån uppgiften om 100
höranden kommer? Vad jag vet så har finans- och näringsutskottet haft
23 tillfällen med hörande. Vi har hört cirka 50 personer varav 35 personer från den offentliga sektorn.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! När det gäller uttalandet i tidningen som Mika Nordberg gjorde så sade han tydligt och klart att han står bakom budgeten
och den har han följt som princip. Jag vet inte hur jag ska tolka. Ska jag
tolka det som att det inte spelar någon roll vilka förslag vi kommer med
för det finns ändå inte några ändringar att göra? Våra förslag, som vi har
gjort via motioner och reservationer, har ju inte varit kostnadsdrivande
utan tvärtom. Vi har till och med sparat, åtminstone i Ålands Framtids
motioner.
Om vi inte driver frågan om Nordens lägsta samfundsskatt så finns
det ytterligare 1 miljon i överskott. Vi har inte varit kostnadsdrivande i
våra motioner.
Ltl Mika Nordberg, replik

Fru talman! Jag skulle vilja återkomma till antalet höranden. Det blev
på hälft när tiden tog slut. Ltl Brage Eklund sade att vi har hört 100 personer. Jag har räknat genom antalet namn som är angivna i betänkandet
och jag kommer till cirka 50 namn. Jag räknade just hastigt igenom
dem. Av dessa 50 namn är 30-35 från offentlig förvaltning och 15-20,
beroende lite på hur man kategoriserar, kommer från privat sektor. Varifrån kommer uppgiften på 100 höranden? Jag tycker att det är väldigt
viktigt att vi inte skruvar upp siffror när det passar. Vi ska hålla oss till
fakta och säga så som det är, vilket jag har gjort i det här fallet.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! I ärlighetens namn har jag inte räknat igenom de här
siffrorna. Jag lyssnade på ett annat inlägg där det nämndes 100 personer. Jag vet inte varifrån den personen har fått uppgiften. I det här fallet
har jag gjort ett felaktigt uttalande. Detta oaktat så är det ett stort antal
personer som har hörts. Man måste ha respekt för dem som hörs. Man
måste också ta åt sig av vad de säger. Om man sedan under själva hörandet kommer med förslag som man tycker att behövs så måste man
kunna respektera det också.
Vi har skrivningar där vi har tagit åt oss av höranden. Vi har formulerat oss i de allmänna skrivningarna. Det är helt okej, det har jag inte bestridit.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
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Ltl Gun-Mari Lindholm

Talman! Finans- och näringsutskottet har i sedvanlig ordning tagit sig an
budgeten med liv och lust.
Det är naturligtvis inte så som ledamöterna som Asumaa och Perämaa ger
uttryck för. De säger att hörandet endast har varit ett spel och ett slöseri med
tid.
Parlamentarismen bygger på en majoritet och en opposition. En regering
som är intresserad av att nå resultat i sina målsättningar ser till att förankra
sina visioner, sina arbeten och sina målsättningar i sina partier och sina
grupper. Det är inget nytt, eller ens respektlöst. Nej, det är tvärtom ett arbete
som är demokratiskt i syfte att faktiskt nå resultat.
Vad beträffar förkastandet av motioner så under de 14 år som jag har deltagit i lagtingets arbete så har jag skrivit många motioner när jag har suttit i
opposition. Fyra eller fem av dem har godkänts under de år som jag mestadels har suttit i oppositionen. Men däremot har jag sett spår av många av
mina tankar och målsättningar som jag har givit uttryck för härifrån talarstolen och som regeringarna genom tid ändå har tagit sig an. Det är jättebra arbete. Jag är övertygad om att man kommer att ta sig an också de här motionerna.
Jag tycker själv att t.ex. den motion om religionsundervisning, som ltl Katrin Sjögren är första undertecknare på och som vi arbetat med i lag- och kulturutskottet, har ett gott syfte. Jag tror också att regeringen, när tid och lucka
finns i lagtingsarbetet, kommer att jobba framåt enligt den motionens syfte.
Diskussionen hittills har varit väldigt mycket hänvisade till diverse intresseorganisationers partsinlagor. Väldigt lite har handlat om vad man egentligen vill politiskt från oppositionens sida. Jag har full respekt för om det så att
vi har samma målsättning men att vägarna kan se annorlunda ut, men de
vägarna har vi inte hört någonting om. Istället talar man om formen och partsinlagor och det är inte särskilt framgångsrikt tror jag.
I finansutskottet har moderat samling numera en man och en kvinna. Det
är den enda lagtingsgruppen här i salen som har en kvinna i utskottet. Det
gläder mig väldigt mycket att vi är den enda gruppen som faktiskt har vinnlagt oss om att också ha en kvinna i det utskottet.
Hela budgeten och också utskottets betänkande andas reformer, både stora
och små. Samhällsservicereformen är en stor investering för framtiden. Alla
människor, oavsett var man bor, ska få samma tillgång till service. Vi ska
mera se oss som ålänningar än att bara titta till vad man gör och har gjort i
Jomala, Lemland eller Kökar. Vi ska ta emot människor med öppen famn till
Åland oavsett varifrån man kommer.
Det som hittills har framkommit i debatten vad beträffar samhällsservicereformen har väldigt mycket fokuserat på finansieringsmodeller och landskapsandelar. Vi kommer att se förnyade förslag från ÅSUB där man mera
kommer att fokusera på kommunernas bärighet, avstånd till servicepunkter,
dagens kostnader osv.
Delar av framtagandet av den framtida modellen är väldigt viktiga, vilket
jag hoppas att vi ska kunna se här inom en snar framtid.
Samordning är väldigt väsentligt och är en förutsättning för att vi alla ska
kunna få en decentraliserad service. Om vi inte samordnar servicen utan primärkommunerna ska också bära det yttersta ansvaret för både administration och produktion så kommer det att leda till att människor tvingas flytta till
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tätorter för att kunna få den här servicen. Man flyttar då till tätorter som har
kraft att kunna erbjuda service. Jag vill verkligen framhäva att det är väldigt
viktigt att man samordnar de kommunala servicetjänsterna för att kunna ha
en decentraliserad produktion.
En annan viktig sak som jag vill lyfta fram från finansutskottets betänkande och från budgeten är tillväxt. Vi behöver tillväxt inom näringslivet.
Åland står inför generationsväxlingar inom såväl jordbruk som andra näringssektorer. Vi behöver tillgång till nya verksamheter. Vi behöver attrahera
kompetent personal och få hem våra ungdomar. Vi måste också vara kloka
nog att rekrytera både kvinnor och inflyttade till såväl ledningsgrupper som
styrelser. Det berikar och fördjupa arbetet.
Vi behöver vinnlägga oss om att vi har ett gott samarbete med näringslivet,
vilket jag uppfattar att dagens regering värnar om.
Riktningen är klar, målsättning är klar, viljan är uttalad, vägarna kan skifta
men målet är detsamma. Tror man på näringslivet så ska vi underlätta när
det gäller byråkratin. Vi ska gynna det lokalt producerade. Vi ska göra det
möjligt att nyrekrytera. Vi ska inte på annat sätt blanda oss i det åländska näringslivet, jag tror att de är bäst satta att sköta det.
Det krävs tankearbete och det krävs kraft och mod att göra strukturförändringar. Jag tycker att finansutskottet har understött den här landskapsregeringen, vilket är väldigt värdefullt.
Vi vet att mycket måste moderniseras på Åland för att möta framtiden. Det
krävs ett gott ledarskap, både inom det offentliga och inom det privata.
Vi behöver tillväxt, vi behöver en hållbar utveckling, samarbete över alla
gränser, alliansbyggen och framförallt tilltro till strukturella förändringar.
Sist, men absolut inte minst, så måste vi hålla i börsen, som man säger på
Åland.
Vi ska se oss som ålänningar. Vi ska visa solidaritet med varandra och det
tycker jag ibland att man saknar i debatten. Man vill gärna se till sin egen lilla
knut och sin egen lilla by. Jag önskar att vi lyfter blicken och tänker att vi ska
visa solidaritet mellan varandra och även till människor som behöver vår
hjälp utanför Åland. Tack.
Ltl Torbjörn Eliasson

Tack, fru talman! Centern anser att finans- och näringsutskottet levererat ett
bra betänkande som behandlar de väsentliga frågorna i landskapsregeringens
budgetförslag för 2014. Finans- och näringsutskottet har tagit fasta på relevanta frågeställningar och diskussioner från remissdebatten i november.
Utan att gå in i detaljer kan konstateras att också Åland på grund av lågkonjunkturen hamnat in i ett skarpt läge ekonomiskt. De ekonomiska förutsättningarna och prognoserna beskrivs både i budgeten och i utskottets betänkande på ett ingående och öppet sätt. Det handlar inte om några skönskrivningar utan rakt på sak redogörs för vad som gäller och hur vi ska vända
den negativa spiralen.
De stora frågorna för oss i centern är hur vi ska kunna få balans i samhällets ekonomi utan att för den skull behöva göra för medborgarna alltför
kännbara neddragningar i välfärden. Och hur vi ska klara av att upprätthålla
den regionala balansen och möjligheterna att arbeta, leva och bo över hela
Åland samt hur vi ska effektivisera, omstrukturera och bygga nytt för att göra
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vårt lilla samhälle förberett och motståndskraftigt mot framtidens utmaningar.
Olika utmaningar som är både lokala och globala och som inget samhälle
kommer undan utan att hantera och lösa.
Men, fru talman, igen så måste det sägas att vi fortfarande har det bättre
än de flesta och i de reformförslag som landskapsregeringen levererar finns
en potential att vända de negativa trenderna och klara de tuffa demografiska
och ekonomiska utmaningar som står framför oss.
För oss i centern är det viktigt att se helheten, inte bara stirra sig blind från
det ena eller det andra perspektivet. Helheten är hela Åland – befolkningen,
näringslivet, den offentliga sektorn med landskapet och kommunerna samt
tredje sektorn. Alla är beroende av varandra, de bildar tillsammans en helhet
som vi på ett ansvarsfullt sätt måste värna. Eftersom allt hänger ihop är olika
åtgärder svåra att på förhand bedöma effekterna av, men det är vår skyldighet. Stora och långsiktiga beslut behövs för att lösa de problem vi ställts inför,
men innan klubbslagen faller för till exempel EU-program och sociala reformer så ska vi känna till praktiska och ekonomiska konsekvenser för dem det
berör.
Det känns bra att konstatera att det under remissdebatten och finans- och
näringsutskottets behandling av budgetförslaget tydligt framgått att alla partier har högsta prioritet på vård, skola och omsorgen om barn och äldre och
dem som har det svårt. Det är som vi ser det ingen stridsfråga, men självklart
finns det olika uppfattningar om hur vi ska nå välfärdsmålen.
Fru talman! Det är mycket som kunde kommenteras, men tiden är begränsad. Jag väljer att i centerns gruppanförande rikta strålkastaren mot ett
centralt stycke i finans- och näringsutskottets betänkande, jag citerar: ”Utskottet har satt fokus på frågan om hur och var tillväxt kan skapas i den
åländska ekonomin vid sin behandling av budgeten. En kontinuerlig tillväxt
i ekonomin är av central betydelse för möjligheterna för den offentliga sektorn att tillhandahålla den service som är kännetecknande för en nordisk
välfärdsstat. Utan en sådan tillväxt uppstår underskott i de offentliga finanserna och upplåningsbehov uppstår. Målet är att behålla välfärden och utveckla det åländska samhället på lång sikt samtidigt som man skapar finansiellt utrymme för att trygga kärnområdena vård, skola och omsorg
samt för nödvändiga framtidssatsningar.” Detta stycke är så centralt. Utan
näringsliv och jobb – inga skatter – utan skatter inga medel att bygga välfärd
av. Vi behöver tillväxt och centern hävdar att Åland har potentialen bara vi
politiker ser till att våra näringar har minst lika bra förspänt som konkurrenterna ute på marknaderna. Som vi hävdade i remissdebatten är tillväxt och
export nycklar till nya framgångar för åländskt näringsliv som ska generera
de nya jobben, inkomstskatterna och skattegottgörelserna. Inom regeringsblocket är vi eniga om att tillväxten är central och att den i huvudsak uppnås
genom: Entreprenörskap och idéer, minskad byråkrati, kompetent arbetskraft, befolkningsökning, flexibel finansiering samt utbildning och forskning.
Finans- och näringsutskottets behandling av landskapsregeringens budgetförslag har som sagt handlat mycket om entreprenörskap och hur vi ska
trygga näringslivets konkurrensförutsättningar, finansiering och övriga behov. Näringslivet är ju motorn i samhällsbygget. Att Åland som samhälle
idag, trots den svåra internationella lågkonjunkturen, står starkt i jämförelse
med andra ska i mycket hög utsträckning tillskrivas vårt historiskt starka nä611

ringsliv med sjöfarten i spetsen, tillsammans med en liten men innovativ och
nischad industri, ett vitalt livsmedelskluster, en turismbransch med möjligheter och flera nya näringsben som IT-branschen med flera.
Fru talman! På grund av förseningar som landskapsregeringen inte kan
lastas för är det ännu oklart hur de slutliga EU-programmen i detalj kommer
att utformas. För centern är direkta penningstöd till näringslivet inte ett självändamål. Vår ledstjärna är att villkoren ska vara minst lika goda för våra företagare som för deras konkurrenter på marknaderna. Och därför - så länge
direkta stöd betalas ut till konkurrenterna så kan inte vi lämna våra entreprenörer utan. Det gäller i vår värld för alla branscher – från sjöfarts- till livsmedelskluster.
Det är korrekt och bra att utskottet betonar att finansieringsramarna och
stödsystemen för strukturfondsprogrammen är preliminära i väntan på den
konsekvensanalys som lagtinget har beställt. Långsiktiga beslut med följder
många år in i framtiden och som är svåra att i efterhand ändra ska självklart
testas innan de tas i bruk.
Beträffande budgetmedel till investeringsstöd konstaterar centern att behovet just nu är stort – och det ska vi vara riktigt glada för, det tyder på framtidstro i näringslivet! De pengar som finns upptagna i detta budgetförslag
kommer enligt vår uppfattning inte att räcka till. När ansökningsomgångarna
är klara i mars 2014 har regeringen en bättre uppfattning om vad som behövs
och då blir det säkert aktuellt att komma med förslag till ökade anslag i en
tilläggsbudget, något som vi i centern kommer att förorda.
Tiden räcker inte till mer i detta anförande. Mina kollegor kommer under
dagen att komplettera centerns bild av läget. Tack, fru talman.
Ltl Karl-Johan Fogelström

Fru talman! Det här är socialdemokraternas gruppanförande.
På ett övergripande plan är denna budget ytterligare ett steg närmare en
ekonomi i balans. Det är också en budget som satsar på att reformera de egna
administrativa systemen och arbetsrutiner vilket är en förutsättning för att
effektivisera den egna förvaltningen. Det här har kritiserats, men det här är
den första regeringen jag känner till som på ett systematiskt går in för att
verkligen modernisera hela landskapsförvaltningen och administrationen.
Det är en jättestor uppgift.
Vi kommer i detta gruppanförande att närmare syna några påstående från
liberalerna på några aktuella frågor. Först ska jag tala om reformer.
I plenum den 18 november ger liberalen ltl Perämaa sin syn på hur reformarbete ska redovisas: ”I min värld är en reform en reform först då den
har förverkligats. En reform kan givetvis inledas med någonting annat och
den bör beredas. Vi liberaler är alltid noga med att man bör bereda saker.
En reform är faktiskt en reform först när det har skett”.
Alltså: Först är det noll, sedan är det noll och noll, och så plötsligt, nästan
som genom ett under, är det 100 procent. Detta är den liberala synen på hur
reformarbete ska redovisas. Baserat på detta synsätt menar liberalerna att
den sittande regeringen knappt har åstadkommit något överhuvudtaget under de två första åren.
Liberalerna säger: ”Men vår sammanvägda uppfattning om de här punkterna är att ingenting av detta ännu lett till konkret slutresultat. (Alltså, vi
är fortfarande på noll, noll skedet). Mycket av det här kanske är på hälft,
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kanske bereds, men två år efter löften om reformer har vi ännu inte sett resultat.”
Vill man så kan man givetvis som liberalerna på detta sätt redovisa vad
denna regering åstadkommit under de två första åren och gotta sig över det
ytligt sett magra resultatet. Men det är knappast meningsfullt.
Hur borde då en hyfsat rättvisande beskrivning av regeringens reformarbete se ut kan man fråga sig?
Ltl Roger Jansson gav i sitt anförande den 18 november en bra översikt
över det regeringen håller på med i reformväg. Nedan en uppräkning av reformer och strukturförändringar som är på gång.
Ett gemensamt organ för samhällsplanering, tillväxt i ekonomin och hållbarhet ska skapas under år 2014. En gemensam myndighet för alla sociala
sektorer utom barnomsorg och äldreomsorg ska skapas under år 2014. Samordning inom vägförvaltningen ska planeras under 2014 och förverkligas
2015. Samordning av brand- och räddningsväsende fullföljs under 2014. Gemensam byggnadsinspektion med sakkunnig byggnadsnämnd skapas. Ekonomiskt servicecenter år 2015. Ålands digitala agenda börjar ta form. Driftsprivatisering av skärgårdstrafiken, vilket är en betydande strukturförändring
och rationalisering av skärgårdstrafiken. Uppbyggande av en buffert mot ytterligare nedgångar i statens inkomster.
Det har väl aldrig igångsatts så omfattande reformarbete under någon regering tidigare. Det är hög tid att krafttag nu tas för att modernisera och effektivisera förvaltningen på alla plan – såväl kommunalt som på landskapsnivå. Att, som liberalerna, påstå att ingenting har uppnåtts så här långt är ett
i det närmaste ett bisarrt påstående. Inom ekonomin värdesätter man och ger
”work in progress” ”produkter under arbete” ett ekonomiskt värde i balansräkningarna. Det finns mycket sådant värde som den här regeringen har utfört.
I liberalernas bokslut över regeringens verksamhet är värdet på det pågående reformarbetet noll. Tänk så olika man kan se på verkligheten!
Sedan till Kommunernas Socialtjänst.
Fru talman! Liberalerna föreslår att Kommunernas Socialtjänst (KST) ska
skötas av landskapet och Ålands Framtid föreslår också att barn- och äldreomsorgen ska överföras till landskapet. Utgångspunkten för samhällsservicereformen för regeringen är att de verksamheter som nu sköts av kommunerna ska förbli en kommunal uppgift också i framtiden. Detta ska i första hand
ske genom ett utvidgat och fördjupat samarbete mellan kommunerna – utan
att nödvändigtvis slå ihop kommunerna. För oss socialdemokrater är frågan
som ska besvaras följande: Vad kan kommunerna göra tillsammans för att
klara de framtida utmaningarna med bl.a. en snabbt åldrande befolkning?
Hur föreställer sig liberalerna den framtida kommunala scenen? Är nästa steg
från liberalernas sida att också barn- och äldreomsorgen överförs till landskapet? Är den liberala linjen således att stegvis tömma kommunerna på sitt
innehåll?
Om det är så, är detta i förlängningen ett säkert sätt att gradvis reducera
kommunernas betydelse och låta kommunerna och hela den kommunala sektorn tyna bort och tappa sin relevans. Kommunerna blir som tomma ägg utan
innehåll och resultatet blir 16 tomma äggskal i stället för en fullödig kommunal sektor.
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Det verkar som om liberalerna saknar tilltro till kommunernas förmåga att
i samarbete effektivt sköta de uppgifter som det åligger kommuner att utföra
och ansvara för. Kommunerna utgör basen i det nordiska samhällsbygget
Fru talman! Vi socialdemokrater delar inte liberalernas ståndpunkt.
Vi anser att landskapets huvudsakliga uppgifter är att vara lagstiftande
myndighet samt att fungera som övervakande tillsynsmyndighet. Den kommunala sektorn ska vara den utförande sektorn.
Sedan till PAF-medlen.
Liberalerna gör ihärdiga ansträngningar att framställa användningen av
PAF- medel som något slags ”offentligt spelberoende” och varnar för faran att
PAF-medel ”sipprar ut” i sjukvård, äldreomsorg, dagis, skola och, hör och
häpna, nya klistermärken på polisbilarna.
Spelberoende är ett begrepp som flitigt används av liberalernas ltl Perämaa
för att beskriva regeringens politik. Vad är det egentligen ltl Perämaa säger?
Spelberoende eller spelmissbruk som det också kallas klassas som en psykisk
sjukdom, något som det krävs behandling för att bli av med vare sig det handlar om spel, alkohol, droger eller något annat. Spelmissbruk finns, det är allvarligt, det får konsekvenser och det är ett samhällsproblem. Landskapsregeringen håller nu, enligt liberalerna, på att insjukna i ett sådant sjukligt beroende.
Vidare förfasar sig man över att influtna PAF-medel ingår i landskapets
likviditet. I debatten i lagtinget 18 september 2013 sade ltl Perämaa: ”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.”
Bilden som målas upp är att landskapets inkomster från PAF är suspekta,
smutsiga pengar som inte får räknas in i landskapets likviditet.
Det allvarliga är ltl Perämaas ordval, han sade att landskapsregeringen lider av spelberoende, alltså en psykisk sjukdom, och detta skadar landskapets
anseende. I verkligheten dras hela landskapets involvering i PAF:s verksamhet och användningen av PAF-pengar ner i smutsen med dessa upprepade uttalanden om ”spelberoende” och ”risken” att PAF-medel ”sipprar” in i verksamheter.
Jag vill påminna liberalerna om att landskapsregeringen under senaste 10
åren, inberäknat år 2014, använt 180 miljoner euro PAF-medel eller 18 miljoner euro per år i snitt. Därav 60 miljoner euro under ltl Perämaas tid som
finansminister. Det har varit finansiering av bl.a. Alandica och Sjöfartsmuseet
av bl.a. PAF-medel. Då det begav sig under den förra regeringens tid var det
minsann inte fråga om spelberoende eller att PAF-medlen var suspekta och
orena på något sätt. Det är först nu då landskapet verkligen behöver alla sina
inkomster som liberalerna i opposition med förfäran konstaterar att regeringen i ökande utsträckning använder sina bona fide inkomster för att kunna
rida ut en ekonomiskt tuff period.
Enligt ltl Perämaa är PAF-medlen något som inte kommer ”via de normala
mekanismerna” och ”ingenting att bygga upp en långsiktig verksamhet på”.
Titta på hur mycket PAF-medel som har använts om vi går 15 år tillbaka.
PAF-medlen är tydligen ”onormala” inkomster för landskapsregeringen.
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Fru talman! Vi socialdemokrater däremot anser att allt det som landskapet
gör är för det allmänna goda eller common good. PAF-medlen är en ”normal”
inkomst och kan alltså användas för att finansiera vilken del av landskapets
verksamhet som helst. Det finns inga onormala inkomster.
Liberalernas resonemang att PAF-pengarna inte duger, därför att de är
”onormala” och inte har tillkommit ”via de normala mekanismerna” och på
något sätt anses ”besudlade” att finansiera exempelvis äldrevård och dagis,
måste ju logiskt sett innebära att PAF-pengar överhuvudtaget inte kan användas av landskapet. Inte för sjöfartsmuseet, inte för Alandica och inte för
geriatriska avdelningen vid ÅHS. Detta är den logiska slutsatsen av liberalernas resonemang. Föreslår liberalerna följaktligen att vi ska lägga ner PAF? Eller?
Sedan några ord om likviditeten.
Liberalerna menar att PAF-medlen ska hållas helt avskilt. Till det vill jag
säga att man inte kan ha ett särskilt bankkonto knutet till varje utgiftskonto.
Eller som Ltl Petri Carlsson uttryckte det i debatten: ”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”.
Landskapet har ett flertal inkomstkällor, alla är det normala, men bara en
likviditet. Menar ltl Perämaa faktiskt att regeringen ska låna upp medel från
bankerna och lämna till landskapet överförda PAF-medel outnyttjade och inlåsta på separata konton? Är det inte så att alla influtna medel ska kunna användas för hela den budget lagtinget beslutat om? Regeringen är ju skyldig att
hantera kassamedlen, likviditeten, så rationellt som möjligt.
Det som däremot bör diskuteras är policyn och reglerna för användningen
av överskotten från PAF:s verksamhet. Finansministern sade i plenum den 18
november: ”Arbete pågår med att modernisera och förtydliga lagstiftningen
inom området så att den kan ligga i fas med PAF:s utveckling och verksamhet.” Det är självklart viktigt att klara principer fastställs för hur PAF-medel
ska användas av landskapsregeringen på ett hållbart sätt. Vicelantrådet Roger
Nordlund sade i debatten den 18 november att ” spelverksamheten finns och
så länge den görs på ett lagligt sätt måste vi också kunna använda de resurser som där skapas för samhället på ett bra sätt”.
I debatten den 18 september sade finansministern angående användningen
av PAF medlen att: ”Det här är naturligtvis grannlaga frågor att ta ställning till. Vi kommer att redogöra i den ordinarie budgeten för vilka grundprinciper som vi föreslår. Sen hoppas vi på en god debatt här i lagtinget om
saken”.
I budgeten för år 2014 skriver regeringen: ”Landskapsregeringen avser att
under år 2014 lägga fram ett lagförslag avseende skapandet av ett stabilitetssystem vars syfte är att säkra förutsättningarna för sunda offentliga finanser och budgetdisciplin. Stabilitetssystemet kommer att innehålla en intäktsreserv bl.a. innehållande penningautomatmedel som kan fungera som
en utjämnande faktor i de offentliga finanserna”.
Fru talman! Regeringen går således från ord till handling. Regeringen aviserar att PAF-medel ska kunna användas för att bygga upp en intäktsreserv
som en del av stabilitetssystemet. Det är självklart att vinstmedel från PAF
kan ingå i skapandet en intäktreserv inom stabilitetssystemet och vi socialdemokrater stöder detta.
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Man får verkligen hoppas att det ska gå att föra en vettig diskussion om
skapandet av ett sådant ”stabilitetssystem” där ord som ”offentligt spelberoende” och PAF-medel som ”sipprar” hit och dit inte ingår. Tack.
Ltl Mats Perämaa, replik

Herr talman! Må hända att vi liberaler har uttryckt en viss frustration
här under debatten om betänkandet, att våra ansträngningar inte har
synts så mycket i resultatet av betänkandet. Men nu måste vi nog ändra
oss lite grann med anledning av det som vi nyss hörde.
Lagtingets fjärde största grupp, lantrådspartiet, ägnade huvuddelen
av sin tid i gruppanförandet åt att prata om liberal politik. Flera citat
över vad jag personligen har sagt nämndes här också. Det var nästan
som om vi skulle ha hört ett nytt liberalt gruppanförande här. Tydligen
sätter våra ansträngningar ändå spår i debatten och det tackar vi för.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Tack, tack!
Ltl Mats Perämaa, replik

Eftersom jag uppfattade att det var en replik till min replik så får jag rätt
att replikera en gång till.
Vad gäller PAF-medel för övrigt och insinuationen om att liberalerna i
sin regeringsmedverkan skulle ha använt PAF-pengarna på samma sätt
som socialdemokraterna nu anfäktar stämmer överhuvudtaget inte. Då
budgeterades pengarna helt skilt för användning inom tredje sektorn,
för vissa miljöåtgärder och miljöprojekt och sedan för investeringar, jag
tänker på Alandica och sjöfartsmuséet. Då var det en väldigt strikt skillnad mellan landskapets ordinarie budget och PAF-medlen.
Att använda PAF-pengar på rena konsumtionsmoment och säga att
det är samma sak som det som gjordes tidigare, det stämmer helt enkelt
inte.
Jag tar avstånd ifrån definitionen på ett eventuellt sjukdomstillstånd
kopplat ihop med spelberoende. Det är någonting som ni själva har klurat ut på ert gruppmöte.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

När det gäller definitionen av spelmissbruk så är det likställt med spelberoende. Jag bara citerade en definition. Det är inte någonting som jag
har hittat på överhuvudtaget. Min poäng är att ltl Perämaa tydligen bollar med begrepp som han inte begriper sig på.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, herr talman! Ltl Fogelström nämnde inte Ålands Framtid så
mycket i sitt anförande. Han påstod i varje fall att vi har förespråkat att
barn- och äldreomsorgen ska överföras till landskapet. Jag skulle gärna
vilja veta i vilket stenografiskt protokoll som han har plockat ut det, för
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det har vi nog aldrig sagt. Att man samtidigt borde föra en diskussion
om äldreomsorgen, som är det framtida problemet, det vet jag att vi har
sagt, men inte att vi skulle ha förespråkat några överföringar till landskapet.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Jag tror inte att det finns i något stenografiskt protokoll ännu för ltl Anders Eriksson sade det igår.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, herr talman! Den här repliken borde ha varit mellan Anders Eriksson och Karl-Johan Fogelström. Jag har inte uppfattat att ltl Anders Eriksson har sagt att vi skulle överföra barn- och äldreomsorgen till landskapet. Däremot kan jag tänka mig att han har sagt att äldreomsorgen är
ett framtida problem. Äldreomsorgen är nu utanför hela det här reformpaketet. Om vi siktar lite framåt så är det inom äldreomsorgen som
kostnaderna kommer att öka för kommunerna.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Nu var det ju inte ltl Anders Eriksson som begärde replik. Men, ni får
gärna ta tillbaka det där.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag vill ge mitt stöd till ltl Fogelströms anförande, särskilt analysen angående liberalernas skala där endast noll och hundra ingår, det
gjorde det väldigt klart för mig i alla fall.
Det som har varit ett problem för mig är att liberalerna inte har förstått att vi arbetat med olika saker, särskilt samhällsservicereformen.
Men nu förstår jag, är det så att samhällsservice reformen inte är genomförd så då har man inte gjort någonting och då är man ännu på noll.
Så det gjorde det väldigt klart för mig. Tack för det, ltl Fogelström!
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Liberalerna har varit väldigt tydliga med att det är på det viset som de
räknar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det var ett indignerat anförande. Tydligen har de trampats på
några ömma tår i alla fall, det var helt uppenbart.
Jag var ändå glad att ltl Fogelström tog upp den här frågeställningen,
och det som man försöker tillskriva liberalerna, att vi skulle påstå att
PAF-pengarna är smutsiga pengar på något vis. Detta har liberalerna
aldrig någonsin sagt och det kommer liberalerna aldrig någonsin att
säga heller. Det som vi har sagt är att det finns en skillnad mellan att använda PAF-medel till drift och till investeringar. Där har vi velat ha en
klar linje. Vi har också sagt att man behöver ta fram en ny policy och
nytt regelverk för användningen av PAF-medel och det har man inte hel-
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ler gjort ännu fast man har lovat att man ska göra det. Att det skulle vara
smutsiga pengar kommer helt och hållet från socialdemokraterna och
det får socialdemokraterna stå för själva.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Jag skulle rekommendera ltl Sjögren att läsa era egna uttalanden och ta
reda på vad ordet spelberoende innebär.
Vad betyder det att pengar ”sipprar in” på sjukvården och på dagis?
Andemeningen är ju något hemskt vilket man ska förhindra. Varför det?
Ja, för att det är ett resultat av spelberoende som är psykisk sjukdom. Ni
måste veta vad orden som ni använder betyder!
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det är också bra att få klargöra det. Det som vi varnar för, och
som socialdemokraten uppenbarligen totalt vantolkar, är att föra in
PAF-medel i drift. Det kan bli ett väldigt hårt fall för kommande landskapsregeringar att ta tag i. Vi har upprepade gånger sagt att under förra
mandatperioden minskade PAF-inkomsterna vilket fick konsekvenser
för utdelningen till tredje sektorn. Det var inga roliga saker att ta tag i.
Vilket ord man än väljer att använda så finansierar man väldigt mycket av driften i landskapets budget med PAF-medel, till och med i
lagstadgade uppgifter har man fört in PAF-medel. Det är detta som vi
har varnat för. Det kan komma en hård smäll längre fram.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Jag sade att vi anser att all verksamhet som landskapet bedriver är för
det allmänna goda. Det betyder att landskapets inkomster kan användas
för alla verksamheter.
Angående orena eller fula pengar så är det inte bara jag och socialdemokraterna som har uppfattat det på det här sättet. Ltl Petri Carlsson
nämnde det också i ett anförande här, om ni lyssnade. Läs själva vad ni
har sagt!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, herr talman! Det är klart att det också kan finnas moraliska
aspekter användningen av PAF-medlen. Det största problemet idag är
om vi faktiskt kan lita på att PAF-medlen, som vi använder idag, faktiskt
finns där framöver.
Landskapsregeringen föreslår nu att med PAF-medel att finansiera
svenska för invandrare och verksamhetsutgifter på ÅHS, vilket man får
fram om man läser bilagan i landskapets budget. Är det verkligen hållbart, enligt ltl Fogelström, att bygga framtidens välfärd i så stor utsträckning på ett enda bolags vinster?
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Nej, det tror jag inte. Jag tror att man måste balansera det hela. Regeringsarbetet går ut på att få en balans och den buffert som behövs och
därför ska ta fram stabilitetssystemet. Om det händer någonting helt
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oförutsett ska det finnas en tillräcklig bromssträcka så att man kan parera de värsta avarterna.
Ltl Axel Jonsson, replik

Det räcker att bara gå lite tillbaka i historien och titta på åren 20082009, då sjönk PAF:s vinster från 27,4 miljoner till 3,3 miljoner. Om vi
tänker att vi använder 36 miljoner PAF-medel i årets budget och om vi
får ett liknande fall i vinsten som mellan 2008 och 2009 så då dröjer det
inte många år före också PAF-medlen är förbrukade. Vad gör vi då med
kursen svenska för invandrare? Vad gör vi då med ÅHSverksamhetsutgifter och med miljonen till Visit Åland? Hur finansierar
vi då detta? Det här är den stora utmaningen med att använda PAFmedel i den här utsträckningen som landskapsregeringen föreslår. Det
är det största motivet till att vi i Ålands Framtid har varit emot ett sådant regimskifte.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Inte har det varit så hemskt hackigt om vi har tagit ut 18 miljoner per år
från PAF.
Regeringen är välmedveten om det som ltl Jonsson sade, det är därför
som stabilitetssystemet ska komma in i bilden.
Vi måste se det som att alla inkomster är normala.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Avvikande från den normala talarordningen med gruppanförande så har Ålands Framtids Anders Eriksson begärt att placeras lite senare på talarlistan.
Ltl Annette Holmberg-Jansson

Herr talman! Jag vill börja med att tacka ledamöterna i finans- och näringsutskottet som så vänligt lotsat mig igenom mina första dagar här i huset.
Många långa dagar med mycket nya intryck har det sannerligen varit. Våra
åsikter har ibland gått lite isär men oftast har tongångarna och diskussionerna varit i god ton och mycket givande. Bland de intressanta hörande vi haft
på vår lista har man kunnat skönja en röd tråd; tillväxt.
Herr talman! Jag vill här lägga fokusen på ett av dessa områden där vi
borde bli bättre att ta tillvara på en rätt ny och dåligt använd resurs; våra nya
ålänningar! Hur kan vi på Åland bli bättre på att integrera och ta hand om
våra nya medborgare på vår fina ö? En ö många av dem kämpat mycket hårt
för att komma till. Vissa har genomgått fasor vi inte ens vågar tänka på. När
du som ny på Åland väl kommit hit vill du inget annat än att anpassa dig till
det samhälle du lever i. Du behöver oftast snabbt tjäna ihop pengar då dina
strapatser hit ibland kostat en hel del pengar och som alla vet kostar det
pengar att flytta till ett nytt boende.
Du söker jobb och du har turen att få ett men du inser att för att kunna bli
en del av samhället du bor i behöver du lära dig språket.
Från mitten av januari 2014 kommer det nu att startas upp svenska för inflyttade som arbetar. Detta är ett nytt treårigt projekt där personer som behöver lära sig svenska kan få chansen att lära sig det på arbetstid. Kursen är
upplagd så att hälften av undervisningen sker på betald arbetstid och resten
på fritiden.
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Projektet är på beställning av landskapsregeringen som är med och finansierar. Arbetsgivaren betalar lön för den del av utbildningen som sker på arbetstid. Utbildningen ska bestå av 35 lektioner och den ska främst hållas på
företagen och kunna anpassas individuellt. Toppen! Det är något som verkligen saknats tidigare, att ge inflyttade ålänningar chansen och möjligheten att
lära sig svenska och ändå kunna fortsätta jobba.
I dagsläget har ett tjugotal företag visat intresse men tyvärr tror jag att alla
företag inte är intresserade av att betala för att någon ska sätta sig på skolbänken så de kan lära sig svenska eller så har de helt enkelt inte har råd att
betala för något som inte ger dem faktisk arbetskraft, så tufft är det där ute på
arbetsmarknaden, speciellt nu när arbetslösheten stiger. Det finns flera arbetsökande att välja bland när du ska anställa nypersonal och företagen har
det lite kämpigare nu i lågkonjunkturen.
Detta innebär att det fortfarande kommer att finnas flera som kommer att
stå inför det faktum att SFI är den enda lösningen för att kunna lära sig
svenska om du förstås inte väljer att gå Medis kurser någon kväll i veckan.
SFI står för svenska för inflyttade.
Idag är det AMS som tillhanda håller dessa kurser och det är Medis som
håller i kursernas undervisning. Detta betyder att för att få gå denna kurs så
måste du vara arbetslös. För att lära dig språket måste du säga upp dig från
ditt jobb och bli arbetsökande och lyfta bidrag.
Bästa lagtingskollegor, är inte det helt vansinnigt? Ska vi göra de som vill
jobba beroende av bidrag så att de kan lära sig svenska? För många av dem
som kommer hit är jobbet oerhört viktigt. Du lär dig hur samhället fungerar
och du vill inte vara någon till last utan vara en god medborgare som klarar
sig själv. Du vill stå på dina egna ben.
SFI kurserna ordnas numera 2 gånger per år mot tidigare 1 gång per år vilket är jättebra och en oerhörd förbättring mot tidigare år. Däremot har kurserna ändrats och där kanske det är på sin plats att analyseras det nya upplägget efter ett tag så vi vet att det är rätt väg att gå. Nu har kurserna kortats
ner, men man har lagt till arbetspraktik på nivå 2 och 3, vilket är rätt väg att
gå då deltagarna tvingas tala språket och lär känna nya ålänningar.
Dock vore det bra att se över, justera och kanske anpassa SFI-kurserna så
du kan få jobba och tjäna dina egna pengar och ändå kunna få chansen och
lära dig svenska. Dela upp dagarna, ha en kurs på förmiddagen och en annan
på eftermiddagen. Ge de som arbetar möjligheten att lära sig svenska och
ändå ha chansen att få försörja sig själv utan att landskapet ska gå in och ge
bidrag för att de ska lära dig språket.
Herr talman! Vi har i finansutskottets betänkande betonat vikten av
undervisning i svenska för alla inflyttare som inte behärskar språk. Språket är
nyckeln till ett fungerande samhälle. Utan att kunna språket blir du ofrånkomligt i ett utanförskap. Du kan inte vara delaktig i det samhället kan erbjuda, du vet inte vad läkaren säger när du blir sjuk och du kan inte hjälpa
dina barn med deras läxor i skolan.
Vissa ser de inflyttade som problem, varför? Se dem som en oerhörd resurs
med många värdefulla kunskaper som går förlorade om de inte får chansen
att kunna förmedla dem på grund av att språket saknas.
Vi borde och bör göra det enkelt för dem som vill lära sig vårt svenska
språk som vi alla värnar så mycket om. Tack!
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Ltl Brage Eklund, replik

Tack, herr talman! Ltl Annette Holmberg-Janssons inlägg i debatten
handlade mycket om språket. Jag delar helt och hållet hennes åsikter. Vi
har diskuterat lite i utskottet om det här. I en motion för länge sedan belyste Ålands Framtid problematiken med vår arbetskraftsinvandring och
att de inte har möjlighet att gå svenskspråkiga kurser gratis, utan då
måste man gå kvällstid och betala. Vi lyfte fram detta och tyckte att det
var felaktigt att de skulle betala och de som är utan arbete stämplas som
arbetslösa. Man då har man kommit halvvägs eftersom företagen ska gå
in med hälften och samhället betalar andra hälften. Men jag tycker att
man skulle kunna gå hela vägen. Jag tror att ledamoten och jag är
ganska eniga i våra åsikter.
Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

Det var en av sakerna som vi var rörande överens om. Sedan kanske det
inte syns för att vi förkastade en del motioner, men vissa saker var vi
helt rörande överens om ändå i utskottet, det är helt klart.
Jag tycker absolut att den väg som man nu har valt är den rätta vägen.
Man ska titta på olika alternativ och olika lösningar.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, herr talman! Jag förutsätter att ledamoten i framtiden kommer att
driva de här frågorna inom regeringspartierna. Jag ser fram emot en
lösning för arbetskraftinvandringen så att man kan studera svenska på
en sådan tid där man inte arbetar. Annars är det här ett problem. Som
ledamoten sade så har inte alla företag råd att vara med och finansiera
det här. Det är inte alldeles enkelt och det måste vi lösa från samhällets
sida. Rent ekonomiskt är det sist och slutligen en liten insats. Det gäller
också att anpassa sig så fort som möjligt i samhället och då är språket en
huvudingrediens. Jag hoppas att ledamoten i framtiden driver de här
frågorna inom regeringspartierna.
Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

Det lovar jag, jag kommer att göra mitt yttersta och jag vet redan nu att
de jobbar för det i regeringspartierna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson

Herr talman! Jag vill först gratulera ltl Holmberg-Jansson för ett väldigt bra
premiärtal.
Det har varit en liten märklig debatt och debatteknik, vilket jag bl.a. noterade att ltl Fogelström ägnade sig åt. Han hade repliker om sådant som jag
hade sagt. Han hade replik med ltl Gun-Mari Lindholm om vad liberalerna
hade sagt. Det blir lite svårt om vi ska ha den debattekniken att hålla ihop debatten.
Jag tycker också att betänkandet är lite märkligt. Det är ovanligt mycket
text som egentligen inte säger någonting rent konkret. Då ställer man sig frågan; varför? Det är också mycket text utan att man på något sätt följer upp de
slutsatser som man drar. Då ställer man sig också frågan; varför?
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Tidigt i morse läste jag fjolårets betänkande från finansutskottet om budgeten och det var en helt annan kaliber och nivå i det betänkandet. Jag blev
väldigt förvånad när jag jämförde de båda dokumenten.
Jag tror att det kan ligga mycket i det som ltl Jörgen Pettersson sade igår
när han drog en parallell till lantrådet Camilla Gunell, hur hon såg på detta
med indexjustering när hon var i opposition. Ltl Jörgen Pettersson nämnde
också hur ltl Perämaa såg på indexjusteringen när han var i regeringsställning jämfört med när han var i opposition. Pettersson sade att det här var ett
exempel på att parlamentarism inte fungerar. Jag kan hålla med om det, men
tyvärr ser jag också detta finansutskottsbetänkande som ett ganska tydligt exempel på att parlamentarismen inte riktigt fungerar.
Vi har 50 budgetmotioner som i flera fall faktiskt avslogs helt och hållet
utan motivering eller annars hänvisade man till de allmänna motiveringarna
där ingenting av det som motionen tar upp heller tas upp. Man har haft över
50 höranden, det har sagt att det har varit mycket extra personal så kanske
det är 60-70 personer rentav och ändå ser man inte några ändringsförslag.
Parlamentarismen fungerar inte, precis som ltl Petterson sade igår. Varför
ska man höra så många om ingen lyssnar?
Ltl Mika Nordbergs uttalande i tidningen Åland i lördags har redan varit
upp flera gånger så jag citerar inte det.
Hela processen blir mycket bortkastad tid om man har bestämt sig på förhand hur det ska vara. Man kommer inte att ta till sig några argument och
man kommer inte att ändra någonting. Det är en omogen parlamentarism,
enligt mitt förmenande.
Debatten idag startade med ett anförande av ltl Petterson. Han sade att det
var viktigt att nå bredd och enighet. Ja, inte hittar man det i det här betänkandet i varje fall och det tycker jag är lite synd.
Samhällsservicereformen, när detta stora projekt började skulle det frälsa
ekonomin, nu vet jag inte riktigt längre vad det ska frälsa. Regeringspartierna
hänvisar ofta till samhällsservicereformen när vi pratar ekonomi.
Reservanterna Perämaa, Eklund och Asumaa pekar på att de ekonomiska
verkningarna, av de förslag vi har, fortfarande saknas. Man har en målsättning på en kvalitetssäkring av servicen samt effektivisering och besparingar
inom offentlig sektor. Men även detta röstar regeringspartierna mot utan
några desto mera motiveringar och det är rätt svårförståeligt enligt mitt förmenande.
Det stora numret i detta betänkande är att man ska ha fokus på tillväxt,
vilket flera har pratat om. På sidan 6 i betänkandet sägs: ”Utskottet har satt
fokus på frågan om hur och var tillväxt kan skapas i den åländska ekonomin vid sin behandling av budgeten”. Men i verkligheten finns det inte något
svar överhuvudtaget på vare sig hur eller var.
Det finns en sådan här formulering: ”Utskottet har i budgetbehandlingen
erfarit att det åländska näringslivet är i behov av nödvändiga investeringar
och satsningar. Det är skäl att forcera dylika med avsikt att då konjunkturen vänder stå redo”. Det här är väldigt bra formulerat. Men man ställer sig
frågan; jaha, men sen då? När oppositionen faktiskt är beredd att tillföra en
halv miljon till utveckling och satsningar inom näringslivet då är man helt
plötsligt inte med, då kommer det inte medel.
Inom sjöfarten sägs det: ”Priserna för fartygsbränsle kan komma att stiga
med ca 50 procent eller mer vilket i så fall kommer att få kännbara effekter
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på den åländska ekonomin”. Även detta är korrekt. Jaha, och sen då? Om vi
tittar på den här frågan i ett kort perspektiv så är det enormt viktigt att man
får till stånd en samordning mellan marindiesel och vanlig diesel. Flampunkten på marindiesel ligger på 60 grader och i vanlig diesel på 52 grader. På det
92:a IMO-mötet togs den här frågan upp ifrån USA, man gick igenom frågan
oerhört noggrant. Man kom underfund med att det inte finns några tekniska
orsaker till att man har olika flampunkter, utan det har bara varit på det sättet. Alla som jobbar med utveckling vet att man ofta stöter på någonting som
har varit på ett visst sätt tidigare. När det gäller den här biten så jobbar övriga
regeringar i Norden stenhårt, man jobbar och lobbar för att försöka sammanföra marindiesel och vanlig diesel och det borde också landskapsregeringen
göra för det här är synnerligen viktigt för Åland. Det är lätt att skriva om problemen men man måste också peka på vad man ska göra åt problemen.
Under industrin står det; ”I syfte att uppmuntra industrins fortsatta utveckling även år 2014 är det viktigt att det finns tillräckliga anslag för olika
typer av stöd och stödordningar.” Jaha, men sen då? Det är också samma
sak, bra skrivningar, framåtsyftande. Men så fort det förs fram konkreta förslag om mera medel, nej, då är man inte med.
Det samma gäller primärproduktion. Där noterade jag att utskottet önskar
lyfta fram trädgårdsnäringen och det kan vara bra efter allt snack om mjölkkor, men mjölkkorna behöver också stöd. Det kan säkert vara bra att lyfta
fram trädgårdsnäringen. Man skriver: ”Utskottet konstaterar att näringen
har behov av flera yngre odlare och investeringar”. Igen är det väldigt bra
formuleringar. Jaha, men sen då? Här har det också kommit ett förslag om
att man skulle tillföra en halv miljon. Precis som ltl Brage Eklund sade så har
vi hänvisat finansiering för de här anslagen. Det här är oerhört viktigt om
man faktiskt menar det som man skriver att man vill ha fokus på tillväxt.
Finans- och näringsutskottet konstaterade och förutsatte i sitt betänkande
i fjol utan att det blev någonting överhuvudtaget i praktisk handling när det
gäller konsekvensanalyser. Nu skriver utskottet så här: ”Utskottet förutsätter
att den konsekvensanalys som landskapsregeringen planerar att genomföra av det kommande LBU- programmet förs till lagtinget för behandling
som ett meddelande före stödnivåerna fastslås.” Det är ett bra ställningstagande.
Inom turism och handel säger man: ”Besöksnäringen hör till världens
allra snabbast växande näringsgrenar.” Det är stora ord igen. ”Utskottet
stöder den turismstrategi som har som mål att fördubbla den turistiska omsättningen till år 2022. De turistiska produkterna på Åland behöver utvecklas och entreprenörskapet behöver stimuleras.” Även det här är väldigt lätt
att hålla med om.
Jag vill tillägga att även marknadsföringen borde stimuleras och utvecklas.
Om man tittar på vad som har hänt i Visit Åland under det senaste året så har
jag noterat att det finns en hel del medel outnyttjade. Samtidigt har jag tagit
del av, via media, att Visit Åland anlitar mediekonsulter för en kostnad på
7000 euro. Jag hoppas att finansutskottet har tittat ordentligt på det här.
Man tar fram filmer, för kanske 5000 euro, där man ska presentera vad man
har gjort. Det här har kommit fram via media. Samtidigt finns det medel outnyttjade för direktmarknadsföring. Jag tycker att det här är ett hårresande
sätt att använda samhällsmedel på. Jag vill ändå säga att det är samhällsmedel i och med att landskapet satsar 1,1 miljoner i Visit Åland. Det här är full623

ständigt oansvarigt. Jag vet inte vilka politiska krafter som vill lägga locket på
men jag tycker att det är märkligt.
Inom utbildnings- och kulturpolitiken så fortsätter man resonemanget
med fokus på tillväxt. I syfte att över tid skapa nya entreprenörer, exportmöjligheter samt allmän åländsk tillväxt framhåller man vikten av en god utbildning. Det är jag den första att skriva under på. Det borde vara så, men är det
så? Man säger också: ”Sjöfarten hör alltjämt till landskapets kärnverksamheter vilket också bör återspeglas i studiemöjligheterna.” Jag har pratat med
en person som jag tror att många av er känner men man brukar aldrig hänga
ut enskilda människor ifrån talarstolen så jag ska låta bli att nämna namnet.
När det gäller sjöfartsutbildningen sade vederbörande att det är besynnerligt
att man efter alla år inte får sjöfartsutbildningen att fungera. Sjöfartsutbildningen är inte uppbyggd för rederinäringens behov, den är inte upp uppbyggd för personalens behov, utan den är uppbyggd för personalen som jobbar inom sjöfartsutbildningen. Det var ett väldigt starkt uttalande.
Om man har fokus på tillväxt och entreprenörer vad har då finansutskottet
rent konkret gjort när det gäller det här? Ja, man talar om att utveckla religionsundervisning i skolorna. Det har man lyft upp så pass mycket när det gäller den åländska tillväxten att man till och med begärt ett speciellt utlåtande
från lag- och kulturutskottet.
Herr talman! Jag vill sammanfatta med att säga; ska man ha fokus på näringslivsutveckling och tillväxt så måste det åtminstone finnas någon punkt
där man rent konkret följer upp det. Oppositionen har haft vänligheten att
lägga två väldigt välgenomtänkta och utarbetade förslag på hur man skulle få
mera medel för näringslivsutveckling, men det passade inte.
Jag vill avsluta, herr talman, med att avisera att vi kommer att ta motion nr
22, 25, 26,38 och 40 till omröstning.
Ltl Mika Nordberg, replik

Herr talman! Ltl Anders Eriksson sade att det inte var någon idé när det
gällde behandlingen av budgeten och det kommande budgetbetänkandet i finansutskottet. Jag delar inte alls den uppfattningen. När vi jobbade med budgeten så hade vi till uppgift att komma med ett betänkande. I själva betänkandet hade vi flera olika förslag till skrivningar.
Det fanns två skrivningar och då blev det omröstning om vilken skrivning som skulle vara utskottets ståndpunkt. Det var utskottsmajoritetens uppfattning som sist och slutligen utgjorde betänkandet. Där har ju
motparten en möjlighet att i en reservation föra fram sin åsikt. Därför är
det inte någon idé vad jag anser.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag kan absolut procedurfrågorna. När jag läste betänkandet så funderade jag på varför man famlar? Man har goda skrivningar, man har goda
intentioner men när det kommer till konkret handling så blir det stopp.
Jag läste fjolårets betänkande och blev faktiskt imponerad över djupet
som fanns i det betänkandet. Jag tror faktiskt att det är precis som ltl
Mika Nordberg själv sade i tidningen Åland i lördags; man var tydligen
för konkret ifrån finans- och näringsutskottets sida. Det uppfattades
som kritik från vissa regeringsledamöter så därför så valde man att sluta
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leden, enligt Nordberg. Jag tror att vi där finner orsaken till att det här
betänkandet tyvärr blev så urvattnat som det blev.
Ltl Mika Nordberg, replik

Det som sades i media har citerats mycket. De facto så svarade jag på en
konkret fråga: Hur kom det sig att det blev omröstningar i budgetbetänkandet? Det hade att göra med att vi i utskottsmajoriteten valde att hålla
oss till den budget som vi de facto hade varit med och lagt. Allt hängde
på det ifrån första början. Uttryckligen står det i tidningsartikeln att jag
har citerat budgeten och inte betänkandet.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är absolut normalt att i ett parlamentariskt styrelseskick hålla fast
vid budgeten, ltl Nordberg. Men när man valde redan före hur det ska se
ut, det är då som vi finner svaret på att det ser ut som det ser ut.
Vi har tagit fasta på de uttalanden som har kommit från olika håll om
att det är viktigt att man ger och tar, både från oppositionens sida och
från regeringspartiernas sida. Det tror jag att är väldigt viktigt om man
ska få fram ett bra betänkande. Men så har det synbarligen inte varit i
finansutskottet den här gången och det tycker jag är synd.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Fredrik Karlström, replik

Tack, herr talman! Jag ska inte bli så långrandig nu för jag kommer
snart att hålla ett anförande. Jag ska svara på några de här frågorna som
ltl Eriksson ställde; ”och sen då?”
Tittar vi t.ex. på stöd till näringslivet så har vi ett moment som heter
nationellt företagsstöd på lite drygt 1,5 miljoner. Det är 900 000 euro
mer än året innan. Det var svar på frågan ”och sen då?” Ja, vi satsar redan betydligt mycket mer än vi har gjort tidigare på det övriga näringslivet på Åland.
Tar vi jordbruket så har vi precis samma förutsättningar med miljöstöd, LFA-stöd, som tidigare och vi sätter in 1 miljon nationella medel
för investeringar i jordbruket. Vi har berett detta på avdelningen enligt
det behov som vi har sett att funnits. Om det sedan visar sig i framtiden
att det finns ännu större behov och när vi har de exakta siffrorna så får
vi komma med tilläggsbudgeter, precis som vi alltid har gjort tidigare i
den här salen. Just nu finns det en budget som täcker de behov som vi
från avdelningens sida har tittat på, analyserat, räknat fram och lagt ett
förslag på och det håller sig innanför ramarna.
Tittar på turismen så gör vi satsningar tillsammans med näringslivet
på flyget.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Anders Eriksson, replik

Redan på ÅPF:s höstmöte senaste fredag framkom att det inte finns tillräckliga anslag.
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Om vi uppehåller oss vid jordbruket, jag kan inte ta alla områden i en
replik, men tittar man på åren 2012-2013 och nästa år 2014 så minskar
anslaget med 32 procent, det kan man själv läsa innantill ifrån budgeten.
Minister Karlström säger; ”det är inga problem, vi kommer med tillläggsbudget." Att vi ska sluta med tilläggsbudgeten har jag hört så
många gånger ifrån regeringspartierna. Vi måste hålla igen, vi kan inte
hålla på med det. Man måste ju bestämma sig vilket spår man ska ta i så
fall.
Minister Fredrik Karlström, replik

Herr talman! En orsak till varför det nationella investeringsstödet har
tagit slut, inte räckt till och att det har funnits ett större behov de senaste åren än vad det har funnits pengar, så det enklast svaret är att procentnivån har varit väldigt hög. Jag har under många års tid sagt att det
kanske är klokare att vi sänker procentnivån så att det räcker till flera
investeringar, flera personer, företagare och jordbrukare som vill investera. Det här är någonting som jag jobbat på den senaste tiden. Vi har
också haft diskussioner med producentförbundet om det här. Vi kommer att titta på det i nästa år i de tilläggsbudgetar, som eventuellt kommer, om det visar sig att det nuvarande förslaget på 1 miljon inte räcker
till. Jag återkommer till det också i mitt anförande.
Ltl Anders Eriksson, replik

När det gäller de olika stödnivåerna så är jag den första att hålla med om
att man ska utvärdera. Man ska se vilken nytta vi får tillbaka till samhället av de pengar vi satsar. Minister Karlström glömde att nämna att
nivån på anslagen har minskat avsevärt under de senare åren. Det är
bara att titta tillbaka i budgetarna så ser man att det är på det sättet. Det
är klart att det måste märkas någonstans.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, herr talman! Ltl Anders Eriksson tog upp frågan om tillväxt, hur
viktigt det är med utbildning och att han saknade en del i utskottets betänkande. Men när jag läser både å sidan 3 och 6 så uppfattar jag ändå
att man faktiskt säger saker om det. ”Det är av stor vikt att det
åländska utbildningssystemet är lyhört för framtidens möjligheter.”
Man har med skrivningar om att det ska finnas finansiella möjligheter
för utbildningen och att det är viktigt för tillväxten.
Samtidigt föreslår Ålands Framtid att man ska dra ner 144 000 euro
på utbildningsavdelningen. Men det finns alltså en efterfrågan, det finns
t.o.m. större företag på Åland som säger att man borde dubblera antalet
platser på IT-utbildningen. Ålands Framtid vill dra ner, hur hänger det
här ihop, hur klarar man då av att upprätthålla IT-utbildningen?
Talmannen
Tiden är ute!
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Ltl Anders Eriksson, replik

När det gäller IT-utbildningen så hör jag till dem, som i likhet med
många andra, har varit förvånade. Det är inte vi i oppositionen som har
dragit ner de utbildningsplatserna. Det är faktiskt regeringen som har
gjort det, om man tittar ett par år tillbaka.
I vår ekonomiska situation brukar man bli beskylld för att vara populistisk och jag vet inte vad man är om man är andra vägen, men vi har
faktiskt också föreslagit minskningar inom hälso- och sjukvården, för vi
tror man måste spara på alla områden. Vi tror att man måste få en betydligt effektivare offentlig sektor än vad vi har idag i landskapet Åland
om vi ska ro det här ekonomiskt i hamn. Om jag förstår ltl Petri Carlsson
så gäller det bara att ha mer och mer anslag så löser sig alla problem,
men det tror inte jag.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, herr talman! Det går inte riktigt ihop att man vill öka på antal utbildningsplatser och samtidigt dra ner på anslagen. Det hänger inte
ihop.
Jag tycker att det är bra att man talar om att man vill minska konsumtionsutgifterna. Jag tycker inte alls att man bara ska öka på anslagen så fungerar det. Vi i moderat samling har varit aktiva i att få ned underskottet till 10 miljoner euro. Jag skulle gärna se ännu lägre konsumtionsutgifter, men vi får ta det i den takt som det är möjligt att genomföra. En viktig förklaring till varför konsumtionsutgifterna ökar är att
pensionerna ökar. Antalet personer som får pensioner ökar. På sidan 65
i budgeten kan man utläsa att pensionerna ökar med drygt 1,8 miljoner
euro och det måste man ju också kunna ta till sig.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det måste man absolut kunna göra. Det är också ytterligare en faktor
som pekar på hur oerhört viktigt det är att man har en ansvarsfull ekonomisk politik.
Om vi nu koncentrerar oss på utbildningsområdet, om man drar ner
anslagen, vad gör man då? Ja, man måste ju prioritera vad som är det
viktigaste.
Det jag försöker säga, ltl Carlsson, är att om man i finans- och näringsutskottet plockar upp tillväxt och näringslivsutveckling som det absolut viktigaste, då borde man också kunna exemplifiera någonting annat än religionsundervisning. Vad är det som är viktigt? Apropå att det
inte hänger ihop, det blir egentligen nästan lite fånigt att man ska ha det
här temat i den allmänna texten, men när det kommer till konkret handling så kommer det ingenting, tyvärr.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Göte Winé

Tack, herr talman! Min reflexion är att det svider i stoltheten hos liberalerna
och Ålands Framtid för att inte någon motion blev godkänd. Ser man på motionerna så förstår jag det. Även om de finns bra funderingar kring motionerna så kan det ändå vara svårt att få in dem i 2014 års budget.
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Orsaken till att jag begärde ordet är att ltl Brage Eklund frågade i sitt anförande varför man ens har hörande att komma till utskottet när det inte blev
någon motion godkänd. Jag tycker att den inställningen är lite nedsättande
mot de 50 höranden som har varit till finans- och näringsutskottet och att de
hörande bara skulle komma till utskottet för motionerna. Det som de hörande sade var tydligen inte så viktigt bara motionerna blev godkända. Det är
en tråkig inställning.
Det kom fram mycket i hörande som kommer att komma i framtida budgetar och framtida politik.
Vi måste också kunna se på politiken långsiktigt. Nu verkar det som om
den långsiktiga politiken inte är viktig utan det ska hända nu.
Jag hörde tidigare i debatten att konstruktiviteten saknades och det kan
jag hålla med om. Vi debatterar inte politiken kring motionerna, utan mera
hur odemokratisk det har varit i utskottet. Det förvånar mig, det lilla jag har
hört från finans- och näringsutskottets arbete är faktiskt all den tid på hörandena som man har lagt ner när det gäller motionerna. Det utrymme som motionerna har fått i det här finans- och näringsutskottet upplever jag att inte
har funnits i tidigare utskott, före det här finans- och näringsutskottet tillträde.
Ltl Brage Eklund nämnde tidigare i sitt anförande att det offentliga konkurrerar med det privata men kunde inte alls konkretisera sig i frågan. Jag
tycker att det är tråkigt att man ger sådana motiveringar men egentligen inte
alls har någonting konkret att gå på. Överlag tycker jag att Ålands Framtids
gruppanförande saknade trovärdighet för man kunde inte alls konkretisera
när man kritiserade landskapsregeringen. En sådan utveckling tycker jag är
olycklig, det skapar också en misstro ute bland folket.
Oppositionen säger nu att det är osunt att använda PAF-medel för utveckling och sysselsättning. Är det faktiskt osunt att använda PAF-medel för dessa
ändamål? Jag tycker att det är bra att vi ändå lyckas få loss pengar att satsa
framåt och ge en framtidstro.
Man vill inte ha pengar till utveckling och sysselsättning, men ändå har liberalerna lagt motion om ungdomsgarantin. Men i PAF-medlen finns det
medel till en hel del av det som finns i motionen. Nu finns också pengar för
detta i PAF-medel. Det finns bl.a. sysselsättningsfrämjande utbildning,
svenska för invandrare, konjunktursanpassad yrkesutbildning och integration och mångkulturellt befrämjande. Är det inte värt att fortsättningsvis ha
råd med dessa områden, istället för att vi måste skära ner på vissa områden?
Hur ofta står man inte här och säger; ” konsumtionsutgifterna ökar för mycket, dra ner dem!” När man ändå försöker se hur man kan göra så säger man i
nästa stund; ”arbetslösheten går upp, vad gör ni?” Det är en jättesvår kombination. En ledamot brukar ofta skriva att det är slut med de vackra orden. Det
är slut med de vackra orden, men verkstaden måste ändå finnas. Vi måste på
något sätt hitta medel för att göra det här. Då är det bättre att PAF-medlen
satsar på utveckling och framåtseende, så ser jag på det. Tack.
Ltl Runar Karlsson

Herr talman! Utskottets majoritet har gjort ett bra jobb. Jag är nöjd med
skrivningarna. Det är mycket som jag skulle vilja kommentera. Det är svårt
att hinna med allt men jag ska koncentrera mig på miljön och hållbar utveckling.
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Man har tagit fasta på vattenkvaliteten runt omkring oss i och med att vi
bor på ö mitt i Östersjön. Utskottet har varit tydligt med att åtgärder måste
göras för att förbättra vattenkvaliten. Vi är ett antal personer som försöker
jobba för att i första hand se till att våra vikar och Lumparn ska bli renare. Vi
i Saltvik försöker förmå landskapet att återställa Hagamossen som är en liten
del. Sedan finns det vidare projekt med att bygga våtmarker så att våra vikar
någorlunda ska se ut som förr. Det är långt dit det men man måste börja någonstans.
Vi vet att utsläpp från jordbruket påverkar våra vikar. Vi vet också att den
senaste programperioden 2007-2013 var mycket tacksam för vårt vatten. Det
finns siffror som visar att utsläppen har minskat med 20-30 procent tack vare
miljöstödsprogrammet och framförallt den extensiva vallodlingen. Nu hoppas
vi att regeringen här i mars tar beslut så att vallodlingen kan bli kvar i någon
form så att vi inte ökar utsläppen igen.
Det finns tydliga siffror i ÅSUB:s bok. Man kan se att från 2004 fram tills
idag har fosforgivorna minskat med 30 procent i vårt jordbruk, samtidigt har
också kvävegivorna minskat med 20 procent i vårt jordbruk. Det syns direkt
på våra minskade utsläpp till våra vikar och till Lumparn.
I riket har man gjort en utredning där en professor säger att det programmet som man har haft där har inte gett det önskade resultatet. Den här professorn säger klart och tydligt att den enda vägen är att minska användandet
av konstgödsel och ha en ökad gräsareal. Många här i lagtinget brukar skälla
på gräsarealen och kalla det för stödodling men det visar faktiskt en för miljöförbättring. Det är exakt det systemet som vi har haft här på Åland de senaste
sju åren. Vi har betalat miljöstöd för extensiv vall, man har gödslat mindre
och det har lett till att det har minskat med ungefär en tredjedel. Det som nu
är målsättningen i riket har vi redan uppnått på Åland med den metod som vi
har haft. Vi får absolut inte gå tillbaka till den 70-tals metod som vi hade tidigare, det kommer i alla fall inte jag att omfatta.
Utsläppen påverkar vårt saltvatten men framförallt vårt dricksvatten. Våra
insjöar är omgärdade av jordbruksmark som också har dragit nytta av miljöstödsprogrammet. Här har utskottet klart och tydligt sagt att man framförallt
måste skydda råvattentäkterna. Det gäller i första hand att se till att nuvarande beslut, lagstiftning och förordningar följs, vilket vi vet att inte görs. Vi
har bland annat läst i tidningarna om Ålands Vattens skyddsområde. Man
har betalat understöd till markägare och ändå odlas marken precis som vanligt i de allra flesta fall, vilket egentligen är katastrof. Vi vet också att det finns
andra problem där man inte följer besluten. I första hand måste man se till
att lagar och beslut följs och i andra hand måste man se till att de miljöförbättrande åtgärderna får fortsätta.
Vi vet att våra vattentäkter de senaste åren har blivit allt sämre enligt dem
som sitter på den kunskapen och de positionerna. Ålands Vattens vattentäkter siktdjup har minskat från tre meter till två meter på några år, vilket helt är
relaterat till algblomningen och de blågröna algerna som ofta är giftiga. Vi vet
att också att Bocknäs Vattens vattentäkter inte har kunnat användas, åtminstone inte den senaste sommaren och kanske inte de två senaste somrarna på grund av övergödning. Det har invandrat så kallade mossdjur och man
har varit tvungen att koppla över till Ålands Vattens ledningsnät under sommarhalvåret. Det är antagligen bara en tidsfråga innan Ålands Vatten vattentäkter röner samma öde och då, mina vänner, har vi problem.
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Därför måste vi, precis som utskottet säger, betona våra råvattentäkter. De
måste skyddas och det måste förstås göras åtgärder som vissa markägare
kommer att bli berörda av. Men den lidna skadan måste vi betala bort, det
finns inga andra alternativ för oss konsumenter och för livsmedelssektorn.
Förädlingen måste naturligtvis också ha rent vatten för att kunna verka på
Åland. De här åtgärderna är vi rent konkret tvungna att göra. Det är säkert
obehagligt när man kommer in på det privata markerägandet men det är exakt som när man bygger en väg, då exproprierar man också mark ofta mot
markägarnas vilja. Precis samma sak borde man göra här. Man borde på något vis expropriera mark runt vattentäkter och områdena närmast tillrinningen så att vi kan dricka rent vatten i framtiden. Tack.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Ltl Runar Karlsson hade ett intressant anförande som
rör vårt betänkande. Vi i utskottet har varit eniga att man måste titta
över användningen av marken runt råvattentäkterna. Var gränsen ska gå
är en annan sak. Jag delar Runar Karlssons uppfattning om att det inte
kan vara markägaren som ska bli lidande för att vi ska skydda råvattentäkterna. Det är samhällets skyldighet och då måste man kompensera.
Sedan nämnde Runar Karlsson minskad konstgödsel och ökad extensiv vallodling. Det rimmar illa mot den nya programperioden där man
åberopar produktivitet. Man vill att trädgårdsnäringen ska öka och
mjölkproduktionen ska öka. Jag får inte den här matematiken att gå
ihop.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Den nya programperioden ju inte fastställd ännu. Den är
under bearbetning, det remissas och det diskuteras. Jag medger att all
verksamhet betyder utsläpp. Det gäller att hitta en balans. De facto har
den senaste programperiodens åtgärder visat resultat. Det som de allra
flesta i den här salen har frågat efter är att vi måste göra något för att
minska utsläppen och det har gett resultat i samklang med den blomstrande livsmedelsförädlingen och vår produktion på Åland idag. Det
finns väl ingen region med 28 000 invånare som har ett sådan blomstrande jordbruk och en sådan livsmedelsförädling som på Åland. Det har
vi kunna ha med hjälp av minskade utsläpp och det här får vi inte förstöra.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Det här är ett bekymmer. I den nya programperioden
kommer den största delen av stöden att minskas inom miljöstödet. Runar Karlssons anförande bygger mycket på att miljöstöden ska vara
oförändrade eller t.o.m. förstärkas. Det här går emot de intentioner som
landskapsregeringen har; att man ska öka produktiviteten under den
nya programperioden. Vi har redan i nuvarande programperiod sänkt
gödselnivågivorna inom jordbruket så att de börjar tära på avkastningen. Det finns en gräns när lönsamheten och miljöstödsbeloppet är så litet att det inte är värt att söka och då har vi missat målet.
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Ltl Runar Karlsson, replik

Herr talman! Som jag sade tidigare, den kommande programperioden är
inte fastställt ännu. Det finns sådana antydningar som ltl Eklund sade.
Man vill ha ökad produktion och ta bort miljöstödet. Jag motsätter mig
det. Jag anser att vårt ansvar för kommande generationer, och även för
vår generation, är att ha rent vatten och det är viktigare. Titta vad vi har
på Åland med 28 000 invånare! Vi har lyckats åstadkomma en fantastisk livsmedelsförädling på lilla Åland. Vi har en chipsfabrik som är ledande i Norden. Vi har ett slakteri. Vi har ett mejeri som är fantastiskt.
Vi har äppelodling som är Finlands största. Det finns ingen region i
Europa som har en sådan fantastisk livsmedelsproduktion och förädling
i förhållande till befolkningsunderlaget och arealen som vi har. Det har
vi åstadkommit genom minskning av utsläppen. Det här måste vi behålla, vi får inte förstöra det!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Fredrik Karlström

Tack, fru talman! Jag börjar med det som ltl Runar Karlsson sade att den nya
programperioden inte är igång ännu. Den nya programperioden kommer att
börja 2015. Vi håller på att arbeta med den som bäst. I den bästa av världar så
hade jag hoppats att vi skulle ha ett meddelande och diskussion till lagtinget
om alla strukturfondspaketen; ERUF, ESF, fiskerifonden och landsbygdsutvecklingsfonden, innan den här debatten. Det har tyvärr inte fungerat med
tanke på att våra kollegor på andra sidan Skiftet inte heller är färdiga med
sitt. Vi kan inte göra vår konsekvensanalys, som vi har utlovat, före vi vet hur
Finland sätter nivåerna både för landsbygdsutvecklingsprogrammet och för
de nationella stöden.
Jag vill direkt säga, så att det inte råder någon som helst tvivel om det, att
jag aldrig har sagt, menat och tänkt att det ska göras konsekvensanalyser för
de övriga EU-programmen. Det är en stor skillnad på landsbygdsutvecklingsprogrammet som berör precis varenda en jordbrukare på Åland mot ERUF
och ESF. Varenda jordbrukare blir berörd av landsbygdsutvecklingsprogrammet. Det är ett program som vi på Åland delar behörighet med Finland
och EU. Det är en enorm skillnad mot när vi tittar på hur vi använder medlen
för ERUF och ESF. Tänk er tanken; hur ska en konsekvensanalys göras för
ESF-programmet? Det handlar om integration, det handlar om livslångt lärande, det handlar om kunskapsutveckling för företagen och det går inte att
göra konsekvensanalys av det. Hur ska man kunna behandla de här fonderna
likvärdigt i en konsekvensanalys där jordbruksfonden står för 55 miljoner
euro under sjuårsperiod och ESF och ERUF 4,5 miljoner stycken. Det är
milsvid skillnad på det. Det är milsvid skillnad om det handlar om alla företag
i en bransch eller om det handlar om vissa företag i vissa utpekade områden.
Det råder inget som helst tvivel, det finns ingen anledning, jag har aldrig sagt
det, jag kommer aldrig att mena det och regeringen har aldrig menat att det
ska vara en konsekvensanalys för de övriga strukturfondsprogrammen.
Däremot har vi lovat och sagt att det ska komma ett meddelande till lagtinget så att man får vara med och diskutera de stora riktlinjerna i de här
programmen. Man ska få full information om hur regeringen tänker.
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Det har varit viktigt för mig att bjuda in oppositionen i strategigruppsarbetet som påbörjades för över ett och ett halvt år sedan. Alla partier var inbjudna att delta. Tyvärr var inte alla där hela tiden, vilket jag bara kan beklaga, men möjligheter har getts.
Programmet har gått ut på att bygga på all kunskap, behov och de utmaningarna som Åland står inför framtiden. Programmet har ett perspektiv nerifrån. Vi tillsatte sex stycken arbetsgrupper. En socioekonomisk undersökning på Åland, 150 sidor, beskriver oerhört exemplariskt hur Åland ser ut
idag. Utifrån den undersökningen har man tittat på styrkor, svagheter, möjligheter och hot som finns på Åland. En stor samling av branschorganisationer, företagare, intressenter och tredje sektorn har kommit med åsikter och
synpunkter som har blivit ett programförslag som gick ut på remiss i somras.
Till remissförslaget ERUF och ESF kom det in fem svar. De flesta tyckte
egentligen att det var ganska bra, förutom att det var några som tyckte att
man fokuserar för mycket på riskkapital i ERUF-programmet.
Det handlar om cirka 400 000 euro per år under 7 års tid. Sätt 400 000
euro i relation till näringsavdelningens budget 2014 på 17 miljoner euro i
överföringar till näringslivet, så om det är något som ska konsekvensutredas
så är det väl om de pengarna i så fall har gjort nytta de senaste 10, 20 åren
och det kommande året 2014.
Vi måste också se allting i sitt perspektiv exempelvis i den här budgeten.
Tar vi förslaget om att det ska gå 1,35 miljoner, hälften från EU och hälften
från nationella medel, till ERUF och ESF så av de pengarna är det ungefär
400 000 euro, 200 000 från EU och 200 000 från landskapet som vi funderar på att använda som riskkapital. Sätter vi det i relation till att vi samma år,
2014, har allokerat 1,5 miljoner euro i nationellt företagsstöd så har vi alltså
ökat det momentet med 900 000 euro jämfört med 2013. Vi har år 2014 fördubblat stödet till företagen på Åland jämfört med år 2013. Samtidigt vill vi
också allokera en liten del av ERUF-medel till riskkapital. Det här medför att
vi öppnar upp vår bukett av blommor som vi kan hjälpa de åländska företagen med på olika sätt att utgående från deras egna behov. Vi ska inte bara
följa de gamla strukturerna och principerna som vi har gjort under många års
tid och ge stöd till investeringar i maskiner, byggnader och ganska hårda produkter.
De nya finansieringsmodellerna som vi är på väg in i kommer att göra att
näringslivet på Åland kommer att få fantastiska förutsättningar för framtiden
och kommer att kunna vara konkurrenskraftigt. Det är långtifrån klart ännu,
vi kommer att titta på garantier och vi kommer att titta på alternativ till
mjuka lån.
Jag såg skrivelsen som företagarna på Åland skickade till alla ledamöter.
Företagande handlar inte om att skattebetalarna är de saliggörande räddarna
till allting om företagarna har produkter som marknaden inte vill ha. Man
måste också titta till sig själv och till vad man gör. Om det inte finns efterfrågan på ens produkter och tiderna förändras så måste man anpassa sig med
tiden och anpassa sina affärsmodell. Man kan inte alltid komma till skattebetalarna och säga; ”lös våra problem!” Det här är kommunicerande kärl men
det är inte alltid skattebetalarna som ska lösa de eventuella problemen som
finns. Ibland finns det andra mekanismer i marknadsekonomin.
Detta om konsekvensanalysen så att blev klart och tydligt. Konsekvensanalys ska göras för LBU-programmet. Lagtinget ska få debattera det här så fort
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vi bara får mera information om hur det finska programmet kommer att se
ut. Då kommer man också att få tillfälle att debattera både ERUF och ESF
och även Balticprogrammet för övrigt, tror jag.
Jag tänkte tala till ltl Mats Perämaa men han är inte salen så jag vet inte
om jag ska göra det då.
Jag tyckte att Ålands näringslivs framtid målades upp i väldigt svarta,
dystra och mörka färger. I mitt anförande i huvuddebatten om budgeten sade
jag att det finns också oerhört mycket positivt. Tittar vi bara på de senaste
åren hur mycket som har investerats så undrar jag om man kan jämföra
Åland med någon annan region i Norden, att vi inte skulle ha investerat lika
mycket motsvarande andra regioners näringsliv? Vi har rederierna som har
investerat. Det har investerats på landbacken. Det har investerats enormt de
senaste åren. Det betyder givets också att skattegottgörelsen blir lite mindre
eftersom företagen har större avskrivningar. Det betyder inte att det är en
fullständig katastrof i det åländska näringslivet. Det betyder bara att man har
investerat, varit kraftfull och modig. Företagen har vågat ta risker nu när det
är lite sämre tider och det är oerhört positivt.
Vi från näringsavdelningen och landskapsregeringen vill stimulera och
därför tillföra 900 000 euro till, tre gånger mer än vad man har gjort de senaste åren. Det är till investeringsbiten, för det är i sämre tider som man ska
investera för framtiden. Jag tycker att vi gör rätt.
Sedan kan ltl Eklund kommentera detta om bristen på dialog och någon
sorts förtroendekris mellan landskapsregeringen och näringslivet. Jag ser det
faktiskt inte så mörkt som vissa ledamöter i salen. Inte dagligen men flera
gånger i veckan har jag kontakt med representanter från branschorganisationerna på Åland. Senast idag hade jag ett möte inbokat klockan 13 som jag
tyvärr måste avboka för jag ansåg att det var viktigare att vara i den här salen
idag, annars brukar jag alltid prioritera näringslivet. Imorgon klockan 15 fortsätter regelrådet sitt arbete för att förenkla för näringslivet och för företagen
på Åland. Det är ett oerhört viktigt jobb där det sitter med personer från
Ålands näringsliv, Företagarna, Ålands producentförbund och fiskodlarföreningen. De försöker verkligen konstruktivt förändra till det bättre för företagen.
Landskapsregeringen och näringsavdelningen är med och finansierar otaliga projekt där bl.a. Ålands näringsliv, Företagarna och fiskeriorganisationen
administrerar. Vi driver egna projekt som går ut på att förbättra konkurrenskraften och tillväxtfaktorn för företagen på Åland. Vi har kontinuerlig dialog.
Förutom detta har vi andra projekt som vi drivs på sidan om och som det
kanske inte pratas så mycket om eftersom vi inte har kunnat leverera resultaten ännu. Jag tänker på flygsatsningen inom Europa. Om allt går som det ska
hoppas jag att inom några dagar kunna komma med positiva tongångar.
Vi har ett enormt stort projekt på gång, om det lyckas, i Eckerö. Det gäller
en landbaserad fiskodling som kan bli fantastisk bara alla bitar faller på plats.
Representanter från näringslivet inom många olika områden diskuterar dagligen med landskapsregeringen. Den svarta bild som målades upp, brist på
dialog och ingen förståelse, känner jag tyvärr inte till. I den skrivelse som
kom in igår till ledamöterna såg jag att man bl.a. förespråkade att vi borde
anställa flera personer till näringsavdelningen för att hjälpa företag att söka
stöd från institutioner i Bryssel. Det har jag aldrig hört att någon företagare
på Åland sagt tidigare. Det känner jag inte igen. Har ni hört någonting lik633

nande tidigare? Jag tycker inte att det är rätt väg att gå. Vi ska ge instrumenten till branschorganisationerna att själva driva sina frågor som man tror på.
Vi ska vara med och finansiera de projekten. Jag tycker inte att vi ska anställa
flera personer till näringsavdelningen för att bli administrativa resurser till
företagen för att de ska söka mera pengar från Bryssel. Det tycker jag definitivt inte.
Fru talman! Det brukar dra ut på tiden när jag sätter igång.
Motionerna har lämnats in när för ökade investeringsanslag både till det
övriga näringslivet och till jordbruket. I det beredningsarbetet som har gjorts
på näringsavdelningen har vi givetvis funderat väldigt mycket och diskuterat
med branscherna, med jordbruksbranschen och med det övriga näringslivet.
Vi har en väldigt bra känsla för de förfrågningar som ligger i röret, vad som är
på gång, vilka investeringar som man funderar på, vilka hotell som är på gång
och vilka övriga projekt som ligger där och avvaktar.
Med den här extra satsningen på 900 000 euro det här året så känner vi att
vi har det här under kontroll. Det här beredningsarbetet har gjorts från maj
ända fram till idag, november-december och jag tycker att det är fantastiskt
att investeringsviljan fortsättningsvis har hållit i sig. Det finns ännu mera på
gång än vad vi kanske trodde bara för några dagar och några veckor sedan.
Detta kommer jag att ta till mig. Jag kommer också att jobba stenhårt med
mina kollegor i landskapregeringen. Jag vet att de är med på samma tåg. Vi
vill hitta lösningar för att täcka upp det här. Vi kan inte bara fylla på det
momentet som vi har i den här budgeten. Vi kanske måste göra det på ett lite
annorlunda sätt. Vi har begränsade resurser. Vi måste se till att våra begränsade resurser används på det mest optimala sätt. Hur kan man göra det? Vi
kan titta på nya principer som för övrigt även ska göras samtidigt som EUprogrammen görs. Vi kanske också ska titta på ansökningstider inom det övriga näringslivet på samma sätt som inom jordbruket. Om man är intresserad
av en fysisk produkt, maskin, vara eller någon tjänst som passar in i våra regelverk och principdokument, så ska ansökan vara inlämnad ett visst datum.
Det kanske ska vara två datum per år. Då kan man också väga de investeringarna lite mot varandra i förhållande till vad det är man vill ha ut av de gemensamma skattemedel vi sätter in i projekten.
Som jag sade till ltl Eriksson i replikskiftet så kanske vi måste sänka stödprocenten en aning. Stöden till det vanliga näringslivet är relativt humana
och vettiga. Stöden är 10 procent i Mariehamn, 20 procent på landat och 30
procent i skärgården. Jag har länge tyckt att stödprocenten inom jordbruket
är lite för höga. Detta har vi diskuterat på avdelningen flera gånger och det är
komplext, vilket jag har lärt mig under de här två åren på mitt ämbete. Förhandlingarna har också att göra med det finska systemet och därför har det
varit fastlåst under en längre tid. Nu har vi ett programskifte. Framöver kan
vi titta på att ändra nivån på investeringsstödet så att det gynnar flera satsningar och mera pengar kommer i rullning i samhället.
Det här är någonting som jag hoppas att kunna presentera i ett komplett
nytt förslag i första tilläggsbudgeten i nästa år. Förslaget skulle ha en lägre
investeringsprocent i de investeringar som ska göras, men vi skulle också titta
på ansökningstider och det medför att vi kan väga olika investeringar mot
varandra.
Vi har, som sagt, begränsade resurser. Vår skyldighet som regering och er
skyldighet som lagting är att se till att varenda euro används absolut mest op634

timalt, särskilt i tider när vi vet att vi inte har lika mycket pengar som vi hade
för 5,10 eller 15 år sedan.
Fru talman! Jag har flera sidor till där jag skulle kunna prata allmänt om
näringspolitiken. Men jag ska inte förlänga debatten längre för klockan är
kvart i fyra. Tack.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Minister Karlström nämnde brist på dialog med näringslivet som jag bl.a. tog upp i mitt anförande. Man får ju den uppfattningen när man tar del av de skrivelser som man får av näringslivets representanter. Vad ska man tro? Ska man tro på det som Karlström säger
eller ska man tro på näringslivet? På något vis får man den uppfattningen att dialogen inte går fram. Jag vet inte vems fel det är och jag tänker
inte bena ut det heller. Jag uppmanar ministrarna Karlström att försöka
komma till mötes eller åtminstone ta upp den här diskussionen med näringslivsrepresentanterna så att vi i framtiden inte behöver uppleva korrespondens där man uppmanar oss att framföra vissa saker.
Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! Som jag sade så träffar jag representanter för branschorganisationer inte dagligen men åtminstone flera gånger i veckan. Jag tycker själv att jag har en fantastisk bra dialog med absolut varenda en av
dem. Sedan har vi säkert olika åsikter om vissa frågor. Vissa kanske
tycker en sak och jag kan tycka en annan sak, men dialogen är det inget
fel på. Det är absolut inget problem med förståelsen för motförslagen
heller, det gäller bara att man försöker se helheten. Fokuserar man exempelvis bara på riskkapitalet så kanske man också behöver se att vi
tredubblar det övriga näringslivsstödet som ett komplement och en
bredd för att stötta och hjälpa företagen på Åland ännu mera än vad
man någonsin har gjort. Det handlar inte om att man ska ta bort det ena
utan det handlar om flera olika instrument i vår verktygslåda. För att en
dialog ska fungera så måste man också lyssna från två håll.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Minister Karlström, så är det, man ska lyssna från
båda hållen.
Angående riskkapital så oron från företagarna gäller att de egentligen
vet så lite om det. Det finns inte något presenterat. Hur stort är beloppet? Hur stor procent av anslagen ska användas som riskkapital? Hur
ska det finansieras? Hur ser administrationen ut? Sådant här oroar företagare. Där bör minister Karlström föra en dialog så att företagarna förstår vad ministern har tänkt.
Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! Det handlar alltså om 400 000 euro under en sjuårsperiod
där hälften kommer från EU och hälften kommer från landskapet. Det
är 200 000 euro i nationella medel. Det är mycket pengar, men det är
inte stora pengar när vi ser till näringsavdelningens totala budget med
17 miljoner euro i överföringar till näringslivet. Det här är siffror som
har gått ut på remiss, det här är siffror som vi har diskuterat många
gånger och vi får säkert diskutera siffrorna flera gånger ännu, för de ska
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bland annat upp som ett meddelande här i lagtinget. Sedan ska det
också upp till strategigruppen där alla branschorganisationer och alla
partier i lagtinget är representerade. Sedan kommer beslutet så småningom att tas, förhoppningsvis före vi tar beslut om landsbygdsutvecklingsprogrammet eftersom det är lite förskjutet och så även fiskeriprogrammet. Det betyder också att vi kommer att kunna sätta ikraft ERUFoch ESF-programmet betydligt mycket tidigare än de övriga programmen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Tack, fru talman! Minister Karlström sade att många har den uppfattningen att stödnivåerna är för höga till lantbruket. Den uppfattningen
har man om man är inte är insatt, det är vanligt. Ministern sade också
att efter två år så har han insett att stödnivåerna är mera komplexa än
vad han har trott tidigare. Men det gäller ju inte bara stödnivåerna utan
det är ju helheten. Det gäller priser på produkterna, effektiviteten inom
branschen och givetvis stödnivåerna. Allt detta ska ju hänga ihop. Man
måste ha det klart för sig, och det tror jag att ministern har, att vi pratar
om en helt genomreglerad näring där stöden syftar till att man ska ha så
billiga livsmedel som möjligt. Det går inte att jämföra, det finns t.ex. inte
någon politisk beställning på billiga plåtprodukter, men på billiga livsmedel så finns det en politisk beställning.
När man säger att man ska konkurrera på lika villkor, vilket landskapsregeringen har skrivit i flera olika sammanhang, då måste man ha
helheten klar för sig annars håller det inte ihop.
Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! Jag håller helt med. Det handlar om helheten om man är
konkurrenskraftig eller om man har lönsamhet eller inte. Det handlar
inte bara om bidrag. Det handlar om hur många gånger man kör med
traktorn på åkrarna. Det handlar om hur man använder sina avskrivningar när man gör sina investeringar. Det handlar om att få lite bättre
betalt för sina produkter. Det handlar givetvis också om stöden och
detta har vi sagt. Vi är helt överens, vi ska göra en konsekvensanalys för
det här är viktiga frågor. Det här berör väldigt många personer och därför ska konsekvensanalys göras för LBU så fort vi bara vet hur det ser ut
på andra sidan Skiftet. Vi har förstått att det också är oerhört viktigt för
Ålands Framtid att det ska vara lika som i Finland.
Ltl Anders Eriksson, replik

Ni var lite lustig där minister Karlström!
Men man måste ju se verkligheten så som den är. Ska vi konkurrera
på lika villkor, minister Karlström, då måste landskapsregeringen ta
ställning till den åländska småskaligheten och transportberoendet och
det måste man kompensera om vi ska vara på samma nivå.
Vi har tre byggstenar; EU:s jordbrukspolitik, på grund av den delade
behörigheten har vi den finska jordbrukspolitiken och vi har den
åländska jordbrukspolitiken. Det som bekymrar mig lite är att land-
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skapsregeringen bara blir att släpa efter vad man gör på rikssidan. Nog
måste man ju ha någon sorts strategi. Hur ska vi göra om scenario A,
scenario B eller scenario C inträffar? Det är jätteviktigt att man faktiskt
skulle reda ut det så fort som möjligt.
Men för att få ihop i helheten så har jag förståelse för att man måste
vänta och se vad man gör på rikssidan.
Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! Det handlar om det ska finnas samma förutsättningar för en
äppelodlare på Åland och en äppelodlare i mellersta Finland. Finns det
samma förutsättningar för vår marknad här när det gäller möjligheten
att sälja till en marknad som består av stockholmsregionen som det
finns för marknaden i Finland? Nej, vi har också olika förutsättningar.
Vi kan inte jämföra oss rakt av.
Är det något som landskapsregeringen och näringsavdelningen inklusive jag själv har gjort så är det att titta på alternativ, hur vi kan försöka
se lite längre fram än att bara göra likadant som man alltid har gjort. Nu
när det börjar komma fakta på bordet från den finska sidan också så ser
man att ålänningarna har gjort detta ganska bra.
Kommissionen säger att vårt program är genomtänkt, vi har tänkt till
och det hänger ihop jämfört med det finska programmet. Vi på Åland är
föregångare när det gäller programmet. Vi är inte färdiga ännu men vi
ska göra det bästa med våra resurser för att det åländska jordbruket ska
kunna vara så konkurrenskraftigt som möjligt.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Minister Karlström pratade om stödprocenten som
skiljer sig mellan olika områden på Åland. Det finns en orsak till det.
Kostnadsnivån är högre ute i skärgården. Ska man bedriva en regionalpolitik så behöver det kanske finnas en skillnad.
Sedan nämner han därefter att nivån är för hög. Hur ser Karlström på
skillnaderna i procenten mellan de olika områdena på Åland?
Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! Tyvärr får jag säga att ltl Sundblom missförstod mig lite.
Jag sade att jag kan förstå, acceptera och tycka att procenten är relativt
rimliga; 10 procent i Mariehamn, 20 procent på landsbygden och 30
procent i skärgården. Det som jag ifrågasatte var den betydligt mycket
högre nivån på jordbrukssidan. Skulle vi kunna sänka stödnivån på investeringarna lite så skulle pengarna räcka till betydligt fler investeringar. Det är en politik som jag har drivit under det senaste året. Vi kommer förhoppningsvis snart också att se ett resultat av den. Det har funnits ett större behov av investeringar än vad vi har kunnat möta upp
med härifrån landskapet. Men sänker vi nivån lite så tror jag att det
kommer att räcka till flera och det kommer att bli fler investeringar
gjorda.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
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Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Den i min mening intressantaste frågan i den här debatten har
inte alls diskuterats. Den motion som har lämnats in av ltl Katrin Sjögren
som första undertecknare. Liberalerna föreslår att man skulle ändra på religionsundervisningen i våra skolor så att det skulle bli ett icke valbart alltså ett
obligatoriskt ämne och att religionsundervisningen skulle vara konfessionslös.
Jag har med intresse läst utlåtandet från lag- och kulturutskottet. Efter att
ha läst det ett par gånger så ställer jag mig frågan; vad vill man uppnå? Vad är
det politiska syftet med det här förslaget till förändring? Vad är det man vill?
Om man ser på det alternativa förslaget så för min del utgår det ifrån att
den religionsundervisning som nu bedrivs på något vis är för evangelisk luthersk. Uppriktigt sagt så vet jag inte hur det är i skolorna. Jag vet inte om utskottet vet hur mycket man lär sig om den evangeliska lutherska läran och
hur mycket man lär sig om andra uttryck för kristendomen eller andra religioner. På något vis är det underförstått att det är snedvridet och att här måste
man göra en förändring. Man talar om de lutherska glasögonen. Jag skulle
gärna vilja veta vad man ser med sina lutherska glasögon.
Sedan för man ett resonemang här om att det skulle vara en bättre om man
hade en religionsundervisning som bygger på objektiv religionsvetenskap.
Det skulle också vara intressant att veta vad det är. Det finns nog ett forskningsområde som heter religionsvetenskap. Men nu vill utskottet ha någonting som kallas för objektiv religionsvetenskap.
Jag tror att man i vardagen förstår vad man menar med begreppet objektivt, att man ska förhålla sig någorlunda neutralt. Men om man använder det
i akademiskt sammanhang så måste det på något sätt vara reliabelt och ha en
validitet. Det måste kunna upprepas och resultatet ska bli detsamma när man
diskuterar objektiv religionsvetenskap.
Nu är det ju så med humanistiska- och beteendevetenskaper att begreppet
objektivitet inte kan mätas. Det är antagligen en tanke från naturvetenskapen
där man genom matematiska och andra typer av experiment kan göra sådana
slutsatser som åtminstone på ett plan kan uppfattas som mera objektiva.
Men utskottet utgår helt enkelt ifrån att det är möjligt att bedriva objektiv
religionsvetenskap. Jag skulle gärna vilja veta var sådan forskning förekommer och hur den tar sig uttryck. Det här är centralt i resonemanget. Man tror
att om man har en objektiv religionsvetenskap som grund så kan man också
skapa en värderingsfri religionsundervisning, dvs. att läraren nästan mera är
en helt oberoende robot som kan föreläsa eller undervisa på helt objektiva
grunder om olika religioner och moralsystem osv. Jag betvivlar starkt att det
är möjligt. Jag skulle vilja veta i så fall hur det ska gå till.
Man menar att det saknas ett objektivitetskrav i religionsundervisningen
för att den är konfessionell. Och man tänker på övrig undervisning så försöker man här bevisa att historieundervisningen är väldigt fokuserad på Åland,
Finland, Sverige och Norden, men det är ändå inte att bryta mot objektivitetskravet. Hur vet utskottet det? Vem har gjort de vetenskapliga bedömningarna? Kanske historieundervisningen borde se helt annorlunda ut. I alla fall
kan vi säga att historieundervisningen är helt präglad av vår egen historia.
Historien på Filippinerna och i Japan är av underordnad betydelse. Något får
man ju veta och en del säger att det finns lika viktiga kulturer i Japan och det
finns mycket framgångsrik kultur och historia i Kina osv. Men vad vet vi rik638

tigt om de här andra ländernas historia? Är detta som vi undervisar för barnen idag relevant jämfört med en tidsrymd på 10-20 år?
Objektivitetskravet borde väl också finnas i samhällsläran. Vem har sagt
att vår uppfattning om demokrati är det bästa? Det finns ju många andra
samhällssystem. Ryssarna brukar konsekvent hävda att de har en annan demokratiuppfattning än vad man har i väst. Jag tycker inte att ryssarna har
någon bra demokratiuppfattning. I den här frågan är jag fullkomligt subjektiv. Jag tycker att man i Ryssland verkligen diskriminerar människor och
man respekterar inte mänskliga rättigheter, men de anser att det är demokrati enligt deras historiska och kulturella grunder.
Objektivitetskravet är också väldigt präglat av vår kultur och vår historia.
Varför har vi så mycket modersmålsundervisning? Är det ett viktigare
språk än alla andra språk som pratas på Åland eller i vår omvärld? Det finns
ju absolut inget objektivitetskrav där. Vi utgår ifrån att det är en vår skolas
viktigaste uppgifter att lära barnen svenska. Oberoende varifrån man kommer så ska man lära sig svenska för det är hela kärnan i vårt samhällssystem.
Sedan kan man förstås säga att religionsundervisning är någonting annat
och det är det ju förstås. Men är religionsundervisningen mindre kulturellt
betingad, är det arv som vi har mindre kulturellt värdefullt? Det finns ju ingen äldre samhällsinstitution i vårt landskap än kyrkan. Kristendomen har
funnits här sedan 1200-talet. Kristendomen var säkert inte så väl genomförd
på 1200-talet, men kristendomen var i alla fall etablerad.
På 1500-talet övergick vi till protestantismen och fortfarande är en överväldigande majoriteten inskriven i den lutherska kyrkan. Är de då förblindade när de inte ser igenom de här lutherska glasögonen?
Kyrkan är vår äldsta traditionsbärande institution. Kyrkan är också i
många samhällen en nationell symbol. Det är bland annat därför, antar jag,
som lagtinget gå till kyrkan varje år för inte är det väl av religiösa skäl? Och
inte är det för att specifikt hylla Lutherdomen, utan det är en del av traditionen i vårt samhälle. Vad är egentligen syftet med detta?
Man kan ju inte låta bli att jämföra med vårt västra grannland. I gårdagens
tidning kan man läsa att nu vill den svenska regeringen ändra skollagen så att
det blir tillåtet att sjunga psalmer på skolavslutningen i kyrkan. ”Man vill
göra det så att det ska vara klart tillåtet och att rektorerna inte ska behöva
känna att de begår en brottslig handling”, säger utbildningsminister Jan
Björklund. Sedan tillägger han; ”en präst kunde få delta och utföra vissa
konfessionella handlingar som att läsa julevangeliet. Men elever får inte
tvingas deltar i kollektiv bön.” Jag tycker att hela den här diskussionen är
närmast absurd. Jag tror att jag vet varför man i Sverige har hamnat dit. Det
kallas för kulturrelativism. Detta är en följd av modernitet, man ansåg att nu
ska det gamla bort och nu ska det in nytt. Vi har teknik, vetenskap och de
stora samhällssystemen och demokratin som ska förändra världen och skapa
den nya människan. Mycket av det genomfördes, men kyrkan har överlevt
också den förändringen.
Nu har vi ett postmodernt samhällssystem. Nu är det slut på de stora berättelserna. Nu är det frågan om identitet och mångkulturalism osv. Missförstå mig inte! Jag är inte emot det här, men jag tycker att man är naiv om man
tror att den konfessionella religionsundervisningen i skolan är ett hinder för
den här utvecklingen. Tvärtom, vill jag påstå, de människor som inte vet var
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de hör hemma och i vilken tradition, de faller ofta offer för ganska ytliga
ställningstaganden i för mänskligheten ofta centrala frågor.
Att vi är protestanter är faktiskt en förklaring till, enligt många, att vi Norden har ett så avancerat samhällssystem. Denna förhatliga Luther med sin
pliktkänsla och arbetsmoral har vi mycket att tacka för att det ser ut som det
gör hos oss. Varför vill folk komma hit? Ja, det är för vårt samhälle, moral
och estetik som de flesta av oss upplever som en gemensam värdegrund. Det
tror jag att man måste lägga märke till.
Det är konstigt fast man har talat om objektiviteten så sägs det ändå i slutet: ”En religionsundervisning som inte är konfessionell utan syftar till att
ge en allmänbildning i religionskunskap bör inte lägga samma vikt vid de
olika regionerna, utan religionsundervisning behöver, precis som historieundervisningen, ta sin utgångspunkt i det samhälle och den kultur som vi
lever i. Först därefter skulle vi fokuserar på omvärlden.” Rätta mig om jag
har fel, men jag tror faktiskt att det är så som skolan förhåller sig i de här frågorna.
Fru talman! Som ni hör så faller jag inte i farstun för den här argumentationen. Det finns en också en politisk aspekt på det här som man kan se i Sverige speciellt. Vad är det som Sverigedemokraterna lägger rabarber på? Ja,
det är folkdräkter, folkmusik, kyrka och svensk historia. Denna kulturrelativism, om det är så att allting är lika värt och det är inte någonting speciellt
med vårt så då öppnar man upp att ta åt sig just för den här typen av rörelser.
Det är djupt mänskligt att vilja höra ihop med de sociala och kulturella sammanhangen där man har vuxit upp. Det är därför som vi kommer tillbaka till
Åland. Varför stannar vi inte ute i världen och flyttar till andra mer spännande ställen där solen skiner alla dagar? Varför kommer man tillbaka till
Åland? Ja, det är för att värdegemenskapen ger stor trygghet.
Jag tycker därför att det system vi har nu är ganska bra. Den undervisning
som vi har, och som är konfessionell, omfattas tydligen av orimligt stor majoritet. Sedan finns det valfrihet för de föräldrar som inte vill att deras barn ska
ha konfessionell undervisning. De barnen erbjuds livsåskådning eller så kan
föräldrarna själva undervisa dem i den uppfattning som man har i hemmet.
Det är betydligt ärligare än den här flummiga kulturrelativistiska uppfattningen om att det skulle finnas någon objektiv religionsundervisning. Varje
lärare är precis som vi, man har politiska och religiösa värderingar och attityder och det kommer till synes i undervisningen. Det finns inga neutrala människor eller synsätt i de här sammanhangen.
Jag väntar med spänning på nästa kapitel i den här frågan. Tack, fru talman.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Jag blev lite fundersam när jag hörde partikollegan
Barbro Sundback nämna kravet på en objektiv religionsundervisning i
vårt utlåtande. Lag- och kulturutskottet fick i uppdrag av finansutskottet
att titta på den här frågan, vilket vi gjorde. Utskottet har inte kunnat
fördjupa sig i den här frågan. Utskottet har inte kunnat säga ja eller nej
för det här är en så pass komplex fråga. Däremot försökte vi se på vad
konfessionslös religionsundervisning är. Det skulle vara en mera objektiv religionsundervisning, inte subjektiv så att man tittar med de här
glasögonen som ltl Sundback lite irriterade sig på.
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Det skulle vara viktigt att även de som inte hör till kyrkan skulle få ta
del av betydelsen av vår kristna tro och vår historia.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Barbro Sundback, replik

Till det sista, ltl Göte Winé, så tycker jag att vi som kollektiv inte ska
säga vad som skulle vara viktigt för de andra i det här sammanhanget.
Jag tycker att vi ska ge dem religionsfrihet och valfrihet i det här sammanhanget.
Ltl Göte Winé, replik

Ltl Barbro Sundback, vi är inte partikamrater för ingenting eftersom vi
ofta tänker lika. Vi har samma åsikter när det gäller religionsfriheten,
men i samband med undervisning så kanske vi ser lite olika på det här.
Trots att man har en konfessionslös religionsundervisning så har man
rätt till religionsfrihet, vilket vi också ville lyfta fram. Utskottet har inte
satt ett krav att det ska vara en objektiv religionsundervisning. Utskottet
har lyft fram vad den här motionen innebär, vilket vi hade i uppdrag av
finansutskottet. Sedan var man inom utskottet både för och mot.
Jag ville i alla fall förtydliga eftersom det inte var så många som begärde replik och någon måste förtydliga det här. Vi har jobbat på uppdrag av finansutskottet. Finansutskottet vågade inte se på det här och de
hade inte tiden.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Det står på flera ställen, låt mig citera ett: ”En religionsundervisning som bygger på en objektiv religionsvetenskap kombinerad
med livsåskådningskunskap, etik och moral ska vara obligatorisk för
eleverna.” Det förslaget tycker jag inte är så bra. Jag tycker att det nuvarande systemet är betydligt bättre.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Finans- och näringsutskottet önskade lag- och kulturutskottets
syn på budgetmotion nr 17 och det har vi levererat. Vi har gjort en
grundlig beredning, vi har hört sakkunniga och det finns ett enigt utlåtande. Sedan var det ett upp till finans- och näringsutskottet att granska
motionen och man har haft en omröstning i utskottet. Så enkelt var det
med den saken.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag förstod inte riktigt repliken. Jag förstår nog hur remissen har gått
till. Jag hoppas att det framgick av mitt anförande att jag har läst utlåtandet noga. Det är tydligen också ett liberalt önskemål att man ska gå
ifrån det nuvarande systemet och införa en obligatorisk religionsundervisning baserad på objektiv religionsvetenskap. Jag tycker att det skulle
vara intressant att höra motionsskrivaren själv mera argumentera för
motionen. Det här är ju en spännande fråga.
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Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Nuvarande system är egentligen perfekt om man vill en splittring. Men vill man ha enighet och vill man diskutera i ett klassrum där
det kanske finns barn till ateister, kristna och muslimer så tror vi att det
skulle vara en stor vinst att ha en samordnad religionsundervisning. För
den skull så bygger vi vårt samhälle på vårt kulturarv och det ska vi på
intet sätt förminska.
Jag uppmanar alla lagtingsledamöter som är intresserade av den här
frågan att läsa kursplanen i religionskunskap som finns i Sverige. Den är
ganska fantastisk och på intet sätt tar man avstånd från vår långa tradition och vårt kulturarv. Det finns i varenda årskurs. Det är en myt att
man på något vis skulle ha slätat ut det här, det stämmer inte när man
läser Sveriges kursplan i religionsundervisning, den är mycket modern
och bra.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Jag känner inte till den svenska kursplanen men när
man läser effekterna av den och den undervisning man har i Sverige så
blir man lätt förskräckt. Det är ju ifrågasatt om man inte är konfessionell, om man ska kunna ha skolavslutningar i skolan och om man ska
kunna läsa Bibeln och det är ju på sätt och vis konfessionellt. Det är en
följd av att man har en konfessionsfri undervisning i skolan i Sverige.
Vad är det en följd av då? Nog måste det ju finnas en koppling. Det är ett
helt annat system i Sverige och det är också ett helt annat samhälle. Är
syftet att vi ska ha det som i Sverige? Sverige är ett land där kulturrelativismen blommar väldigt mycket.
Talmannen
Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Det här är en väldigt intressant diskussion. När man sätter
sig in i diskussionen lite djupare så inser man att ltl Sundback för ett
väldigt viktigt resonemang.
När det gäller om man kan fira de kristna högtiderna eller inte så beror det inte på vad som står i läroplanen för religionsundervisningen.
Det handlar om vad som står i den allmänna delen av läroplanen och
värdegrunden som man sätter skolan.
Den konfessionella delen av undervisningen, hur ämnet religion ska
läras ut, har inte en direkt koppling till hur man sedan väljer att hantera
de andra bitarna. I vår läroplan så är det inte i första hand i religionsundervisningen som vi ska föra traditionerna och kunskaperna kring våra
högtider vidare, utan det är faktiskt i det sätt som man jobbar med de
allmänna värderingarna. Den riktiga kopplingen finns inte där. Därför
tycker jag att utskottets betänkande är rätt intressant att gå vidare med.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Barbro Sundback, replik

Det är ju frågan om hur man definierar religionsundervisning. Om det
är något som är knutet till traditioner inom alla religioner så är det just
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själva tron och trossystemen. Jag har svårt att koppla bort det från ett
samfunds kulturhistoriska kontext och att det inte skulle finnas ett samband mellan de här extrema yttringarna i Sverige vad gäller möjligheterna att delta i avslutningar och sjunga psalmer, det tror jag inte ett
ögonblick på, utan det är direkt en följd. Sedan om det står i läroplanen
eller inte är oväsentligt. Det är en politisk linje som man har och som
man försöker förverkliga i det svenska samhället. Det ska vara lika för
alla.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Utvecklandet av religionsundervisningen på Åland, som jag
uppfattade att den här motionen handlar om, har handlat om hur man
lägger upp ämnet religion. Vilken läroplan ska religionen ha? När man
läser dagens läroplan så är det intressant att se att den ganska långt är
konfessionsfri. I dagsläget läser man mycket mera än vad som förekommit tidigare i ämnet kristendom. Vi ser redan den här förändringen.
Jag delar ltl Sundbacks synsätt att det är viktigt att också vara noggrann med att man kan se religionen med olika glasögon. Vi har i undervisningen valt att ge de lutherska glasögonen för det är det som uttryckligen finns där. Det kan vara bra att fundera på hur ett framtida system
kunde se ut. Jag säger inte att det ska se ut så som i Sverige, definitivt
inte, utan någonting eget.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

De här frågorna är svåra att diskutera i repliker. En genomgående dubbellinje är att å ena sidan ska det vara konfessionslöst å andra sidan ska
historien och traditionen utgå ifrån det lokala samhället. Så är det också
formulerat i betänkandet. Precis så gör man med historia, samhällskunskap och framförallt med svenska språket.
Den moderna människan har ett komplicerat förhållande till kyrkan
och religion. De som kanske går minst kyrkan har de mest bestämda
åsikterna.
Jag vill i det här sammanhanget lite vidga debatten. Jag tror inte att
det är så enkelt som det nu framställs här med den objektiva religionsvetenskapen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Nu är vi inne på ett sådant område där var och en talar
för sig själv efter sin egen övertygelse. Jag ska fatta mig kort.
Jag tycker att ltl Sundback hade ett väldigt intressant och bra anförande som jag till hundra procent omfattar. Såsom vi har det ställt på
Åland idag så har vi tillräcklig flexibilitet. Det system vi har fungerar.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack för det stödet. Jag vill inte på något vis stoppa debatten. Jag tycker
också att det system som vi har nu är bra. Systemet är på något vis är-
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ligt. Det överensstämmer med en överväldigande majoritets identifikation med kyrkan.
Men, som ministern sade, det finns säkert saker i själva läroplanen
och i undervisningen som kan förnyas och förbättras. Jag läste om något
som jag inte visste, vilket kanske för er är en helt naturlig sak, nämligen
att idag är det inte nödvändigt att den som undervisar i religion i skolan,
konfessionell religion, behöver höra till kyrkan.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Roger Slotte

Fru talman! Hanteringen av landskapet och hela Ålands offentliga ekonomi
framöver är av stor betydelse. För att få ordning på finanserna är det nödvändigt att landskapet och kommunerna kontinuerligt ser över sin förvaltning, sina behov och sina kostnadsstrukturer. Det ska vara kostnadseffektiva
samarbeten samtidigt som man undviker dubbelarbete. Jag hoppas att arbetet med samhällsreformen och den digitala agendan kan bidra till kostnadseffektivitet och minskning av de offentliga myndigheternas driftskostnader.
I historiskt perspektiv vet vi att det ibland har fått motsatt effekt och därför
bör vi vara observanta.
Fru talman! Det gäller att få ordning på den offentliga ekonomin såväl företags- som privatekonomin. Tillväxten i ekonomin är central och därför har
finans- och näringsutskottet denna gång satsat på att bland annat beröra frågan om tillväxt samt samspelet mellan näringslivet och samhället, vilket är
väldigt bra. Det kanske kan tyckas att mycket av detta är alldeles självklart
men även det självklara bör påpekas ibland.
Fru talman! Helt klart är att olika delar av näringslivet och det offentliga
interagerar med varandra, medvetet eller omedvetet. Landskapsregeringen
har här en central roll att se till att olika forum skapas där man kan föra en
dialog mellan olika aktörer och landskapet. Detta skapar de bästa förutsättningarna för olika näringar att utvecklas.
Jag vet att näringsministern brinner för frågor som produktivitet och tillväxt. Jag utgår därför ifrån att han kommer att göra allt som behövs för att
skapa de bästa förutsättningarna.
Till sist, fru talman, när det gäller är LBU-programmet räknar jag, liksom
utskottsmajoriteten, med att lagtinget kommer att få behandla ett meddelande om förslag till LBU-programmet och dess konsekvenser. Därmed utgår jag också från att stödramarna för programmet tillsvidare är preliminära.
Tack.
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Jag hade inte tänkt förlänga den här debatten så mycket. I
mitt anförande här tidigare glömde jag att avisera omröstning när det gäller
våra reservationer. Det är främst det som mitt nuvarande anförande går ut
på.
Ltl Karlsson tog upp miljön och vattenvården. Jag hade ett replikskifte
med ltl Karlsson om hur viktigt det var att vårda vårt färska vatten och vårt
dricksvatten. Jag sade det och utskottet har också i sitt betänkande skrivit att
vi stöder det här, men det måste bygga på att man också är beredd att lösa in
markområden till kostnader som det innebär.
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Ltl Karlsson räknade också upp viktiga näringar; Chipsfabriken, Dahlmans
och Trädgårdshallen och allt det här stämmer. Men det som inte går ihop,
som jag försökte få fram i mitt replikskifte, är att man samtidigt vill försöka
minska gödselgivorna och att öka gräsodlingarna. Det här är en matematik
som inte riktigt går ihop. Vi måste välja väg. Om tankegångarna med den nya
programperioden är att man ska öka produktiviteten för att säkra grödor till
förädlingsföretagen så kommer det inte att gå ihop med att man ytterligare
dra ner på gödselgivorna. Det rimmar illa. Då kommer vi in i en fas där avkastningen per hektar för de olika grödorna blir så låg så att man inte kommer att få lönsamhet. Vi har redan gått ner i gödselgivorna inom det åländska
jordbruket. Vi har föregått med ett väldigt gott exempel. Vi har följt miljöstödskraven som råder idag. De åländska jordbrukarna följer kraven till
punkt och pricka. Det finns alltid någon som bryter mot de här men inte
medvetet, tror jag. Det är ofta så att man i oförstånd misslyckas.
Vilken inriktning man tar här är något som man bör tänka på. I förslaget
till nytt program så kommer det att skäras inom miljöstödet och då får vi
problem. Blir miljöstöden så låga att det inte finns intresse att söka stöden,
med de krav som det innebär för odlarna att upprätthålla, så då har vi misslyckats i våra tankegångar. Det här bör man ta med sig och tänka på.
Minister Karlström nämnde att man kanske borde gå in för lägre procenter
för investeringar inom jordbruket. Sådana tankegångar får minister Karlström gärna ha men då ska man föra en dialog med näringen så att de är välmedvetna och accepterar det här. Jag hoppas verkligen inte att landskapsregeringen, utan att höra näringen, inför något stödsystem som påverkar att investeringsintresset delvis blir sämre och att vi ställs i ett sämre konkurrensförhållande gentemot andra. Det var närmast detta som jag tänkte tillägga i
debatten. Tack, fru talman.
Minister Carina Aaltonen

Fru talman! En motion som jag förmodar går till omröstning på torsdag är
motionen om åtgärder mot barnfattigdom som lämnats in av Ålands Framtid.
Har jag förstått det rätt? Man nämnde bara nummer på motionen, men jag
misstänker att nr 25 kommer upp till omröstning.
Ett sådant här initiativ är svårt att bara rycka på axlarna åt. I landskapsregeringen och här i Ålands lagting som finns det ledamöter som verkligen vill
väl och också vill att alla på Åland ska ha ett hem och mat på bordet varje dag.
Vi vill att barn ska växa upp i en miljö där det finns värme, kärlek och tillräckligt med resurser så att man får en god grund att stå på när man sedan ska ta
klivet ut i livet. Vi vill verkligen inte någon endaste unge ska växa upp i fattigdom.
Men det är tyvärr inte så enkelt som Ålands Framtid föreslår; genom att
fördubbla ensamförsörjartillägget med 50 euro mer i månaden så skulle vi
lösa en stor del av problemet. Jag önskar att det vore så enkelt, men det är det
tyvärr inte. Om vi verkligen menar allvar med att förbättra för de familjer
som lever på små inkomster så måste vi ta ett större grepp och inte bara se på
ett enda stödsystem som i sig själv är rätt trubbigt. Alla ensamförsörjare är
inte per automatik fattiga.
Jag har själv i 12 års tid fått 50 euro extra i månaden i ensamförsörjartilllägg och jag hör sannerligen inte till dem som skulle behöva ett förhöjt ensamförsörjarbidrag. Men nu är systemet sådant.
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Vad regeringen nu dels gör är att vi låter ÅSUB göra en uppföljning av rapporten; ”Ekonomisk utsatthet och social trygghet på Åland”. Vi vill nu ta reda
på vilken effekt de senaste årens reformer har fått. Vi har höjt utkomststödet,
vi har höjt barnbidraget, vi har ett högre ensamförsörjartillägg på Åland än
vad man har i Finland och även flerbarnsstöden är högre på Åland.
En annan intressant studie där Åland är med i, och som nu inleds under
nästa år, är inom ramen för Nordiska Ministerrådet. Det är en jämförande
studie av barnfattigdomen i Norden. Man har vikt ungefär 1,2 miljoner
danska kronor till det här arbetet. Den här studien kommer att utgå ifrån
Rädda Barnens fattigdomsindex; låg inkomststandard och utkomststöd.
Jag tycker att det är viktigt att man också lyfter frågan om skillnader i utsatthet. Det är en skillnad på om man lever just under fattigdomsgränsen eller långt under fattigdomsgränsen. Framförallt är det här ett gemensamt ansvar för Åland. Det är inte bara Ålands landskapsregering som måste vidta
åtgärder. Även i kommunerna kan man göra oerhört mycket för att stöda de
familjer som har svårt att leva på sina inkomster. Det handlar om många åtgärder. Det kan finnas möjlighet till barnomsorg under obekväma arbetstider. Fler och fler butiker på Åland har nu öppet både från tidig morgon till
sen kväll. Är man ensamförsörjare eller att båda i en familj har obekväma arbetstider så kanske man behöver barnomsorg också utanför åtta till fem. Vi
behöver också låga avgifter, speciellt inom fritidssektorn, så att barn inte blir
utestängda från t.ex. fotboll eller andra sporter på grund av att man inte har
råd med avgifter.
Jag skulle helst av allt inte vilja se några avgifter alls på hälsocentralen för
barn och ungdomar. Förslaget att höja ensamförsörjartillägget med 50 euro
som Ålands Framtid lade skulle kosta närmare 400 000 euro per år. Skulle vi
ta bort avgifterna på ÅHS för barn och ungdomar så skulle det kosta under
200 000 euro.
Jag vill att vi ska ha en bättre fördelningspolitik. Med de begränsade resurser vi ändå har sammantaget både i kommunerna och i landskapet så måste
vi fördela pengarna klokt, satsa på bred front och inte bara på punktinsatser.
Det här är ett tvärsektoriellt arbete. Vi måste också se var pengarna kan göra
mest nytta och vilka insatser som kan göra mest, det kanske inte bara handlar
om pengar.
Framförallt inom den kommunala sektorn kan man göra underverk. Där
finns det mycket som man redan nu kan börja med. Man kan kartlägga hur
läget ser ut, ta fram kommunala handlingsplaner och sedan arbeta med förebyggande och tidigare insatser.
Vi ska också under nästa år påbörja ett familjepolitiskt program. Jag lovar
att vi också tittar på de här frågorna. Vi ska höja levnadsstandarden för alla
barnfamiljer men i synnerhet för dem som lever med väldigt små resurser.
Tack.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Jag delar mycket av det som minister sade. Det är inte
bara en sak som man behöver titta på. Kollegan Anders Eriksson sade i
ett replikskifte här att vi motionerade redan tidigare om att man skulle
göra en utredning om hur det förhåller sig och det har inte hänt någonting. Därför kommer vi med ett konkret förslag till en höjning av ensamförsörjartillägget. Det är klart att 50 euro kanske inte gör så mycket för
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minister Aaltonen. Men det kan göra mycket för andra som har det
sämre ställt. Det här är ett förslag av många som kan göras. Det har
också sagts att det kanske inte träffar rätt till alla och att sådana som
inte behöver får ta del av stödet. Det är helt klart. Det är så med sådana
här stöd att de kanske aldrig träffar riktigt rätt och går till rätt personer.
Nu är det här ett förslag bland många.
Talmannen
Tiden är ute!
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Den 8 mars lade Ålands Framtid fram en åtgärdsmotion om
att ta fram en utredning och det har inte hänt någonting, sade ltl
Eklund. Den här utredningen har varit beställd väldigt länge. Redan år
2012 gjordes den här beställningen, men ÅSUB hade fullt i sitt program
år 2013. Dessutom ville vi vänta på effekterna av åtgärderna som vi
gjorde under 2012 för att vi ska kunna mäta dem. Det är inte på det viset
att det inte har hänt någonting. Man måste göra rätt saker. Framförallt
måste vi få tid hos ÅSUB, vilket vi nu har bokat in. Den här studien
kommer att påbörjas under nästa år.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Jag förstår minister Aaltonens resonemang. Jag delar
åsikten att man bör göra utredningar. Men på grund av att det finns ett
behov och att vi vet att vi har ensamförsörjare idag som har det knapert
så tyckte vi att man börja med detta i det här skedet. Sedan kan man
förändra det här när ministern presenterar sitt totala förslag på hur man
ska hantera den här typen av stöd.
Jag vidhåller att det här är ett bra förslag under en period tills ministern presenterar någonting annat.
Minister Carina Aaltonen, replik

Jag menar att Ålands Framtid har all möjlighet i världen, framförallt på
den kommunala nivån, att föreslå hur mycket åtgärder och insatser som
helst. Den ton som jag har hört ifrån Ålands Framtid har mera varit inriktad på att man ska spara, skära och dra in på resurser. Det är ju verkligen i den kommunala verkligheten som man kan göra underverk, som
jag sade tidigare. Barnbidrag osv. är sin sak, men om man börjar strypa
resurserna till skolan och till barnomsorgen så gör man mera skada för
de familjer som lever med små marginaler.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, fru talman! Jag ska vidareutveckla diskussionen om barnfattigdom och vårt förslag om att fördubbla ensamförsörjartillägget för barnbidraget. Om man läser den förra utredningen; ”Ekonomisk utsatthet
och social trygghet” som jag nu förstår att ska uppdateras till vissa delar
i alla fall, så 45 procent av alla ensamförsörjare med hemmavarande
barn under 18 år på Åland vid tidpunkten låg under den relativa fattigdomsgränsen innan skattefria transfereringar. Mot den bakgrunden
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menar inte ministern att Ålands Framtids förslag är ytterst motiverat?
Vi ser att det finns en verklighet där 45 procent av ensamförsörjare låg
under fattigdomsgränsen. Förmodligen är de här siffrorna ungefär lika i
dagsläget. Vore inte en konkret satsning också på det här området motiverad och inte bara diskutera de här utredningarna?
Minister Carina Aaltonen, replik

Jag vet inte var ltl Axel Jonsson har befunnit sig sedan 2007, men efter
det så kom det en regering som också gjorde insatser för bl.a. ensamförsörjare som hade många barn. Man riktade åtgärderna. Också den här
regeringen har gjort insatser. Ni har bara läst rapporten men ni har inte
följt med vad som har hänt på vägen och det är detta som vi ska ta reda
på nu. Vi kan inte tro att utredningen från 2007 är aktuell. Det har faktiskt hänt en hel del på vägen. Men det har också hänt en hel del i kommunerna; höjda avgifter och högre barnomsorgsavgifter osv. Det finns
all anledning för alla som också jobbar kommunalt att se hur verkligheten ser ut och försöka sätta sig in i hur situationen är för dem som har
väldigt små inkomster.
Ltl Axel Jonsson, replik

Visst har vi i Ålands Framtid följt med vad den här landskapsregeringen
har gjort. Man har bl.a. halverat sjukkostnadsavdraget för dem som har
en inkomst över 15 000 euro. Om man tjänar 16 000 euro i året och har
fyra barn hemma då får man inte längre dra av sjukdomskostnader för
sina barn. Samtidigt står ministern i talarstolen och propagerar för att vi
ska ta bort avgifter på ÅHS. Hade man hållit kvar sjukkostnadsavdraget,
såsom Ålands Framtid i en annan motion föreslår, så hade man kunnat
dra av de här kostnaderna också i familjer med små inkomster och
många barn. Nog följer vi med vad landskapsregeringen gör, men det
går verkligen inte åt rätt håll i det här fallet. Gör någonting konkret! Ta
till er av de förslag som vi har lagt istället för att fortsätta med de här utredningarna! Det räcker inte om vi faktiskt konkret också ska göra
någonting åt barnfattigdom på Åland.
Minister Carina Aaltonen, replik

Ja, det skulle vara väl värt om ltl Axel Jonsson fick en fördjupad lektion i
hur sjukdomskostnadsavdraget och dess effekter verkligen fungerar. Då
skulle han också inse att det är ett verkligt dåligt verktyg om man vill arbeta fördelningspolitiskt. Det är mycket mer effektivt att ta bort avgifterna för barn och ungdomar på ÅHS. Det är ett som är säkert.
Dessutom stämmer det inte att om man har 16 000 euro i inkomster
så får man inte dra av sjukdomskostnader. De facto är det upp till
20 000 euro som man får dra av och halva beloppet får man dra av om
man har inkomster över det.
Frågan är vad Ålands Framtid verkligen vill. Vill man sätta in en stöt
till regeringen? Eller vill man komma med fördelningspolitiska förslag
som verkligen gör skillnad? Det tror jag inte.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
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Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Jag tycker att debatten från Ålands Framtid är lite vulgär. Man
talar om barnfattigdom. Det är ett ganska omdiskuterat begrepp. För det
första så borde man säga att man lever under den relativa fattigdomsgränsen.
FN brukar räkna med att den absoluta fattigdomsgränsen går vid 1 dollar i
inkomst per dag. Det är en stor skillnad på absolut fattigdom och relativ fattigdom.
Sedan verkar det vara så att Ålands Framtid begränsar barnfattigdom till
ensamförsörjare, som om det inte skulle finnas i andra familjer. Eftersom
man så ensidigt fokuserar på den här gruppen vill man kanske i välmening,
om man vill vara positiv till det här förslaget, höja bidraget till ensamförsörjare. Häver det då de här familjerna ur fattigdomen? Om det inte gör det så är
det inte en adekvat åtgärd. Det är bara lite plåster på såren.
Om man tänker på fattigdomen i ett historiskt perspektiv så var det mycket
fattigdom här uppe hos oss. Egentligen försvann all fattigdom först efter
andra världskriget. Vad var det som hände då? Ja, man byggde upp ett välfärdssystem och inkomstfördelningen blev betydligt jämnare än någonsin tidigare. Mellan 70- och 80-talen hade vi en otrolig utveckling av välfärdsreformer och de var generella. Det gällde hälso- och sjukvård för alla, utbildning för alla och tandvård för alla blev det på vissa ställen, utom på Åland.
Det är de åtgärderna som häver de grupper som har det svagt i samhället ur
fattigdom. Det beror inte på om de är ensamförsörjare, om de är två försörjare, om det är personer med psykisk ohälsa eller personer med funktionsnedsättningar. De generella välfärdsåtgärderna häver fattigdom i världen,
inte några småpengar som man kastar efter folk och tror att man häver någon
ur fattigdom på det sättet.
Sedan är det en annan sak att vi nu, i en tid när inkomstskillnaderna ökar
relativt sett, får flera människor som har det svårt. Det är en helt logisk tanke.
När den offentliga sektorn inte mera vill satsa på generella välfärdsåtgärder,
utan vill höja avgifter istället, så drabbar det direkt de här grupperna. Det är
precis som minister Aaltonen sade; vi vill man göra en stor insats för barn
och unga, oberoende om det är föräldrar som har mindre pengar eller mera
pengar men det hjälper speciellt de som har lite, så då ska man ta bort avgifterna för barn och unga på ÅHS. Det kostar cirka 200 000 euro och det är en
mycket viktig åtgärd.
Att införa allmän tandvård är också jätteviktigt för ensamförsörjarna och
det finns liknande åtgärder.
Men framförallt ska man skapa sysselsättning åt de här föräldrarna så att
de kan försörja sig och sina barn.
Det krävs betydligt mer intelligenta åtgärder än att höja bidragen med
några euro för någon specialgrupp som man vill fokusera på av något slags
politiska skäl, men att tro det häver någon ur fattigdom är nog en grov förenkling. Tack, fru talman.
Ltl Axel Jonsson, replik

Till det sistnämnda om att skapa sysselsättning så tror jag att den kritiken får riktas inåt i regeringen istället. Ålands Framtids motioner har
tagit fokus just på att skapa sysselsättning i det åländska samhället. Näringslivet står för merparten av de åländska arbetsplatserna. Vi har föreslagit en hel del åtgärder för att förbättra möjligheterna för dem.
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Jag blev lite förvånad när ltl Sundback menade att man inte lyfter
personer ur fattigdom genom ett förhöjt ensamförsörjartillägg. Vi ser ju
att en stor del av ensamförsörjare faktiskt lever under den relativa fattigdomsgränsen. Ltl Sundback anser att vårt förslag att ge dem större
ekonomiskt utrymme inte skulle hjälpa till att ta dem ur fattigdomen.
Jag tycker att det resonemanget inte hängde ihop. Det är klart att om vi
höjer ensamförsörjartillägget och ger dem ett större ekonomiskt utrymme så bidrar det till att minska de effekter av fattigdomen som de
befinner sig i enligt den utredning som motionen hänvisar till.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Att vara fattig, jag tror att ltl Axel Jonsson ska läsa på. Det
finns många böcker där människor har beskrivit hur det är att vara fattig. Det är inte bara att sakna pengar, det är att sakna mycket, mycket
mera bl.a. självkänsla och mod att ta för sig. De människorna är inte
som ltl Axel Jonsson och jag. Vi kan både ta för oss när det gäller. Att
häva fattigdomen innebär mycket, mycket mera än några små bidragshöjningar. Det viktigaste är att ge människor möjlighet till arbete.
Många av de ensamförsörjande kvinnorna är, som många kvinnor, lågavlönade, kanske alla inte ens har arbete. Det kan bero på sådana saker
som ministern sade att det inte finns tillräckligt med barnomsorgstjänster i kommunen eller att de inte har råd med de tjänsterna. Men att vara
fattig och häva fattigdomen, det är inte bara att ge ett litet bidrag till en
speciell grupp.
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag delar den åsikten. Det är klart att det är ett stort begrepp. Arbete är
absolut den viktigaste ingrediensen i den politik som vi för här och därför har vi också satt fokus på det. Absolut, vi är helt överens om den saken.
Däremot har vi konkreta förslag för att öka det ekonomiska utrymmet
för dem som lider av fattigdom. Det är absolut relevant i sammanhanget, vilket jag tror att ltl Sundback också kan hålla med om. Det är
klart att ekonomin är en viktig ingrediens i övrigt för dem som kanske
inte har arbete eller har en låg inkomst. Det är därför som vi har den här
typen av system, det är därför som vi redan har ett ensamförsörjartillägg
idag och det är också därför som vi i Ålands Framtid vill höja det för att i
en punktinsats göra det åtminstone lite bättre för en del. Det är klart att
vi inte kan hjälpa alla genom den här insatsen, det förstår också vi i
Ålands Framtid. Men, vi kan hjälpa några och vi kan hjälpa några som
är särskilt utsatta. Det är vår målsättning. Det är märkligt att inte socialdemokraterna kan förstå det här resonemanget.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Det är inget problem att förstå resonemanget. Det är lite
välgörenhetspengar från den rike mannens bord. Många tar säkert tacksamt emot det. Men det häver ingen ur fattigdom, tro mig. Det krävs ett
betydligt större projekt än att höja ensamförsörjarbidraget.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussion är avslutad.
Detaljbehandlingen vidtar vid plenum torsdagen den 19 december kl. 09.30.
Plenum slutar
Nästa plenum hålls 18.12.2013 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 27 ledamöter närvarande.
Andra behandling
1

Godkännande av avtalet med Niue om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 6/2013-2014)
Republikens presidents framställning (RP 4/2013-2014)
Först tillåts allmän diskussion och efter det kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till
lagförslaget i presidentens framställning eller vägra ge ett sådant bifall.
Diskussion. Ingen diskussion.
Lagförslaget i presidentens framställning föreläggs lagtinget för bifall. Lagtinget har i
andra behandling lämnat sitt bifall till lagförslaget.
Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i
enda behandling godkänt motiveringen.
Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

Andra behandling
2

Landskapsandelarna 2014
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 5/2013-2014)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 1/2013-2014)
I andra behandlingen kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid
den första behandlingen eller förkasta förslaget.
Först tillåts diskussion och efter det föreläggs lagförslaget för antagande.
Diskussion.
Ltl Gunnar Jansson

Talman! Debatten under ärendets första behandling i måndags stärkte mig i
min övertygelse om att den här typen av lagar inte bör godkännas, åt-
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minstone inte nu. Därför hoppas jag att lagtinget förkastar lagförslaget på basen av förslag som kommer senare.
Grunderna för min uppfattning är följande, och de är inte ekonomiska, de
är huvudsakligen psykologiska och samhällsinriktade. Vi befinner oss i en tid
med en process var under det är helt nödvändigt med en samhällsservicestrukturreform på Åland, där om råder bred enighet. Sedan diskuterar man
hurdan, den diskussionen går vidare och så ska den göra.
I den processen har den egendomliga och märkliga situationen inträtt att
landskapsregeringen, landskapet, har tagit på sig, åtagit sig, fått i uppdrag,
för en jurist är begreppsförvirringen ganska vid i det här sammanhanget.
Men något slags förhållande mellan landskapsregeringen och kommunerna,
kommunalförbunden och övriga kommunala strukturer föreligger. Det redovisades i budgetförslaget för 2012 och man kunde där, enligt min mening,
klart utläsa att landskapet gör någonting i det här avseendet för att åstadkomma strukturella, administrativa och andra reformer för kommunerna och
på kommunernas vägnar. Översatt till juridiska termer innebär det att landskapet är ombud för eller möjligen biträde till kommunerna och kommunalförbunden. Oberoende av nyans här så råder det ett förhållande mellan landskapet och kommunerna. Då kan det inte vara förnuftigt att landskapet förkovrar det förhållandet genom att straffa kommunerna. Man brukar inte göra
så i ett partsförhållande. Partsförhållanden bör basera sig på förtroende. Det
får man lära sig från första dag som juris studerande och jurist.
Nu avser lagtinget att bestämma, på förslag av landskapsregeringen, att
man ska förfara på det här sättet. De ekonomiska effekterna är sådana som vi
har erfarit, men de psykologiska effekterna kan inte vara bra. Det måste finnas andra medel att sköta landskapets offentliga ekonomi än att ge sig på den
part med vilken man förhandlar om något helt nytt i vårt samhälle.
Därför kommer jag att stöda det förslag om förkastande som jag hoppas att
så småningom kommer. Tack.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Jag var väldigt spänd på den psykologiska analysen.
Jag förstår att det var dumt gjort av lagtinget och landskapsregeringen
att ta sitt ansvar i den här frågan. Det är ju inte två jämlika parter, varken juridiskt eller på något annat. Parlamentet står över kommunerna.
Det är vi som stiftar kommunallagen, det är vi som ålägger kommunerna
uppgifter och vi bidrar också till finansieringen av de uppgifter som vi
ålägger kommunerna. Sedan förekommer det ganska fria diskussioner
via Ålands kommunförbund, vilket aldrig blev det som de som i tiden
röstade för Ålands kommunförbund, bl.a. liberalerna men inte jag. För
jag sade redan då att detta inte kommer att fungera och det var inte av
psykologiska skäl utan rent juridiska.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Ja, men det ändrar inte på min grundinställning. I ett
partsförhållande som bör bygga på förtroende måste det finnas andra
utvägar att umgås politiskt, juridiskt och ekonomiskt och inte att den
ena parten säger till den andra hur det är. Jag inser naturligtvis strukturen i vårt samhälle att det är lagtinget som bestämmer. Naturligtvis
gör vi det, men det är inte lagtingets makt vi utövar här, det är folkets

654

makt som vi utövar. Det är precis samma människor i kommunerna som
har valt oss hit till lagtinget. Naturligtvis förhåller det sig på det sättet,
men det minskar inte på min egen uppfattning om att det här är dumt.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag har förstått det, ja. Vi i majoriteten tycker att det är väldigt viktigt
att ta ett ekonomiskt helhetsansvar för landskapet och för kommunerna.
Den åtgärden, som vi nu står i beråd att lagstifta om, utgår ifrån den bedömningen. Man kan tycka att man bara ska titta på kommunerna och
göra det till något slags kärleksförhållande där man ska komma överens
i ömsesidigt förtroende. Jag förstår att det är liberalernas uppfattning.
Men den uppfattningen förpliktigar tydligen inte till någonting ekonomiskt eller juridiskt.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Jag tror inte att det är ett kärleksförhållande som råder
mellan landskapet och kommunerna. Det är ett förhållande där landskapsregeringen numera har tagit på sig uppdraget att driva en reformprocess, sannolikt för kommunernas räckning. Men i alla händelser på
ett sätt som gäller kommunerna. Jag menar att i en sådan process är det
bättre med ett förhållande som baserar sig på förtroende, än att den ena,
som har mera makt i vårt samhälle, bestämmer hur det är.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Det var ett lite anmärkningsvärt starkt anförande av ltl
Gunnar Jansson med tanke på hans långa parlamentariska erfarenhet
och status i det här sammanhanget. Jag måste ställa mig frågan till ltl
Gunnar Jansson: Hur resonerade samma ledamot för några år sedan
när den regeringen, som hade en liberal finansminister, lade fram ett
exakt likadant förslag utan att ens ha haft någon diskussion med kommunerna på den tiden?
Jag tycker att det här på något sätt avslöjar lite av det som ltl Pettersson lyfte fram med parlamentarismens svagheter. När man sitter på den
ena stolen så tycker man att det är väldigt välmotiverat och okej. Sitter
man på den andra stolen så tycker man någonting helt annat.
Vi har ett gemensamt ansvar här att se till hela samhällets ekonomi.
Vi står inför stora utmaningar och då borde vi hjälpas åt.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Ja, jag var en talesman också för att hjälpas åt och samverka, men det sista fick jag veta att jag ska glömma, framförallt efter de
anföranden som vi hörde igår i debatten.
På två andra sätt, värderade vicelantråd, 2010 befann vi oss i sviterna
efter det som skedde i USA, det som i historien kallas Lehman brothers.
När botten gick ur landskapets offentliga ekonomi på det här viset, jag
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behöver inte förklara det mera, så i samråd med kommunerna, jag deltog själv i de förhandlingarna, det var det ena.
Det andra var att då fanns ju inte detta förhållande mellan landskapsregeringen och kommunerna där landskapsregeringen tagit på sig att
driva samhällsstrukturreformen på kommunernas vägnar. Det var ett
annat förhållande.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Med all säkerhet var tiderna ekonomiskt svåra också för
några år sedan när motsvarande åtgärd vidtogs. Men de facto fanns det
då en relativt stark utjämningsfond som dåvarande landskapsregering
kunde använda sig av för att utjämna den här djupa svackan. Men ändå
så valde man att göra den åtgärden. Jag var med och tog det beslutet
själv så jag kritiserar det inte, men det är en verklighet.
Jag har svårt att förstå kopplingen, fru talman, mellan det åtagandet
och det jobb som landskapsregeringen nu gör för att tillsammans med
kommunerna reformera offentlig sektor på Åland. Det är ett gemensamt
ansvar. Det är ett arbete och en kostnad som de facto landskapet tar på
sig för att hjälpa den kommunala sektorn att klara sina framtida utmaningar. Kanske ltl Jansson kunde förklara kopplingen lite mera där?
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Jag inser vidden i de svårigheter vi står inför, det håller
jag med om. Det är utmaningar som man inte kan negligera.
Jag vill bara gå tillbaka till mitt huvudanförande. Idén med mitt inlägg var att jag uppfattar det som oöverlagt, negativt för den fortsatta
processen. Att på det här sättet behandla kommunerna med vilka landskapsregeringen nu för en mycket omfattande strukturomvandlingsdebatt och diskussion och där landskapet de facto intar en roll som ett
slags ombud, advokat eller biträde för våra kommuner.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Det var många intressanta och juridiska aspekter som ltl Gunnar
Jansson hade när det gäller partsförhållande mellan kommunerna och landskapsregeringen.
För Ålands Framtids vidkommande så har vi inte lagt så mycket juridiska
aspekter på det här. I linje med den politik vi i alla sammanhang har drivit,
att vi vill att köpkraften ska vara stark, att den ska stärkas och därför behöver
vi ha ett så lågt skattetryck som möjligt, så mot den bakgrunden har vi motsatt oss den här lagstiftningen för den har motsatt effekt. Att låta bli att indexjustera landskapsandelarna leder obönhörligen till en höjd kommunalskatt.
Det blev lite oklart om kollegan Gunnar Jansson tydligt aviserade att man
ska förkasta det här lagförslaget när vi kommer till detaljbehandlingen. Om
det var oklart så vill jag vara tydlig och säga redan nu att jag kommer att avisera att någon kommer att föreslå att den här lagen ska förkastas.
Med tanke på det replikskiftet som dök upp om parlamentarismens svagheter så kan jag åtminstone intyga att från Ålands Framtids sida skulle det

656

inte spela någon roll om vi skulle sitta i regeringsställning eller i opposition.
Vi skulle ha absolut ha samma linje. Det gäller att se till att vi stärker näringslivet, köpkraften och utvecklingen i det här samhället.
Jag ser att moderaternas ordförande ruskar på huvudet. Men i min värld så
är det här sann borgerlig politik och det skulle vi driva oavsett om vi skulle
vara i regeringsställning eller i opposition.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Att inte gå in för att indexjustera landskapsandelarna
innebär obönhörligen höjd kommunalskatt, sade ltl Anders Eriksson.
Med samma resonemang om man inte går in för den här förändringen
så borde det innebära införande eller höjd landskapsskatt. Det är precis
samma resonemang. Hur ser han på det?
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag anser att landskapsekonomin inte är så dålig så att om man sparar
in 700 000 euro på annat så skulle det automatiskt leda till landskapsskatt. Det anser jag definitivt inte. De här pengarna, ltl Carlsson, borde
man spara i landskapets egen förvaltning. En borgerlig politiker, som
jag, kan inte tillåta att konsumtionsutgifterna ökar år efter år. Det är
inte hållbart!
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! 10 miljoner i underskott är väl en tuff ekonomi som vi
står inför också här i landskapet. Jag förstår fortfarande inte logiken.
Det är ju också möjligt för kommunerna att spara på konsumtionsutgifterna, precis som det för landskapet. Det hänger inte ihop att det absolut måste vara höjd kommunalskatt.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag kan respektera att man inte förstår logiken. I min borgerliga värld
finns möjligheterna för kommunerna att hålla nere kommunalskatten
via landskapsandelar och via en effektiv förvaltning.
I Jomala kommun, där jag sitter med själv, har vi noll cent i upplåning just tack vare att vi har en effektiv kommunal förvaltning. Men i
landskapsandelar har vi snart tappat 2 miljoner, av olika orsaker, inte
enbart detta. Det är klart att det blir tufft för en kommun, oavsett hur effektiv man är, när landskapet år efter år öser över ökade kostnader på
kommunerna. Det finns ett samband mellan detta och skattetrycket och
det är jag övertygad om att ltl Carlsson förstår innerst inne.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Talman! Jag ville bara för sakens skull få det noterat att skattehöjning
inte sker i alla 16 kommuner. Det sker skattehöjningar i 9 kommuner.
Det är sammanlagt ungefär 2,8 miljoner.
Detta gäller en summa på 700 000 euro, alltså 25 procent av 2,8 miljoner. Uppenbarligen finns det också andra orsaker till varför åländska
kommuner väljer att höja sina kommunalskatter. Jag tycker att man
måste vara så ärlig i den här diskussionen att man lyfter fram det också.
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Sedan, fru talman, kan jag inte låta bli att reagera när ltl Eriksson
lyfte fram Jomala kommun som det goda exemplet. Ja, Jomala kommun
är en bra kommun, de har en fantastisk inflyttning och en fantastisk
skattekraft. Så ser det inte ut i de andra kommunerna på Åland. Syftet
med detta är att också skapa resurser för att vi ska kunna fördela och få
en någorlunda jämn fördelning och trygghet runt om på Åland.
Ltl Anders Eriksson, replik

Givetvis har finansminister Nordlund rätt när han sade att det finns
andra orsaker, än att man skippar indexjusteringen, som gör att kommunerna måste höja skatterna, det ser vi ju redan nu. Men i min värld är
det ytterligare ett motiv till att landskapsregeringen ska tänka efter två
gånger innan man för över ännu mera ekonomiska bördor ut på kommunerna. Orsaken till att man redan nu är tvungen att höja skatterna är
ju inte för att kommunalpolitikerna ute i kommunerna tycker att det är
roligt att ålägga kommuninvånarna högre skatter, utan det är på grund
av det tuffa ekonomiska läget som kommunerna befinner sig i.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Det är alldeles riktigt att nästan alla åländska kommuner
har ett tufft ekonomiskt läge, men det har också landskapet Åland. Den
budget som kommer att klubbas här imorgon har ett formellt underskott
på 10 miljoner. Som ltl Eriksson väldigt ofta brukar upprepa så har vi ett
ganska stort ackumulerat underskott. Det känns lite som att man väljer,
ibland har man den ena mössan på sig och ibland har man den andra
mössan på sig. Nu passar det ganska bra att tala med den kommunala
mössan på sig. Men ltl Eriksson sitter i den här församlingen som lagtingsledamot och har ansvar för hela Åland och därmed också för landskapet Ålands budget. Då måste man också se till att vi får en balanserad
och rättvis fördelning av de ekonomiska resurserna. Alla kommuninnevånare på Åland är också medlemmar i samfundet Åland. Vi har en gemensam offentlig ekonomi.
Det är väldigt viktigt att moderskeppet landskapet också har en långsiktig hållbar och stark ekonomi.
Ltl Anders Eriksson, replik

Visst, finansminister Nordlund, är vi överens om det. Det är helheten
som är viktig för ålänningarna. Får man inte kostnaderna i skick i den
offentliga sektorn så är det ålänningarna och skattebetalarna som får betala. Jag har gärna skattebetalarnas mössa på mig. Det är för dem som
jag argumenterar för.
Jag tycker att det är oerhört viktigt att man försöker göra allt man kan
för att få ner den överstora offentliga sektorn som landskapsregeringen
har. Det finns olika åsikter om det, man tycker att man gjort vad man
har kunnat, men i min värld har man definitivt inte gjort det. Istället
rullar man år efter år ut kostnaderna på kommunerna. Det var samma
sak förra året och nu gäller det också 700 000 euro. Det är ju ohållbart.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.

658

Ltl Gun-Mari Lindholm

Talman! Det är en intressant debatt. Retoriken handlar mycket om att man
skickar räkningen till kommunerna och att köpkraften går ner hos människorna på Åland.
Eftersom man pratar väldigt mycket om att man skickar räkningen till
kommunerna så ställer jag mig frågan; vad och vem är kommunen? Ja, bland
annat är det vi allihop som bor i staden eller i någon kommun. Det är människor som förväntar sig service ute på Åland.
Jag drar ett räkneexempel bara för att tydliggöra vad vi talar om. Åtminstone är det lättare för mig att begripa vad det är vi talar om när vi pratar
om dessa 700 012 euro. Jag tar min egen hemkommun som exempel. Lemland är en av 9 kommuner på Åland som höjer skatteprocenten. Vi höjer skatteprocenten med 0,5 procent. För Lemlands del beror 60 procent på den indexjustering som uteblir. Den andra förhöjningen beror på att vi har investerat i en stor sporthall. Vi har också inkomstbortfall som vi inte har haft tidigare i år, skatteinkomster inflyter inte in i samma utsträckning som tidigare.
Det kan särskilt vara skäl att analysera varför det är på det viset. Lemland är
en väldigt stor inflyttningskommun med starka skattebetalare. Men år 2014
beräknar man att inte få in skatteinkomster i den stigande grad som man har
haft hittills.
0,5 procent förhöjning är medelförhöjningen i de 9 kommuner som höjer
på Åland så man kan också applicera det här exemplet generellt på Åland. För
en medelinkomsttagare med cirka 30 000 euro per år så betyder 0,5 procent
höjning en högre skattebetalning till kommunen på 150 euro. För den som
bor i Lemland så hänför sig detta i indexbortfallet med 50 euro, som jag förklarade tidigare. 50 euro per år! Det är den köpkraften vi talar om. Vi talar
alltså om köpkraft på knappt 1 euro per vecka. I motsats till det så får vi service, naturligtvis både den lagstadgade service men också service utöver den
lagstadgade. I de flesta kommuner har man fritidsverksamheter, man har ett
högre hemvårdsstöd och man har till och med längre hemvårdsstöd än vad
man enligt lagen behöver erbjuda. Kommuner har lekparkverksamhet och i
de flesta kommuner man har mycket annan kulturell verksamhet än vad lagen ger skyldigheter till.
Bara för att vi ska tänka på vad vi egentligen talar om, och som är så där
ruskigt hemskt som vi påför kommunerna, oss medborgarna, så är det detta
vi talar om. Jag tror att det är viktigt att vi sätter det i sitt rätta perspektiv.
Det här var ett litet räkneexempel bara för att åskådliggöra och belysa vad
vi talar om. Jag tror inte att köpkraften sjunker så väldigt mycket hos den enskilda med den uteblivna indexjusteringen. Däremot så kan vi erbjuda ålänningarna även sjukvård, utbildning och trygghet genom att vi har polisnärvaro i vårt samhälle.
Ska vi istället anta de motioner som jag bland annat har läst att Ålands
Framtid vill sänka ÅHS med 800 och poliserna med 300 och gymnasieutbildningen med 145? Det är bra att vi tittar på de här sakerna ur olika perspektiv. För mig blir det här väldigt tydligt att det är helt riktigt att indexjusteringen bärs av varje enskild och man får ändå en bra service för en merkostnad av 1 euro per vecka. Tack.
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Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! När det gäller finansieringen av välfärden så har hela Norden
ett läge som vi inte har haft tidigare. Allt kan inte svaras upp mot skattehöjningar. Vi har ett finansieringsgap i välfärden. Det är en sak som
man måste ha i bakgrunden. Även lite det här som jag har kritiserat
landskapsregeringen tidigare att man sitter i sitt elfenbenstorn, man tar
en isolerad sak. Vi vet också att i kommunerna så är det hårda bandage.
Det förekommer avgiftshöjningar, det handlar om daghem, det handlar
om fastighetsskatt, det handlar om plogningsavgifter och det handlar
om hemserviceavgifter. Helheten kan nog bli ganska tuff för många
människor och det är vi som kommunalpolitiker medvetna om också.
Ltl Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag vet inte vilken den förda politiken har varit i Mariehamn.
Jag kan endast ta del av den i media och nu kan man också se debatten
via TV, vilket jag gjorde igår kväll. Det finns säkert skäl till både avgiftshöjningar och indragningar av viss kommunal service i Mariehamn eftersom man har haft en sådan politik under många års tid. Jag tror inte
att det gäller generellt på Åland.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det är helt sant att Mariehamn har ett exceptionellt läge. Den
stora frågan i Mariehamn är ju samfundsskatten där det största inkomstbortfallet är. Men nog spelar också den där miljonen en roll som
man har minskat från landskapsandelarna.
Det är nog min bestämda uppfattning att alla kommuner minskar på
sin service. Man gör avgiftshöjningar och det gäller allt som jag räknade
upp tidigare; plogning, hemservice och fastighetsskatt. Det är tufft.
Ltl Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Det stämmer säkert att det är väldigt tufft i många kommuner.
Med det här räkneexemplet ville jag också belysa vad det är vi egentligen
talar om eftersom man säger att man för ut den här kostnaden på kommunerna. Kommunerna är inte ett tomt skal utan det är människor som
är skattebetalare. Med det här exemplet ville jag belysa vad det kostar
för en medelinkomsttagare.
Det är också viktigt att anföra att eftersom vi vet att det är tufft i
många kommuner så är det ännu större angelägenhet att vi strukturerar
om den åländska offentliga sektorn på ett bättre sätt än hittills för att effektivisera, för att säkra god service och att hålla ekonomin.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Englund, replik

Tack, fru talman! Vi har ett fungerande system idag med landskapsandelarna. Det är uträknat på basen av olika kriterier. Enligt den här nerdragningen, när man inte gör den här justeringen, så de kommuner som
mest är i behov av detta så förlorar också mest med pengar.
I Vårdö justerade vi skatteöret, 0,5 procent, det gick exakt nästan på
euron det som vi förlorade här. Vi har inte några hallar eller annat som
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har belastat. Här bidrar ju Vårdö mera till landskapet än vad t.ex. Lemland gör.
Ltl Gun-Mari Lindholm, replik

Jag tror ändå att det väsentliga är att man ställer sig frågan; vad är det
människorna på Åland vill ha? Det är just därför som vi ska akta oss för
att vara kommunpolitiker här i salen, men nu var jag själv det för en
stund sedan för att kunna belysa det. Jag kan inte ta någon annan kommun som exempel, bara min egen eftersom jag känner den bäst.
Jag har åtminstone den uppfattningen att det mest väsentliga för
människorna är att man får en bra service.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag noterade också att ledamoten nu plötsligt hade tagit på sig
den kommunala hatten efter att själv ha stått här flera gånger och anklagat oss andra för att vara kommunpolitiker. Det var bara som en randanmärkning.
Ledamoten inledde med att fundera vem som är kommunerna. Det är
ni och vi. Visst är det så. För mig är kommunen också den sammanslutning som har en beställning. En beställning härifrån det här huset, från
lagting och landskapsregering, att utföra en massa service till medborgarna. Allt det här som vi gärna är med och medverkar till via vår
skattsedel. Visst så är det. Den här beställningen har också följts upp
med ett landskapsandelssystem som ska göra det möjligt för kommunerna att leverera servicen. Det systemet blir då förändrat och gör svårigheter för kommunerna när man tar bort en bit från den inkomsten.
Ltl Gun-Mari Lindholm, replik

Ja, jag håller med om att jag blev kommunpolitiker för ett tag. Eftersom
vi har pratat om att man för ut kostnaderna på kommunerna så ville jag
också belysa det ur ett kommunalt perspektiv. Då tog jag Lemland, min
egen hemkommun som exempel, eftersom jag känner Lemland bäst.
Jag har noterat att även i andra sammanhang har liberalerna kanske
en lite mindre tilltro till den kommunala självständigheten än vad vi har
i andra partier, eftersom man vill påföra landskapet olika arbetsuppgifter som idag är på kommunal nivå. Jag tror att det är väldigt viktigt att
man behåller den kommunala självständigheten och att man också erbjuder invånarna en god service.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Nu handlar förstås inte diskussionen om just det faktumet. Tilltron till kommunerna finns nog i det liberala ledet. Det handlar om att
landskapsregeringen drar undan en bit i betalningssystemet som följer
av den beställning som härifrån är gjord till kommunerna. När man går
in och ändrar på landskapsandelarna så gör man det också svårare för
kommunerna att sköta sina åtaganden. I flera kommuner blir det också
följdverkningar i form av skattehöjningar för att kunna leverera det som
är beställt. Då har landskapsregeringen brister i sitt avtal med kommunerna. Skulle det bara vara att man tar bort indexförhöjningen men man
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har tidigare redan från den här landskapsregeringen lagt på flera extra
miljoner på kommunerna i inkomstbortfall, genom de åtgärder som genomfördes i det här årets budget och som nu rullar på år efter år. Det är
flera miljoner som man har tagit bort.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Gun-Mari Lindholm, replik

Jag tror att de flesta landskapsregeringar har haft anledning, även den
landskapsregering som leddes av Viveka Eriksson, att göra olika åtgärder gentemot kommunerna.
Det är nog väldigt viktigt att man i det här sammanhanget tänker på
vad kommunerna primärt ska hantera. I remissen sade vi från landskapsregeringen att indexjusteringen också beror på att man kommer
att ha en större översyn av landskapsandelarna tack vare att det just nu
pågår ett lagberedningsarbete för den kommunala socialtjänsten. Det
kommer säkert ett förslag senare och då är det onödigt att man nu har
ett förfaringssätt som sedan igen ska förändras framdeles.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Ltl Lindholm sade att det är retorik när jag pratar om att en stark köpkraft är en oerhört viktig ekonomisk stimulansåtgärd i en lågkonjunktur.
Det är retorik! För mig är det inte retorik, det är ingen talarkonst på något sätt utan det är enkel matematik. Får man inte ner kostnaderna för
den offentliga sektorn så får man höja skattetrycket för ålänningarna
istället.
Ltl Lindholm pratade om vad människorna vill ha. Jag tror inte att
ålänningarna vill ha ett högre skattetryck. Det tror jag definitivt inte
finns på deras politiska beställningslista.
Hon sade också att det här är så marginellt så det har ingen betydelse.
Men det här är ju bara en liten del av många, många olika åtgärder. Det
här är så marginellt, man får så mycket från samhället istället, sade ltl
Lindholm. Jag har hört Mona Sahlin, jag har hört Stefan Löfven många
gånger köra precis samma resonemang. ”Det här är så marginella skatteförhöjningar, man får så mycket mera av samhället.” Men att man
skulle höra det på det så kallade borgerliga Åland, ja det känns trist.
Ltl Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag tror inte att det ska komma ur Anders Erikssons mun, att
tala om det borgerliga Åland. Han är kanske den som mest förespråkar
olika bidrag till näringslivet på Åland.
Åtminstone känns det väldigt bra för mig att vara i det goda sällskapet
med de nämnda och kända politikerna som här räknades upp.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag skäms inte ett dugg som borgerlig politiker att prata om understöd
om vi ska använda de fula orden ”bidrag till näringslivet”. Som jag har
sagt många gånger så tror jag att för varje euro man satsar så får man
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mångfalt tillbaka. För det är näringslivet som håller igång köpkraften
och som håller igång det åländska samhället. Det är där som vi borde
satsa betydligt mera. Jag ser inget motsatsförhållande i att vara borgerlig och försöka utveckla näringslivet.
Ltl Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag hoppas att vi så fall är överens om att det skulle vara bra
om vi på Åland fortsättningsvis från den här landskapsregeringen kan
ha en bra sjukvård, en bra utbildning och ett tryggt Åland. Från majoriteten i den här salen ser vi nu till att vi har det istället för, såsom man
har föreslagit som något slags motsvarande förslag från Ålands Framtid,
att man drar bort dessa pengar från landskapets budget för att kunna
behålla indexjusteringen i landskapsandelarna till kommunerna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det är rätt intressant att den person som var minister för
tre veckor sedan, och hade ansvar för samhällsservicereformen, så tydligt säger att ett höjt skattetryck inte är ett större problem för hur Åland
ska utvecklas. Vi menar ändå att de här sakerna bör övervägas samtidigt
väldigt starkt, vilket vi har försökt föra fram under budgetbehandlingen
och tidigare under behandlingen av det här ärendet.
Den nordiska välfärdsmodellen innefattar ju ganska höga skatter och
sedan en god service. Men vi står inför den utvecklingen att allt flera ska
försörja allt färre. Det kommer att komma ett tak där man inte längre
kan lösa saker och ting genom att höja skattetrycket och höja avgifter.
För det kommer att påverka konkurrenskraften alldeles bestämt och det
kan vara avgörande för om våra företag kommer att ha sin verksamhet
på Åland eller inte. Det är spännande att den här delen av diskussionen
har lämnats för majoritetens del.
Ltl Gun-Mari Lindholm, replik

Jag vet inte riktigt vilken del av diskussionen som har lämnats. Jag har
också här idag nämnt att med anledning av att man ser att det behövs
mera pengar i det åländska samhället och att skattetrycket ökar så måste
man göra strukturella förändringar. Jag hoppas att vi är överens om
detta. Strukturella förändringar gör att man kan få en god service överallt på Åland. Vi ska se oss som ålänningar. Vi ska ha ett solidariskt betalningsförfarande och vi ska också stävja de ökade kostnaderna inom
den här sektorn.
Tittar man på konkurrenskraften så står vi fortsättningsvis oss väl
trots höjningen på medelsnittet 0,5 procent, eftersom landskapet har
åtagit sig att betala väldigt stora delar av den offentliga servicen.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag är inte säker på att man kan betrakta siffrorna så där
förenklat. Vi har ett högre allmänt kostnadstryck på varor och i serviceproduktionen här på Åland. Jag tror nog att kostnadstrycket, utgifterna
och det som vanliga människor står inför i sin vardag är väl så höga totalt sett på Åland som i vår omgivning.
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Nuvarande lagtingsledamoten stod här och beskrev att ökningen av
skattetrycket inte var något problem för man får ju service istället. Men
kan inte så förenklat ta varje del och påstå att också det här ryms med i
den här börden för invånarna. Totalt sett kommer det i förlängningen
att drabba också företagen och deras möjligheter att på ett konkurrenskraftigt sätt kunna producera varor och tjänster här på Åland. Ju mer
man höjer skatterna desto svårare blir det.
Ltl Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag har aldrig sagt att det inte har varit ett problem. Däremot
har jag beskrivit vad det betyder för en medelinkomsttagare per vecka,
åtminstone ur min egen hemkommun s perspektiv, vilket jag då känner
bäst till. Jag tror att vi med alla medel måste göra olika förändringar och
särskilt strukturella förändringarna för att vi inte ska behöva höja skatterna alldeles för mycket. Jag har också den uppfattningen, efter många
års kommunalpolitik, att det man värnar om som medborgare i en
kommun är service. Även till och med de som idag är mitt i livet, och
ännu inte är i behov av någon form av kommunal service, är med och
betalar servicen. Antingen har man haft service eller så kommer man att
ha det i framtiden.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Jag vill tacka ltl Gun-Mari Lindholm för det fina och
tydliga anförandet. Det är ju fler som har gett komplimanger här i tidigare replikskiften så jag ska inte orda så mycket om det.
Om man verkligen lyssnade på ledamotens anförande så tror att det
är flera av dessa kommunalpolitiker här som känner igen sin egen
kommun och deras kostnader. Men man vill inte se på det just nu.
Vi ska vara stolta och glada att vi fortsättningsvis kan erbjuda en kvalitativ gymnasieskola och hälso- och sjukvård. Andra har intresse av att
skära ner men vi vill behålla den kvalitén, för vi sitter på penning ansvaret. Jag ville bara tacka.
Ltl Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Nog vet jag att det här mest är retorik och det är politik. Det är
för att man ska kunna säga att man som oppositionspolitiker också har
kunnat yttra sig i den här frågan. Man värnar om att de här pengarna
ska till kommunerna och att landskapsregeringen gör fel. Det har säkert
vi också gjort i oppositionsrollen. Jag känner mycket väl till det spelet
som spelas upp. Men ser man till fakta, vilket jag har försökt beskriva, så
är det just så här som det ligger.
Ltl Göte Winé, replik

Ja, det är lite spel för gallerierna. När ska man spela och när ska man ta
ansvar? Hur länge har vi råd att hålla på? Nu måste vi se på allas ekonomi och hela Åland. Här är det jätteviktigt att vi verkligen tar det ansvaret.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Kommunerna har självstyrelse. I den självstyrelsen ingår
rätt att beskatta kommunmedlemmarna. Hur Lemlands kommun väljer
att beskatta sina medlemmar har ingenting med den här frågan att göra.
De uppgifter som kommunerna har utföra eller de som man tar bort
ifrån kommunerna baserar sig alltid på lag. En aktivitet kostar pengar
och då är det också lagstiftaren som skjuter till medel för att täcka åtminstone en del av de kostnaderna som lagstiftaren påför. Vad kommunen därutöver väljer att göra eller inte göra hör egentligen inte alls hit.
Det här är en fråga om förtroende.
Min grundläggande fråga, när jag vill ta avstånd från det sättet att
tänka om hur detta påverkar den enskilde skattebetalaren i Lemland;
hur rimligt är det att uppträda på det här sättet om man vill behålla ett
förtroende?
Ltl Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Till detta finns det ett kort svar. Ja, det är rimligt, det vi talar
om idag. Jag tycker också att man absolut måste tala om vad det är och
vem det är som ska bära de här kostnaderna. Ibland får jag känslan av
att Ålands Framtid och liberalerna tror att de själva ska bära det här.
Det är alla vi människor som bor på Åland som ska bära det. I det här
fallet, om man jämför med det som många motionärer har motionerat
om, så är det här faktiskt det mest rimliga.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Talman! Skatter och avgifter måste alltid basera sig på lag. Det är främmande för mig att resonera att det är den enskilde skattebetalaren, skattebetalningsförmågan i Lemland, som ska avgöra hur den kommunala
självstyrelsen utövas och hur lagstiftaren deltar i finansieringen av den
verksamheten. Lite högre nivå skulle jag gärna se.
Ltl Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Man väljer själv den nivå man vill debattera i. Jag tycker själv
att jag hade en bra mycket högre nivå än den här slutklämmen ifrån ltl
Gunnar Jansson.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Axel Jonsson

Tack, fru talman! Det låter lite som om Ålands Framtid vill skära miljonbelopp hos polisen och ÅHS för att kunna behålla landskapsandelarna på nivån.
Det är givetvis en del i det hela men man måste ju sätta det i större sammanhang. Vi har ju mycket flera åtgärder för att skapa framtida skattekraft och
rikta åtgärder mot näringslivet för att i framtiden också kunna finansiera
ÅHS. Det är en tydlig borgerlig politik det, ltl Lindholm.
Lyfter man blicken i den här frågan, för den här frågan är värd att sättas i
ett större sammanhang, så måste man fråga sig vilken som är den största utmaningen vi har här på Åland. Så långt har landskapsregeringen kommit att
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det har man utrett. I den så kallade ASAM-rapporten lät man ÅSUB göra en
prognos över konsumtionsutgifternas utveckling inom det offentliga Åland
framöver. Det är givetvis en prognos men den baserar sig på trenden mellan
2000 och 2008. Om man inte gör någonting hur kommer det sannolikt att se
ut då 2030? Det här används ofta som ett argument för att vi ska minska
landskapsandelarna eftersom landskapets kostnader ser ut att öka så lavinartat framöver.
Tittar man de facto på vad man skriver i ASAM-rapporten och det som
ÅSUB har prognostiserat så ser man att år 2011 så ligger landskapets konsumtionsutgifter lite över kommunernas, båda två ungefär på nivån 125 miljonersklassen. Landskapet har lite högre konsumtionsutgifter.
Tittar man däremot på år 2030 och jämför konsumtionsutgifterna då så
har kommunerna konsumtionsutgifter på 475 miljoner medan landskapet har
utgifter på ungefär 400 miljoner.
Man kan alltså konstatera att den största ekonomiska utmaningen på
Åland inte ligger i landskapets verksamhet, den ligger i kommunernas verksamhet och i deras verksamhetsutgifter. Mot den bakgrunden kan man med
fog ställa den här frågan; ska vi faktiskt nu dra ner landskapsandelarna, när
de faktiskt borde ökas, om man ser den stora trenden och de stora problem vi
har framför oss? Med tanke på att det faktiskt är sådana stora skillnader mellan dagens läge och det vi kommer att få se 2030 så är den här frågan synnerligen relevant.
Var gör landskapsregeringen för att mota den här trenden? Ja, man tar fokus på de sociala områdena i samband med samhällsservicereformen, vilket
givetvis är bra. Finns det några ekonomiska utredningar? Nej. Finns det
någonting som säger att kommunerna kan spara pengar på det här? Nej. Man
förstår själv vart det här är på väg. Landskapsregeringens trovärdighet i frågan om hur man driver det här projektet som man kallar samhällsservicereform börjar nog vara förbrukat, åtminstone för oss i Ålands Framtid.
Ser man på det enskilda ärendet och på landskapsandelarna i det här fallet
så ska man inte göra såsom ltl Lindholm och plocka ut 713 000 euro det här
året. Man ska också se vad landskapsregeringen gjorde i den förra budgeten
och för ett år sedan. Man slopade Gullåsenavgifterna, vilket uppskattades
vara 3 miljoner till kommunernas fördel. Samtidigt justerade man överföringarna mellan kommunerna och landskapet genom landskapsandelarna
med 4 miljoner till kommunernas nackdel. Ytterligare ändrade man lite i
sjukkostnadsavdraget, reseavdraget och grundavdraget. Totalt för kommunerna blev de här åtgärderna minus 1,9 miljoner, nästan 2 miljoner.
Nu späder man på detta med ytterligare 700 000 euro. Var landar vi då?
Ungefär 2,7 miljoner. Vad presenterade finansministern just vid sin bänk att
kommunerna höjer sina kommunalskatter med i år? Ja, 2,8 miljoner. 2,7 miljoner har alltså landskapsregeringen skyfflat över till kommunerna och
kommunerna höjer sina skatter med 2,8 miljoner. Och det finns inget samband? Jag undrar hur man vågar ha mage att stå här och säga någonting sådant i lagtingets talarstol?
Summa summarum, lyfter vi blicken lite och ser på den stora utmaningen
så fortsätter landskapsregeringen att skicka notan till kommunerna så att
man ska slippa ta de jobbiga sparbesluten i den egna verksamheten. Detta
med vetskapen om att det de facto är kommunerna som har de absolut tuffaste ekonomiska utmaningar framför sig. Man ska, mina vänner, sätta det här
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ärendet i den kontexten så förstår man varför vi ska förkasta det här lagförslaget. Tack för ordet.
Ltl Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Tack ltl Axel Jonsson. Det var bra att vi fick höra att det var en
del av sanningen att främst sjuka, otrygga och studerande på Åland ska
betala indexjusteringen. Tack för det förtydligandet.
Jag tycker däremot att ledamoten ska vara lite försiktig med att dra
förhastade slutsatser om samhällsservicereformens framtid.
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag drar inte några slutsatser, men man kan tydligt se tendenser. Det är
inte slutfört ännu.
Angående att vi vill att sjuka och studerande skulle betala för den här
reformen, så läs Ålands Framtids motionsförslag där vi föreslår att sjukkostnadsavdraget införs i sin helhet. Kanske det får ltl Lindholm att
tänka om?
Ltl Gun-Mari Lindholm, replik

Fru talman! Ja, jag hörde just att ltl Axel Jonsson sade att det var en del
av sanningen. Det sade ltl Axel Jonsson just.
När det gäller slutsatsen, som ltl Axel Jonsson drar, vad beträffar
samhällsreformens framtid så säger han lite på ett raljerande vis att
samhällsservicereformen inte har visat någonting ännu. Det kanske
också lite beror på hur mottaglig man är för information och att man
från landskapsregeringens sida har sagt att det kommer nya finansieringsmodeller och landskapsandelar när det gäller KSD alldeles särskilt,
i samband med att lagberedningsarbetet är slutfört. Jag tror att vi ska
vänta till det är gjort innan man helt sågar det här projektet.
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag kommer så tydligt ihåg när samhällsreformen inleddes och den här
regeringen presenterade sitt regeringsprogram. Då kan jag faktiskt erkänna att jag var lite orolig för de skrivningar och målsättningar man
hade då såg ganska bra ut. Man tog fram ASAM-rapporten, man visade
på den ekonomiska utvecklingen och man hade ekonomin i fokus. Sedan
kommer jag också tydligt ihåg när vi den här hösten satt i en partiledardebatt, ltl Lindholm och jag, och fick frågan varför man ska göra den här
samhällsservicereformen och den sociala reformen. Helt plötsligt handlade det inte om ekonomin längre, utan det handlar om kvalitetssäkring
osv. Nu var tydligen inte ekonomin länge det huvudsakliga målet med
reformen. Det är ju detta som är problemet. Samhällsservicereformen
har spårat ur till att bli någonting helt annat än att tackla just den
största ekonomiska utmaningen som vi har i det här landskapet; nämligen att kommunernas konsumtionsutgifter springer iväg. Nu ska man
lösa det genom någon slags kommunalförbund som man inte har en
aning om hur det ska finansieras eller organiseras. Det måste man ifrågasätta starkt.
Talmannen
Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat.
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Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Ålands Framtids lösning är tydligen att man ska öka kommunens inkomster utan att behöva effektivera någonting. Det behövs
inte, utan vi ska skjuta till pengar, det är det viktiga.
Sedan blir man lite fundersam när ltl Axel Jonsson sade i en replik att
han är orolig för en bra lösning. Vad jobbar vi med egentligen, snälla ltl
Axel Jonsson?
Sedan behöver man ha någon typ av historisk bakgrund när man säger att regeringen eller landskapet inte tar ansvar för kommunerna och
deras kostnader. Om vi jämför lite med hur det ser ut runt omkring oss,
vilka kostnader har vi på landskapsregeringen tagit på oss som underlättar för kommunerna? Ja, för det första, Ålands hälso- och sjukvård. För
det andra, Ålands gymnasium. Det är två stora viktiga utmaningar för
framtiden som vi har tagit på oss. Kom nu inte och säg att vi inte skulle
ha gjort någonting från landskapets sida. Vi har tagit på oss kostnader
redan där.
Ltl Axel Jonsson, replik

Det, minister Ehn, hör till historien. Vi ska titta framåt, prognosen är
framåt. Historien känner vi alla, men det är de facto kommunernas utgifter som ökar snabbare. Samtidigt låter man landskapets konsumtionsutgift i år öka med 4 miljoner, medan kommunerna gör ett hästarbete för att spara pengar. Det vet vi alla, vi hör från flera kommuner som
förklarar hur man försöker spara. Samtidigt låter man landskapsregeringens kostnader skena iväg och man skickar notan, genom mindre
landskapsandelar, till kommunerna. Ja, stå för det, minister Ehn, men vi
skriver inte under på det.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Om man ska bygga en framtid så behöver man ha med sig
historien, saknar man den så går det på tok. När det gäller att bygga
samhällen så är det inte de enskilda små delarna som man kan jobba
med i gången. Man måste ha med sig det man har i bagaget och det som
man ska ha i framtiden. Man måste ha med sig kommunerna, landskapet och det privata och bygga helheten. Det är det ansvaret som vi som
politiker här har. Vi ska inte enbart stirra oss blinda på den ena delen.
Från landskapsregeringens sida jobbar vi med att sänka kostnaderna
för vår egen verksamhet. Det är därför som vi har dragit igång effektiveringsprocesser. Det är därför som vi har gjort förslag till att försöka förändra den struktur som vi har just nu som Ålands Framtid motsätter sig.
När man säger att vi inte har svar på hur vi tänker finansiera framtiden, så kom igen, hur var det nu med finansieringen av den sociala välfärden i framtiden? Var det en fråga om landskapsskatt eller inte? Det
var lite svårt att få det svaret.
Ltl Axel Jonsson, replik

Det är ju lite ironiskt när man hör utbildningsministern stå här och säga
att landskapet har tagit på sig ansvaret för gymnasieskolan. Samtidigt
fick vi idag på våra bord fick en tilläggsbudget på 200 000 euro. Man
överskrider sin ram och så säger man att landskapsregeringen tar sitt
ansvar för att minska sina utgifter och samtidigt skickar man en nota på
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700 000 euro till kommunerna i år. Det är nog lite dubbla budskap, ministern Ehn.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Jag är glad över att ltl Jonsson lyfte fram ÅSUB:s rapport
som visar på de stora utmaningarna. Jag gjorde samma sak i budgetpresentationen för en månad sedan för att visa på vad som är både landskapets och kommunernas största utmaningar om vi ser på sikt. Det är
en bild som vi alltid måste ha med oss. Det är huvudorsaken till varför
landskapsregeringen tagit på sig den något otacksamma uppgiften att
faktiskt försöka föreslå reformer som också berör den kommunala sektorn. Det är för vi ska kunna få en serviceproduktion som vi klarar av
och som kan hålla en sådan nivå som också framtida ålänningar tycker
att är skälig. Det är huvudsyftet med hela vårt reformarbete.
Sedan, fru talman, så tycker jag att ltl Jonsson på många sätt generaliserar. Det som gjorde mest ont i mitt hjärta var; ska ett handikappat
barn få samma service oberoende av vilken kommun barnet bor i?
Ltl Axel Jonsson, replik

Inte behöver servicen nödvändigtvis vara den samma, men man ska få
bra service oberoende var man befinner sig, enligt lag, absolut. Därför
har vi också föreslagit att landskapet ska ta över den verksamheten och
sköta den, precis som centern föreslog i sitt valprogram. Vi har ett sådant förslag.
Tittar vi på kostnaderna, som också finansministern själv lyfte fram,
så varför har man inte t.ex. i Susannegruppen haft som målsättning att
skapa ett system som kan spara pengar inom det sociala området? Det
fanns överhuvudtaget inte med. Läs i rapporten, det finns ingen målsättning om att man ska kunna spara några pengar. Ekonomiskt fokus
finns inte trots att man presenterar siffror på ökade konsumtionsutgifter. Det är ju detta som är det stora problemet. Vi inser problemet, men
landskapsregeringen presenterar inte några åtgärder på hur vi ska lösa
det.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! När det gäller Susannegruppens rapport och de administrativa kostnaderna så ska målsättningen vara att vi ska bli billigare. Däremot, ltl Jonsson, har vi idag en situation, inom de fyra olika områdena
som Susannegruppens rapport behandlar, där vi har väldigt olika servicenivåer ute i kommunerna. I de svagaste kommunerna har man också
en sämre service. När man sammanför detta så kommer vi att få en utjämning. Vi får en kvalitetsförbättring för de svagaste personerna i samhället. Det tycker jag, både som människa och politiker, att jag vill vara
med och stöda. Om det sedan de facto kanske leder till en liten kostnadsökning så är jag beredd att ta den för det är de människorna värda.
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag håller absolut med om att det här projektet borde göras för att man
ska värna om de små kommunerna som kanske inte alla gånger klarar
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av att leverera den servicen. Det kan också vara svårt i de små kommunerna att begära en sådan service, för man vet att man belastar den egna
kommunens budget. Därför har vi föreslagit att det ska finansieras solidariskt. Lösningen för detta är att föra det till landskapsnivå, så gjorde
man med gymnasieskolan och så gjorde vi med ÅHS. Man behöver inte
krångla till det med kommunförbund, vilket också vicelantrådet var inne
på inför valet, när hans parti presenterade sitt valprogram.
Ser man nu på reformen och den föreslagna finansieringen så är det
ju de facto Kumlinge, Föglö och Brändö, alltså de små skärgårdskommunerna som förlorar på det här, enligt den finansieringsmodell som
man skickar ut på remiss till kommunerna. Ja, visst ska vi hjälpa de små
kommunerna, men landskapsregeringens förslag så här långt gör ju snarare tvärtom.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
I debatten om finans- och näringsutskottet betänkande om landskapsandelarna 2014
har ytterligare vicelantrådet begärt ordet, varsågod.
Vicelantrådet Roger Nordlund

Fru talman! Det var en fin pik.
När det gäller landskapsandelarna och den uteblivna indexjusteringen så
orsaken till att jag begärde ordet var för att ltl Jonsson återigen tog upp detta
med att om man lyfter upp någonting till landskapsnivå så är det som om
kostnaderna skulle försvinna. De facto försvinner inte kostnaderna. Det är
exakt samma kostnader och de måste betalas på något annat sätt. Det sätt
som Ålands Framtid har föreslagit är landskapsskatt. Jag tycker att vi ska
vara ärliga med varandra. Verksamheterna kostar och vi ska se till att utforma verksamheter och genomföra dem på ett så kostnadseffektivt sätt som
möjligt.
Fru talman! Det sätt som vi nu föreslår, den uteblivna indexjusteringen, är
ändå en ärlig politik. Det är inte roligt att föreslå en sådan här åtgärd. Naturligtvis skulle vi helst göra det motsatta. Men de facto så lever vi en sådan ekonomisk verklighet på Åland, i Finland, i Europa och i världen, att det är lite
tuffare just nu och då måste man också kunna ta sådana här beslut.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag ska inte rikta mig till andra nu, vilket har blivit allt mer vanligt i debatten. Men när det gäller detta med landskapsskatt så nämnde jag det
som ett exempel på finansieringsform. Vi har ÅHS-avgifter och det finns
många olika finansieringsformer. När jag gjorde det, finansminister
Nordlund, så gjorde jag det för att visa på att vi inte tror att kostnaderna
försvinner om man lyfter över dem på landskapet. Så det var inte ett
schyst påpekande.
Däremot är det inte något dramatiskt med landskapsskatt om man i
motsvarande mån kan dra ner kommunalskatten. Det är ju det gemensamma skattetrycket för ålänningarna som borde vara det intressanta.
När det gäller strukturen hos det sociala kommunalförbundet, eller
vad jag nu ska kalla det för, så har vi oerhört svårt att se hur man ska
kunna få styrning på det och hur kommunerna, som ska betala det, ska
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kunna styra det. Måste vi göra någonting, och det är vi medvetna om att
vi måste, så tycker vi att man ska lyfta upp det till landskapsnivå, vilket
vi har erfarenheter av.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Jag tycker att det är ärligt av ltl Eriksson att säga att alternativet är landskapsskatt. Det kan man också säga när det gäller den
uteblivna indexjusteringen. Ett annat sätt är att man skulle betala den
uteblivna indexjusteringen med landskapsskatt och fördela den lika på
alla ålänningar. Det är konsekvensen om man gör indexjusteringen,
överför pengarna till kommunerna och ökar på landskapets underskott
som det de facto handlar om.
Jag respekterar den hållningen. Landskapsskatt är naturligtvis ett sätt
att hantera saken på och det här är ett annat sätt. Det har de facto visat
sig att relativt många kommuner också klarade av den här saken utan
att göra kommunalskatteförändringar. Så ett visst utrymme fanns det.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag tycker att det är bra om man kan debattera med respekt för
varandra. Stundtals blev det nästan fånigt runt detta med landskapsskatt.
Finansministern Nordlund sade i sitt anförande att det är som om
Ålands Framtid skulle tro att kostnaderna skulle försvinna om man för
över det till landskapsnivå. Det ville protestera emot, för det är jag fullt
medveten om att så inte är fallet och därför pekade jag på det här.
Det som vi fortfarande saknar är ett underlag när det gäller den samordnade socialtjänsten. Men jag har faktiskt fått utfästelser från högsta
politiska nivå i landskapsregeringen att under hösten ska det komma
underlag. Fortfarande kan vi inte utläsa någonting. Vad kommer vi att
spara in på detta sist och slutligen?
När det gäller handikappade barn, barnfattigdom och sådana som har
det svårt så är vi de första att ställa upp. Samtidigt måste vi också vara
realistiska när det handlar om ekonomin. På tio år har vi fördubblade
kostnader och det håller inte om vi inte kan se att vi kan tjäna någonting
på omstruktureringarna.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

När det gäller KSD och finansieringen av det så har det gått ut ett
material på ett olyckligt sätt. Det skapade en helt felaktig debatt ute i de
åländska kommunerna. Idag borde det ha gått ut ett kompletterande
material till kommunförbundet och till Mariehamns stad och imorgon
planeras det att ges ut till offentligheten. Det är ytterligare ett material
som kan diskuteras och analyseras. Det materialet kommer sedermera
att kompletteras ytterligare i januari när vi också har de senaste skattesiffrorna för år 2012. Den uteblivna samfundsskatten kommer att påverka balansen en hel del mellan de åländska kommunerna. Vi vill ha så
färska siffror som möjligt.
Januari, vinter- och vårmånaderna kommer att bli en väldigt intressant period att diskutera det här. Vi måste hitta en så bra och väl avvägd
finansieringsmodell som möjligt. Här tar landskapet 700 000 euro, men
vi kommer i det sammanhanget säkert att ge dubbelt mera för att hitta
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en utjämningsmodell för att möjliggöra för alla kommuner att komma
med i det här arbetet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Talmannen påminner igen om att det handlar om finans- och näringsutskottets betänkande om landskapsandelarna 2014.
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Jag är rädd att jag nu bryter mot regelverket.
Talmannen
Det kommer vi inte att tillåta.
Ltl Barbro Sundback

Jag har hört flera personer tala om Susannerapporten.
Talmannen
Talmannen påminner att det här handlar om landskapsandelarna 2014.
Ltl Barbro Sundback

Ja, det är konstigt att det kommer just nu, när jag som har varit ordförande
för rapporten ska tala. Okej.
Landskapsandelarna för den kommande Susannemodellen är inte ännu
fastslagna. Det beror på att det återstår mycket arbete för att komma fram till
en sådan fördelningsmodell. Fördelningen av kostnaderna är ny. Den solidariska finansieringen, som ltl Axel Jonsson talade för, den kommer att genomföras för kommunernas socialtjänst.
Konsekvenserna, om man skulle utgå ifrån kostnaderna idag som kommunerna har, är att vissa kommuner skulle få betala till och andra kommuner
skulle få lättnader.
Det konstateras också att det inte är möjlighet att genomföra reformen.
Man måste i landskapsandelssystemet, som är på kommande, balansera det
här på ett sådant sätt att man får en övergångsperiod under vilken kommunerna kan anpassa sig till den nya verksamheten under kommunernas socialtjänst. Det är just det som är landskapsandelarnas mål eller uppgift, att
jämna ut kostnader, i det här fallet sociala kostnader.
Det är mycket viktigt för idag finns det kommuner som inte uppfyller sina
skyldigheter. Det gäller särskilt personer med funktionsnedsättningar. Det
finns kommuner som med hänvisning till ekonomin avslår ansökningar. Det
får man inte göra enligt lag. Då läggs hela ansvaret för det lagliga stödet på
den sökande, som via en rättsprocess ska söka ut sin rätt och tvinga kommunen att finansiera den här rättigheten.
Med landskapsandelar och en servicenivå som är lika i alla kommuner och
landskapsandelar som utjämnar den här effekten så finns det möjligheter att
skapa större social rättvisa i landskapet i det här fallet.
Talmannen
Jag ber ltl Sundback komma till sak när det gäller finans- och näringsutskottets betänkande.
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Ltl Barbro Sundback

Ja, jag tycker att det här är en väldigt viktig diskussion. Kommunens socialtjänst är en viktig reform som ska finansieras delvis genom att landskapet går
in och lägger till det som behövs för att landskapsandelarna ska ha en utjämnande effekt. Att föra över verksamheten till landskapet är ingen garanti för
att det blir solidarisk finansiering och rättssäkerheten för dem som det berör
blir ännu sämre än vad den är idag.
Talmannen
Jag påminner om att ärendet handlar om finans- och näringsutskottets betänkande om
landskapsandelarna för 2014.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag har läst dagens föredragningslista, jag ska hålla mig till ämnet.
Det är intressant att landskapsregeringen, speciellt vicelantrådet, finansministern, gång efter annan hänvisar till det som skedde hösten 2009 och beslutet inför 2010, när den förra landskapsregeringen, med mig som finansminister, lade fram ett förslag för lagtinget om att inte indexjustera landskapsandelarna, på samma sätt som det nu föreslås.
Det är helt uppenbart att finansministern, vicelantrådet väljer att säga A
men inte B i den här frågan. Annars har vi en helt annorlunda syn på hur man
på ett trovärdigt sätt ska leda ett arbete för att balansera den offentliga ekonomin i sin helhet, gällande landskapet och kommunerna.
Hösten 2009 lades det här förslaget precis på ett motsvarande sätt som nu.
Men den avgörande skillnaden var att då lade också landskapsregeringen ett
budgetförslag som minskade på landskapets egna driftskostnader, konsumtionskostnader med något över 2 procent. Siffran är ungefär densamma som i
det budgetförslag som har lagts för vår behandling, vilken vi klubbar i morgon, fast det fanns ett minustecken framför då.
För att man ska kunna föra processen vidare mot balanseringen av ekonomin så bör också landskapet sköta om sitt eget hus. Den här landskapsregeringen har valt en annan väg. Därför är det fullständigt orätt att göra som
vicelantrådet gjorde, att i den här situationen hänvisa till det som gjordes
2009-2010 och säga att situationen är densamma. Tack.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Ja, konsumtionsutgifterna minskade med 2 procent, och året efter så
ökade konsumtionsutgifterna med 10 procent.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det som gjordes hösten 2009 med det budgetförslag som
lades inför 2010 hade säkert också sina brister, precis som det nuvarande förslaget säkert också har sina brister.
Klart är att under den förra mandatperioden hade man en sådan målsättning att också landskapet ska se över sitt hus och minska sina utgifter. Det har vi inte sett alls under de år som ltl Fogelström har medverkat i de beslut som har fattats.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet?
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Detaljbehandlingen börjar. Lagförslaget föreläggs för antagande i andra behandling.
Begärs ordet?
Ltl Tony Asumaa

Tack, fru talman! Med hänvisning till vad här har sagts och i ärendets första
behandling så föreslår vi liberaler att lagförslag nr 1/2013-2014 förkastas.
Ltl Axel Jonsson

Tack, fru talman! Jag ber att få understöda ltl Asumaas förslag.
Talmannen
Under behandlingen har ltl Tony Asumaa, understödd av ltl Axel Jonsson, föreslagit att
lagtinget ska förkasta lagförslaget. Omröstning kommer därför att verkställas.
Omröstningspropositionen ställs så att de som röstar för att lagförslaget ska antas röstar ja och de som röstar för ltl Anders Erikssons förslag att lagförslaget ska förkastas
röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Jag önskar öppen omröstning i denna viktiga fråga.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag understöder förslaget.
Talmannen
Öppen omröstning har begärts, understötts och kommer att verkställas. Jag ber lagtingsledamöterna Gun-Mari Lindholm och Anders Englund att biträda vid omröstningen. Omröstning verkställs efter upprop.
Upprop.
Omröstningen har resulterat i 19 ja-röster, 9 nej-röster och 2 ledamöter var frånvarande.
Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets förslag.
Föreläggs motiveringen för godkännande i enda behandling. Lagtinget har godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat.
För kännedom
3

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2013
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 2/2013-2014)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 08.01.2014.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 19.12.2013 klockan 09.30. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 28 ledamöter närvarande.
Lagtingsledamoten Anders Englund anhåller om ledighet från dagens plenum på grund
av möte med MTK i Helsingfors. Beviljas.
Andra behandling
1

Godkännande av det fakultativa protokollet till internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 3/2013-2014)
Landskapsregeringens yttrande (RP 4/2012-2013-s)
Republikens presidents framställning (RP 4/2012-2013)
Först tillåts allmän diskussion och efter det kan lagtinget antingen lämna sitt bifall i enlighet med lag- och kulturutskottets förslag eller vägra ge ett sådant bifall.
Diskussion. Ingen diskussion.
Förslaget föreläggs lagtinget för bifall. Lagtinget har i andra behandling lämnat sitt bifall till lagförslaget.
Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i
enda behandling godkänt motiveringen.
Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

Fortsatt enda behandling
2

Budget för landskapet Åland 2014
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 7/2013-2014)
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 1/2013-2014)
Budgetmotioner (BM 1-50/2013-2014)
Diskussionen förklarades avslutad vid plenum 17.12.2013. Detaljbehandlingen börjar. I
detaljbehandlingen föreläggs först utgifterna enligt avdelning och kapitel jämte detaljmotiveringar. Efter det föreläggs inkomsterna enligt avdelningar och kapitel jämte de675

taljmotiveringar om ändringsförslag aviserats och i övrigt i deras helhet. Sedan föreläggs betänkandets klämmar och slutligen dess allmänna motivering. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Först föreläggs utgifterna enligt avdelningar jämte detaljmotiveringar.
Föreläggs avdelning 41 enligt kapitel.
Kapitel 41.01. Begärs ordet?
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Jag föreslår att anslaget under moment 41.01.01. ”Lagtinget – verksamhetsutgifter (VR)” minskas med 90.000 euro.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Vi vet att vi alla behöver spara så jag understöder förslaget.
Talmannen
Ltl Brage Eklund understödd av att ltl Anders Eriksson har föreslagit att anslaget under
moment 41.01.01. ”Lagtinget – verksamhetsutgifter (VR)” minskas med 90.000 euro.
Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.
Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets
betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Brage Eklunds ändringsförslag röstar nej.
Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.
Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

Föreläggs kapitel 41.05.01 Lagtingets kansli – verksamhetsutgifter (VR)
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Jag föreslår att anslaget under moment 41.05.01. ”Lagtingets kansli – verksamhetsutgifter (VR)” minskas med 37.000 euro.
Ltl Axel Jonsson

Jag ber att få understöda förslaget.
Talmannen
Ltl Brage Eklund, understödd av ltl Axel Jonsson, har föreslagit att anslaget under moment 41.05.01. ”Lagtingets kansli – verksamhetsutgifter (VR)” minskas med 37.000
euro.
Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.
Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets
betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Brage Eklunds ändringsförslag röstar nej.
Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.
Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.
Föreläggs kapitel 41.10 Lagtinget övriga utgifter. Godkänt.
Föreläggs kapitel 41.20 Ålandsdelegation i Nordiska rådet. Godkänt.
Föreläggs kapitel 41.50 Landskapsrevisionen. Godkänd.
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Avdelning 42 Landskapsregeringen
Föreläggs kapitel 42.01.01 Lantrådet och landskapsregeringen och ledamöter
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Jag föreslår att anslaget under moment 42.01.01. ”Landskapsregeringen – verksamhetsutgifter (VR)” minskas med 160.000 euro.
Ltl Anders Eriksson

Jag ber att få understöda det lagda förslaget.
Talmannen
Ltl Brage Eklund, understödd av ltl Anders Eriksson, har föreslagit under moment
42.01.01. ”Landskapsregeringen – verksamhetsutgifter (VR)” minskas med 160.000
euro.
Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.
Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets
betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Brage Eklunds ändringsförslag röstar nej.
Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.
Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

Föreläggs kapitel 42.05 Godkänd.
Föreläggs kapitel 42.20 Godkänd.
Föreläggs kapitel 42.30 Godkänd.
Föreläggs kapitel 42.40 Godkänd.
Föreläggs kapitel 42.50 Godkänd.
Föreläggs kapitel 42.59 Godkänd.
Föreläggs kapitel 42.20 Godkänd.
Föreläggs avdelning 43 Kansliavdelningens allmänna förvaltning.
Föreläggs kapitel 43.01.01 Kansliavdelningens allmänna förvaltning – verksamhetsutgifter (VR)
Ltl Anders Eriksson

Vi önskar att anslag 43.01.01 ”Kansliavdelningens allmänna förvaltning –
verksamhetsutgifter” minskas med 94.000 euro.
Ltl Axel Jonsson

Jag understöder förslaget.
Talmannen
Ltl Anders Eriksson, understödd av ltl Axel Jonsson, har föreslagit under moment
43.01.01. ”Kansliavdelningens allmänna förvaltning – verksamhetsutgifter” minskas
med 94.000 euro.
Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.
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Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets
betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Anders Erikssons ändringsförslag röstar
nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.
Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.
Begärs ytterligare ordet?
Ltl Tony Asumaa

Tack, fru talman! jag föreslår ett tillägg till finans- och näringsutskottets betänkande enligt budgetmotion 45 kläm som lyder enligt följande: ” För att
snabbare kunna uppnå målsättningen med den digitala agendan (ÅDA) ingår
i anslaget 50.000 euro för kommunala projekt inom e-förvaltning och etjänster, från vilka kommunerna kan ansöka om medel.”
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget.
Talmannen
Ltl Tony Asumaa, understödd av ltl Mats Perämaa, har föreslagit under moment
43.01.05. ”Utvecklingsarbete” införs ett nytt fjärde stycke enligt följande: ”För att
snabbare kunna uppnå målsättningen med den digitala agendan (ÅDA) ingår i anslaget
50.000 euro för kommunala projekt inom e-förvaltning och e-tjänster, från vilka kommunerna kan ansöka om medel.”
Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.
Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets
betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Tony Asumaas ändringsförslag röstar nej.
Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.
Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

Föreläggs 43.03. Godkänd.
Föreläggs 43.04. Godkänd.
Föreläggs 43.05. Godkänd.
Föreläggs 43.10. Godkänd.
Föreläggs 43.15. Godkänd.
Föreläggs 43.20. Godkänd.
Föreläggs 43.25. Godkänd.
Föreläggs 43.25.62. Godkänd.
Föreläggs 43.25.64. Godkänd.
Föreläggs 43.27. Godkänd.
Föreläggs 43.28. Godkänd.
Föreläggs 43.30. Godkänd.
Förläggs 43.40. Godkänd.
Förläggs 43.60.
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Ltl Axel Jonsson

Fru talman! Jag föreslår att anslaget under 43.60.20 ”Ålands polismyndighet
– verksamhetsutgifter” minskas med 304.000 euro.
Ltl Anders Eriksson

Jag ber att få understöda förslaget.
Talmannen
Ltl Axel Jonsson, understödd av ltl Anders Eriksson, har föreslagit under moment
43.60.20 ”Ålands polismyndighet – verksamhetsutgifter” minskas med 304.000 euro.
Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.
Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets
betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Axel Jonssons ändringsförslag röstar nej.
Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.
Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

Föreläggs 43.91. Godkänd.
Föreläggs 43.95. Godkänd.
Avdelningen 44. Finansavdelningens förvaltningsområde.
Föreläggs kapitel 44.01.
Ltl Axel Jonsson

Jag föreslår att anslaget att anslaget under moment 44.01.01 ”Finansavdelningens allmänna förvaltning – verksamhetsutgifter (VR)” minskas med
108.000 euro.
Ltl Brage Eklund

Jag understöder ltl Axel Jonssons förslag.
Talmannen
Ltl Axel Jonsson, understödd av ltl Brage Eklund, har föreslagit att anslaget under moment 44.01.01 ”Finansavdelningens allmänna förvaltning – verksamhetsutgifter (VR)”
minskas med 108.000 euro.
Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.
Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets
betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Axel Jonssons ändringsförslag röstar nej.
Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.
Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

Föreläggs kapitel 44.05.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag föreslår att det under momentet 44.05.30 Finansieringsunderstöd till kommunerna (RF) införs ett nytt stycke med följande lydelse:”
Landskapsregeringen bereder en ändring av landskapslagen om landskaps-
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andelar till kommunerna som tydliggör landskapsregeringens avsikt att bevilja samarbetsunderstöd till kommuner då samarbetet kommer att ge en
minst lika stor kostnadsinbesparande effekt som det beviljade samarbetsunderstödet.
Vtm Viveka Eriksson

Talman! Jag ber att få understöda ltl Perämaas förslag.
Talmannen
Ltl Mats Perämaa, understödd av vtm Viveka Eriksson, har föreslagit att det under
momentet 44.05.30 Finansieringsunderstöd till kommunerna (RF) införs ett nytt stycke
med följande lydelse: ”Landskapsregeringen bereder en ändring av landskapslagen om
landskapsandelar till kommunerna som tydliggör landskapsregeringens avsikt att bevilja samarbetsunderstöd till kommuner då samarbetet kommer att ge en minst lika
stor kostnadsinbesparande effekt som det beviljade samarbetsunderstödet.
Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.
Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets
betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Mats Perämaas ändringsförslag röstar
nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.
Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! I samband med lagtingets beslut i går i andra behandlingen om
landskapslagen om slopande av indexjusteringen så avstår vi nu.
Kapitel 44.05 är således godkänd.
Förläggs 44.05.
Ltl Axel Jonsson

Fru talman! Jag förslår att motiveringen under moment 44.05.36 ”Kompensation för förlust av skatteintäkter som orsakas av avdrag (F) ges följande tilllägg: "Landskapsregeringen återkommer till lagtinget med ett lagförslag där
ett allmänt avdrag om 2 % samt ett fullt sjukkostnadsavdrag oberoende av
årsinkomst införs från och med skatteåret 2014. Kommunerna kompenseras
fullt ut för inkomstbortfallet. Landskapsregeringen reserverar 2.900.000
euro ur penningautomatmedel för finansieringen. Med hänvisning till finansförvaltningslagen (2012:69, 6 §) gottskrivs momentet med dessa inkomster.”
Ltl Anders Eriksson

Jag ber att få understöda det lagda förslaget.
Talmannen
Ltl Axel Jonsson, understödd av ltl Anders Eriksson, har föreslagit motiveringen under
moment 44.05.36 ”Kompensation för förlust av skatteintäkter som orsakas av avdrag
(F) ges följande tillägg: "Landskapsregeringen återkommer till lagtinget med ett lagförslag där ett allmänt avdrag om 2 % samt ett fullt sjukkostnadsavdrag oberoende av årsinkomst införs från och med skatteåret 2014. Kommunerna kompenseras fullt ut för inkomstbortfallet. Landskapsregeringen reserverar 2.900.000 euro ur penningautomat-
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medel för finansieringen. Med hänvisning till finansförvaltningslagen (2012:69, 6 §)
gottskrivs momentet med dessa inkomster.”
Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.
Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets
betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Axel Jonssons ändringsförslag röstar nej.
Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.
Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.
Med detta är 44.05. Godkänd.
Förläggs 44.10. Godkänd.
Förläggs 44.20.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Det finns två förslag under 44.20.69. Jag tar först förslaget som
lyder så här: ”Penningautomatmedel för samhällsutveckling och sysselsättning (R)” minskas med 200.000 euro. Med motiveringen att en utvecklingsplan för Åland inte tas fram i enlighet med min kollega Brage Eklunds reservation.
Ltl Axel Jonsson

Jag understöder förslaget.
Talmannen
Ltl Anders Eriksson, understödd av ltl Axel Jonsson, har föreslagit att anslaget under
moment 44.20.69 ”Penningautomatmedel för samhällsutveckling och sysselsättning (R)
minskas med 200.000 euro.
Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.
Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets
betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Anders Erikssons ändringsförslag röstar
nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.
Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.
Ltl Anders Eriksson

Värderade fru talman! Under samma moment så önskar jag en skrivning enligt följande: ”Penningautomatmedel för samhällsutveckling och sysselsättning (R)” ökas med 2.900.000 euro. Med motiveringen att införa ett allmänt
avdrag på 2 procent samt återinföra ett fullt sjukkostnadsavdrag i enlighet
med ltl Brage Eklunds reservation.
Ltl Axel Jonsson

Jag understöder förslaget.
Talmannen
Ltl Anders Eriksson, understödd av ltl Axel Jonsson, har föreslagit att anslaget under
moment 44.20.69 ”Penningautomatmedel för samhällsutveckling och sysselsättning
(R)” ökas med 2.900.000 euro.
Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.
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Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets
betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Anders Erikssons ändringsförslag röstar
nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.
Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.
Ltl Tony Asumaa

Tack, fru talman! Jag föreslår ett tillägg till finans- och näringsutskottets betänkande, att moment 44.20.69 ”Penningautomatmedel för samhällsutveckling och sysselsättning (R)” gottskrivs med ett belopp om 500.000 euro.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget.
Talmannen
Ltl Tony Asumaa, understödd av ltl Mats Perämaa, har föreslagit att moment 44.20.69
”Penningautomatmedel för samhällsutveckling och sysselsättning (R)” gottskrivs med
ett belopp om 500.000 euro.
Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.
Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets
betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Tony Asumaas ändringsförslag röstar nej.
Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.
Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag föreslår att i betänkandet under motiveringen till momentet
44.20.88 införs ett nytt stycke med följande lydelse: ”En lagstadgad tillväxtoch hållbarhetsfond inrättas i enlighet med motiveringar och kläm i BM
13/2013-2014. Då fonden är inrättad flyttas momentets kapital till fonden.”
Vtm Viveka Eriksson

Talman! Jag ber att få understöda ltl Perämaas förslag.
Talmannen
Ltl Mats Perämaa, understödd av vtm Viveka Eriksson, har föreslagit att i betänkandet
under motiveringen till momentet 44.20.88 införs ett nytt stycke med följande lydelse:
”En lagstadgad tillväxt- och hållbarhetsfond inrättas i enlighet med motiveringar och
kläm i BM 13/2013-2014. Då fonden är inrättad flyttas momentets kapital till fonden.”
Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.
Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets
betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Mats Perämaas ändringsförslag röstar
nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.
Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.
Ltl Tony Asumaa

Tack, fru talman! Jag föreslår ett tillägg till finans- och näringsutskottets betänkande att anslaget under moment 44.20.69 ”Penningautomatmedel för
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samhällsutveckling och sysselsättning (R)” minskas med 1.000.000 euro enligt budgetmotion 43.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget.
Talmannen
Ltl Tony Asumaa, understödd av ltl Mats Perämaa, har föreslagit att anslaget under
moment 44.20.69 ”Penningautomatmedel för samhällsutveckling och sysselsättning
(R)” minskas med 1.000.000 euro.
Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.
Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets
betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Tony Asumaas ändringsförslag röstar nej.
Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.
Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.
Ltl Tony Asumaa

Tack, fru talman! Tack, fru talman! Jag föreslår ett tillägg till finans- och näringsutskottets betänkande att anslaget att under moment 44.20.69 ”Penningautomatmedel för samhällsutveckling och sysselsättning (R)” minskas
med 214.000 euro med motiveringen att detta belopp saknar hänvisning till
moment och specificering i budgeten för år 2014 enligt budgetmotion 44.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag understöder förslaget.
Talmannen
Ltl Tony Asumaa, understödd av ltl Mats Perämaa, har föreslagit att anslaget under
moment 44.20.69 ”Penningautomatmedel för samhällsutveckling och sysselsättning
(R)” minskas med 214.000 euro med motiveringen att detta belopp saknar hänvisning
till moment och specificering i budgeten för år 2014.
Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.
Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets
betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Tony Asumaas ändringsförslag röstar nej.
Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.
Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.
Därmed är kapitel 44.20 godkänd.

Kapitel 44.90. Godkänd.
Kapitel 44.95.
Ltl Tony Asumaa

Tack, fru talman! Jag föreslår ett tillägg till finans- och näringsutskottets betänkande, att andra raden i första stycket under moment 44.95.72 Utgifter för
digital agenda, samordnad IT-utveckling och e-förvaltning (R) ändras att
lyda: ”Föreslås därtill att landskapsregeringen reserverar penningautomatmedel om 200.000 euro för finansieringen.
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Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag understöder förslaget.
Talmannen
Ltl Tony Asumaa, understödd av ltl Mats Perämaa, har föreslagit att andra raden i
första stycket under moment 44.95.72 ”Utgifter för digital agenda, samordnad ITutveckling och e-förvaltning (R)” ändras att lyda: ”Föreslås därtill att landskapsregeringen reserverar penningautomatmedel om 200.000 euro för finansieringen.
Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.
Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets
betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Tony Asumaas ändringsförslag röstar nej.
Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.
Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.
Därmed är kapitel 44.95 godkänd.
45.01.01 Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde.
Föreläggs kapitel 45.01
Ltl Brage Eklund

Jag föreslår att anslaget under moment 45.01.01 ”Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning – verksamhetsutgifter (VR)” minskas med 67.000
euro.
Ltl Anders Eriksson

Jag ber att få understöda förslaget.
Talmannen
Ltl Brage Eklund, understödd av ltl Anders Eriksson, har föreslagit att anslaget under
moment 45.01.01 ”Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning – verksamhetsutgifter (VR)” minskas med 67.000 euro.
Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.
Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets
betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Brage Eklunds ändringsförslag röstar nej.
Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.
Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.
Föreläggs kapitel 45.10
Ltl Anders Eriksson

Vi har ett förslag med åtgärder mot barnfattigdomen, att anslaget under moment 45.10.53 ”Barnbidrag (F)” ökas med 393.000 euro med motiveringen
att landskapsregeringen ska återkomma till lagtinget med ett lagförslag om
att barnbidragets ensamförsörjartillägg dubbleras från och med år 2014.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! För den liberala gruppens del vill jag understöda förslaget.
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Talmannen
Ltl Anders Eriksson, understödd av ltl Mats Perämaa, har föreslagit att anslaget under
moment 45.10.53 ”Barnbidrag (F)” ökas med 393.000 euro med motiveringen att landskapsregeringen ska återkomma till lagtinget med ett lagförslag om att barnbidragets
ensamförsörjartillägg dubbleras från och med år 2014.
Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.
Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets
betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Anders Erikssons ändringsförslag röstar
nej. Kan omröstningspropositionen godkännas?
Ltl Anders Eriksson

Den kan godkännas men jag önskar öppen omröstning. Det här är en viktig
fråga.
Ltl Axel Jonsson

Jag understöder förslaget om öppen omröstning.
Talmannen
Ltl Anders Eriksson, understödd av ltl Axel Jonsson, har föreslagit öppen omröstning.
Öppen omröstning kommer därför att verkställas. Jag ber lagtingsledamöterna Jörgen
Pettersson och Axel Jonsson att biträda vid omröstningen.
Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Upprop.
Omröstningen har utfallit så att 19 ja-röster har avgetts, 9 nej-röster och 2 ledamöter
var frånvarande. Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.
Kapitel 45.10 är godkänd.
Föreläggs 45.15. Godkänd.
Föreläggs 45.25. Godkänd.
Kapitel 45.30.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Jag föreslår i enlighet med budgetmotion 48 att i motiveringen under kapitel 45.30 Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter, infogas ett nytt sista
stycke enligt följande:" En rapport om befolkningens hälsa och välfärd och de
åtgärder som vidtas ska sammanställas och överlämnas till lagtinget."
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget.
Talmannen
Ltl Katrin Sjögren, understödd av ltl Mats Perämaa, har föreslagit att i motiveringen
under kapitel 45.30 Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter, infogas ett nytt sista stycke
enligt följande: "En rapport om befolkningens hälsa och välfärd och de åtgärder som
vidtas ska sammanställas och överlämnas till lagtinget."
Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.
Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets
betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Katrin Sjögrens ändringsförslag röstar
nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.
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Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.
Därmed är kapitel 45.30 godkänd.
Föreläggs kapitel 45.50. Godkänd.
Föreläggs kapitel 45.52. Godkänd.
Föreläggs kapitel 45.54. Godkänd.
Föreläggs kapitel 45.56. Godkänd.
Föreläggs kapitel 45.60.
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Vi önskar att anslaget under moment 45.60.20 ”Ålands
miljö- och hälsoskyddsmyndighet – verksamhetsutgifter (VR)” minskas med
90.000 euro.
Ltl Axel Jonsson

Jag understöder förslaget.
Talmannen
Ltl Brage Eklund, understödd av ltl Axel Jonsson, har föreslagit att anslaget under moment 45.60.20 ”Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet – verksamhetsutgifter (VR)”
minskas med 90.000 euro.
Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.
Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets
betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Brage Eklunds ändringsförslag röstar nej.
Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.
Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.
Därmed är 45.60 godkänd.

45.70.20 Ålands hälso- och sjukvård – verksamhetsutgifter (VR)
Ltl Axel Jonsson

Fru talman! Jag föreslår att anslaget under moment 45.70.20 ”Ålands hälsooch sjukvård – verksamhetsutgifter (VR)” minskas med 806.000 euro.
Ltl Anders Eriksson

Jag ber att få understöda förslaget.
Talmannen
Ltl Axel Jonsson, understödd av ltl Anders Eriksson, har föreslagit att anslaget under
moment 45.70.20 ”Ålands hälso- och sjukvård – verksamhetsutgifter (VR)” minskas
med 806.000 euro.
Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.
Omröstning kommer att verkställas.
Ltl Danne Sundman

Fru talman! Jag yrkar på öppen omröstning.
Ltl Torbjörn Eliasson

Fru talman! Jag stöder öppen omröstning.
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Talmannen
Ltl Danne Sundman, understödd av ltl Torbjörn Eliasson, har föreslagit öppen omröstning. Öppen omröstning kommer därför att verkställas. Jag ber lagtingsledamöterna
Annette Holmberg-Jansson och Gunnar Jansson att biträda vid omröstningen.
Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Axel Jonssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Upprop.
Omröstningen har utfallit så att 25 ja-röster har avgetts, 3 nej-röster och två ledamöter
var frånvarande. Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.
Därmed är 45.70 godkänd.

Föreläggs 46.01.01 Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning – verksamhetsutgifter (VR)
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Vi vill att anslaget under moment 46.01.01 ”Utbildnings- och
kulturavdelningens allmänna förvaltning – verksamhetsutgifter (VR)” minskas med 144.000 euro.
Ltl Axel Jonsson

Jag understöder förslaget.
Talmannen
Ltl Anders Eriksson, understödd av ltl Axel Jonsson, har föreslagit att anslaget under
moment 46.01.01 ”Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning – verksamhetsutgifter (VR)” minskas med 144.000 euro.
Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.
Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets
betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Anders Erikssons ändringsförslag röstar
nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.
Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.
Därmed är 46.01 godkänd.

Förläggs 46.03. Godkänd.
Förläggs 46.07. Godkänd.
Förläggs 46.09. Godkänd.
Förläggs 46.11. Godkänd.
Förläggs 46.13. Godkänd.
Förläggs 46.15. Godkänd.
Förläggs 46.17. Godkänd.
Förläggs 46.19. Godkänd.
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Förläggs 46.20. Godkänd.
Förläggs 46.32. Godkänd.
Förläggs 46.34. Godkänd.
Förläggs 46.41. Godkänd.
Förläggs 46.45. Godkänd.
Förläggs 46.55. Godkänd.
Förläggs 46.60.
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Jag föreslår att anslaget under moment 46.60.20 ”Museibyrån – verksamhetsutgifter (VR)” minskas med 36.000 euro.
Ltl Axel Jonsson

Jag understöder förslaget.
Talmannen
Ltl Brage Eklund, understödd av ltl Axel Jonsson, har föreslagit att anslaget under moment 46.60.20 ”Museibyrån – verksamhetsutgifter (VR)” minskas med 36.000 euro.
Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.
Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets
betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Brage Eklunds ändringsförslag röstar nej.
Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.
Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.
Därmed är 46.60 godkänd.

Föreläggs 47.03. Näringslivets främjande
Kapitel 47.01. Godkänd.
Kapitel 47.03.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Med anledning av konjunkturläget så föreslår jag att anslaget
under moment 47.03.43 höjs med 500.000 euro för att säkra tillräcklig
finansiering av företagens internationalisering, produktutveckling och kompetenshöjning.
Vtm Viveka Eriksson

Talman! Jag understöder ltl Perämaas förslag.
Talmannen
Ltl Mats Perämaa, understödd av bl.a. vtm Eriksson, har föreslagit att anslaget under
moment 47.03.43 höjs med 500.000 euro för att säkra tillräcklig finansiering av företagens internationalisering, produktutveckling och kompetenshöjning.
Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.
Ltl Brage Eklund

Jag föreslår öppen omröstning.
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Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag understöder förslaget om öppen omröstning.
Talmannen
Ltl Brage Eklund, understödd av ltl Mats Perämaa, har föreslagit öppen omröstning.
Öppen omröstning kommer därför att verkställas. Jag ber lagtingsledamöterna
Christian Beijar och Petri Carlsson att biträda vid omröstningen.
Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Mats Perämaas ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen
godkännas? Godkänd.
Upprop.
Omröstningen har utfallit så att 19 ja-röster har avgetts, 9 nej-röster och 2 ledamöter
var frånvarande. Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.
Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.
Därmed är 47.03 godkänd.
Föreläggs kapitel 47.04 Europeiska unionen – ERUF och ESF
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag föreslår att i betänkandet under momentet 47.04 införs ett
ersättande stycke med följande lydelse: "Utskottet betonar att finansieringsramen och stödsystemen för strukturfondsprogrammen är preliminära i väntan på den konsekvensanalys som lagtinget har beställt."
Vtm Viveka Eriksson

Talman! Jag understöder ltl Perämaas förslag.
Talmannen
Ltl Mats Perämaa, understödd av vtm Eriksson, har föreslagit att i betänkandet under
momentet 47.04 införs ett ersättande stycke med följande lydelse: "Utskottet betonar
att finansieringsramen och stödsystemen för strukturfondsprogrammen är preliminära
i väntan på den konsekvensanalys som lagtinget har beställt."
Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.
Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets
betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Mats Perämaas ändringsförslag röstar
nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.
Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.
Därmed är 47.04 godkänd.
Föreläggs 47.05. Godkänd.
Föreläggs 47.15.
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Jag vill att följande text införs i detaljmotiveringen under
moment 47.15.44: ”Utskottet noterar att ett stort investeringsintresse och behov råder bland jordbrukarna, för att jordbruket skall stå rustade för framtiden och möta upp mot livsmedelsindustrins behov på större volymer och nya
grödor, är det viktigt att tillräckliga anslag finns budgeterade för investering-
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ar. Trädgårdsnäringen som genererar de största intäkterna inom jordbruket
har de senaste åren inte varit prioriterade, därför föreslår utskottet att anslaget under moment 47.15.44. höjs med 500.000 euro för att utvecklingen i
trädgårdsnäringen motsvarar livsmedelsindustrins önskemål.”.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Eklunds förslag.
Talmannen
Ltl Brage Eklund, understödd av ltl Mats Perämaa, har föreslagit att följande text införs
i detaljmotiveringen under moment 47.15.44: ”Utskottet noterar att ett stort investeringsintresse och behov råder bland jordbrukarna, för att jordbruket skall stå rustade
för framtiden och möta upp mot livsmedelsindustrins behov på större volymer och nya
grödor, är det viktigt att tillräckliga anslag finns budgeterade för investeringar. Trädgårdsnäringen som genererar de största intäkterna inom jordbruket har de senaste åren
inte varit prioriterade, därför föreslår utskottet att anslaget under moment 47.15.44.
höjs med 500.000 euro för att utvecklingen i trädgårdsnäringen motsvarar livsmedelsindustrins önskemål.”.
Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.
Ltl Anders Eriksson

Redogörelsen är absolut riktig, men jag önskar öppen omröstning i denna
viktiga fråga.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag understöder förslaget om öppen omröstning.
Talmannen
Ltl Anders Eriksson, understödd av ltl Mats Perämaa, har föreslagit öppen omröstning.
Öppen omröstning kommer därför att verkställas. Jag ber lagtingsledamöterna Mika
Nordberg och Katrin Sjögren att biträda vid omröstningen.
Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Brage Eklunds ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Upprop.
Omröstningen har utfallit så att 18 ja-röster har avgetts, 9 nej-röster och 3 ledamöter
var frånvarande. Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.
Därmed är 47.15 godkänd.
Förläggs 47.16. Godkänd.
Förläggs 47.17. Godkänd.
Förläggs 47.21. Godkänd.
Förläggs 47.22. Godkänd.
Förläggs 47.24. Godkänd.
Förläggs 47.25.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! I likhet med förslag under ett annat strukturfondsmoment så föreslår jag har att i betänkandet under moment 47.25. införs ett ersättande
stycke med följande lydelse: "Utskottet betonar att finansieringsramen och
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stödsystemen för strukturfondsprogrammen är preliminära i väntan på den
konsekvensanalys som lagtinget har beställt."
Vtm Viveka Eriksson

Talman! Jag understöder ltl Perämaas förslag.
Talmannen
Ltl Mats Perämaa, understödd av vtm Viveka Eriksson, har föreslagit att i betänkandet
under moment 47.25. införs ett ersättande stycke med följande lydelse: "Utskottet betonar att finansieringsramen och stödsystemen för strukturfondsprogrammen är preliminära i väntan på den konsekvensanalys som lagtinget har beställt."
Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.
Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets
betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Mats Perämaas ändringsförslag röstar
nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.
Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.
Därmed är 47.25 godkänd.
Föreläggs 47.30. Godkänd.
Föreläggs 47.44. Godkänd.
Föreläggs 47.55. Godkänd.
Föreläggs 47.58. Godkänd.

Avdelning 48. Trafikavdelningens allmänna förvaltning – verksamhetsutgifter (VR)
Föreläggs kapitel 48.01
Ltl Torsten Sundblom

Tack, fru talman! Jag föreslår att anslaget under moment 48.01.01 Trafikavdelningens allmänna förvaltning-verksamhetsutgifter (VR) sänks med
226.000 till 1 070 000 euro.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag understöder förslaget.
Talmannen
Ltl Torsten Sundblom, understödd av ltl Mats Perämaa, har föreslagit att anslaget under moment 48.01.01 Trafikavdelningens allmänna förvaltnings verksamhetsutgifter
(VR) sänks med 226.000 till 1 070 000 euro.
Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.
Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets
betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Torsten Sundbloms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.
Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.
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Ltl Katrin Sjögren

Talman! I enlighet med budgetmotion 49 föreslår jag att i motiveringen under momentet 48.01.01, trafikavdelningens allmänna förvaltning, verksamhetsuppgifter (VR) infogas ett nytt fjärde stycke enligt följande:" Personbiljetter för turister och tillfälliga besökare undersöks samt samma årskort införs
för alla ålänningar."
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag understöder förslaget.
Talmannen
Ltl Katrin Sjögren, understödd av ltl Mats Perämaa, har föreslagit att i motiveringen
under momentet 48.01.01, trafikavdelningens allmänna förvaltning, verksamhetsuppgifter (VR) infogas ett nytt fjärde stycke enligt följande: "Personbiljetter för turister och
tillfälliga besökare undersöks samt samma årskort införs för alla ålänningar."
Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.
Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets
betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Katrin Sjögrens ändringsförslag röstar
nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.
Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.
Därmed är 48.01 godkänd.

Föreläggs 48.05. godkänd.
Föreläggs 48.10. godkänd.
Föreläggs 48.20.
Ltl Axel Jonsson

Fru talman! Jag föreslår att anslaget under moment 48.20.22. ”Upphandling
av sjötrafik – verksamhetsutgifter (VR)” minskas med 710.000 euro.
Ltl Anders Eriksson

Jag tycker det är ett bra förslag som jag vill understöda.
Talmannen
Ltl Axel Jonsson, understödd av ltl Anders Eriksson, har föreslagit att anslaget under
moment 48.20.22. ”Upphandling av sjötrafik – verksamhetsutgifter (VR)” minskas med
710.000 euro. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.
Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets
betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Axel Jonssons ändringsförslag röstar nej.
Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.
Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.
Därmed är 48.20. godkänd.
Föreläggs 48.21.
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Ltl Torsten Sundblom

Tack, fru talman! Under motiveringen till moment 48.21.22.linjetrafiken –
verksamhetsutgifter (VR) införs följande text ”Schemalagda trafikuppehåll
för matraster införs på samtliga linfärjor”. Helt enligt motion nr 5.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget.
Talmannen
Ltl Torsten Sundblom, understödd av ltl Mats Perämaa, har föreslagit att under motiveringen till moment 48.21.22.linjetrafiken – verksamhetsutgifter (VR) införs följande
text ”Schemalagda trafikuppehåll för matraster införs på samtliga linfärjor”.
Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.
Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets
betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Torsten Sundbloms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.
Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.
Därmed är 48.21. godkänd.
Föreläggs 48.30.
Ltl Tony Asumaa

Fru talman! Jag föreslår ett tillägg till finans- och näringsutskottets betänkande att under motiveringen till moment 48.30.77 Vägutbyggnads- och förbättringsarbeten fogas följande text: ”bilaga 4 – Beskrivning av investeringsprojekt – budget 2014, kompletteras med projektet ”Landsväg nr 3 Lemströms kanal – Söderby, separat gång- och cykelväg”.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget.
Talmannen
Ltl Tony Asumaa, understödd av ltl Mats Perämaa, har föreslagit att under motiveringen till moment 48.30.77 Vägutbyggnads- och förbättringsarbeten fogas följande text:
”bilaga 4 – Beskrivning av investeringsprojekt – budget 2014, kompletteras med projektet ”Landsväg nr 3 Lemströms kanal – Söderby, separat gång- och cykelväg”.
Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.
Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets
betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Tony Asumaas ändringsförslag röstar nej.
Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.
Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.
Därmed är 48.30. godkänd.

Föreläggs 48.31. Godkänd.
Föreläggs 48.70. Godkänd.
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Föreläggs avdelning 49 - Skatter och avgifter av skattenatur, inkomster av lån och finansiella poster.
Föreläggs 49.01. Godkänd.
Föreläggs 49.90. Godkänd.
Föreläggs 49.98. Godkänd.
Därmed är utgifterna godkända.
Föreläggs inkomsterna enligt avdelningar i sin helhet jämte detaljmotiveringar.
Avdelning 31. Godkänd.
Avdelning 32. Godkänd.
Avdelning 33. Godkänd.
Avdelning 34. Godkänd.
Avdelning 35. Godkänd.
Avdelning 36. Godkänd.
Avdelning 37. Godkänd.
Avdelning 38. Godkänd.
Avdelning 39. Godkänd.
Föreläggs de till betänkandet fogade tre klämförslagen var för sig.
Föreläggs det första klämförslaget. Godkänt.
Föreläggs det andra klämförslaget. Godkänt.
Föreläggs det tredje klämförslaget. Godkänt.

Föreläggs slutligen betänkandets allmänna motivering.
Talmannen föreslår att den allmänna motiveringen föredras enligt mellanrubrikerna i
betänkandet och att ändringsförslagen framläggs under respektive rubrik.
Önskar en ledamot framföra förslag under en ny mellanrubrik som inte ingår i betänkandet ska sådana förslag framföras efter behandlingen av de rubriker som ingår i betänkandet. Kan förfaringssättet godkännas?
Föreläggs rubriken Ekonomisk översikt. Godkänd.
Föreläggs rubriken Landskapets budgetekonomi.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag föreslår i enlighet med lagda reservation att det till betänkandets allmänna motivering under rubriken ”Landskapets budgetekonomi”
fogas ett nytt sista stycke med följande lydelse: ”Utskottet ser med stor oro på
de budgeterade inkomsterna samt utgifterna och deras framtida utveckling
och förutsätter att landskapsregeringen i brådskande ordning kommer till
lagtinget med en tilläggsbudget i syfte att göra nödvändiga inbesparingar som
möjliggör en balans i den offentliga ekonomin fram till år 2016.”
Vtm Viveka Eriksson

Talman! Jag ber att få understöda ltl Perämaas förslag.
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Talmannen
Ltl Mats Perämaa, understödd av vtm Viveka Eriksson, har föreslagit att det till betänkandets allmänna motivering under rubriken ”Landskapets budgetekonomi” fogas ett
nytt sista stycke med följande lydelse: ”Utskottet ser med stor oro på de budgeterade
inkomsterna samt utgifterna och deras framtida utveckling och förutsätter att landskapsregeringen i brådskande ordning kommer till lagtinget med en tilläggsbudget i
syfte att göra nödvändiga inbesparingar som möjliggör en balans i den offentliga ekonomin fram till år 2016.”
Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.
Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets
betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Mats Perämaas ändringsförslag röstar
nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.
Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.
Ltl Gunnar Jansson

Tack talman! Jag föreslår att det i utskottsbetänkandets allmänna motivering
införs ett nytt sista stycke under rubriken Landskapets budgetekonomi enligt
följande: ”Landskapsregeringen inleder omgående lagstiftning om att grunda
ett ekonomiskt råd för landskapet, som ett samarbetsorgan mellan självstyrelsemyndigheterna, näringslivet och intresseorganisationerna för att främja
ekonomin på Åland.” Med samma innebörd som budgetmotion nr 1.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag understöder förslaget.
Talmannen
Ltl Gunnar Jansson, understödd av ltl Mats Perämaa, har föreslagit att det i utskottsbetänkandets allmänna motivering införs ett nytt sista stycke under rubriken Landskapets
budgetekonomi enligt följande: ”Landskapsregeringen inleder omgående lagstiftning
om att grunda ett ekonomiskt råd för landskapet, som ett samarbetsorgan mellan självstyrelsemyndigheterna, näringslivet och intresseorganisationerna för att främja ekonomin på Åland.” Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.
Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets
betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Gunnar Janssons ändringsförslag röstar
nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.
Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Jag föreslår att till allmänna motiveringen under rubriken
”Landskapets budgetekonomi”, fogas ett nytt stycke med följande lydelse:
”Målet är att bibehålla välfärden och utveckla det åländska samhället på lång
sikt samtidigt som man skapar finansiellt utrymme för att trygga kärnområdena vård, skola och omsorg samt för nödvändiga framtidssatsningar. Den
ekonomiska situationen med flera år av budgetunderskott kräver krafttag för
att minska landskapets verksamhetsutgifter. Därför bör landskapets verksamhetsutgifter nästa år minskas med 5 procent. Landskapsregeringen återkommer i den första tilläggsbudgeten med konkreta sparåtgärder för 2014.”
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Ltl Anders Eriksson

Jag understöder förslaget.
Talmannen
Ltl Brage Eklund, understödd av ltl Anders Eriksson, har föreslagit att till allmänna motiveringen under rubriken ”Landskapets budgetekonomi”, fogas ett nytt stycke med följande lydelse: ”Målet är att bibehålla välfärden och utveckla det åländska samhället på
lång sikt samtidigt som man skapar finansiellt utrymme för att trygga kärnområdena
vård, skola och omsorg samt för nödvändiga framtidssatsningar. Den ekonomiska situationen med flera år av budgetunderskott kräver krafttag för att minska landskapets
verksamhetsutgifter. Därför bör landskapets verksamhetsutgifter nästa år minskas med
5 procent. Landskapsregeringen återkommer i den första tilläggsbudgeten med konkreta sparåtgärder för 2014.”
Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.
Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets
betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Brage Eklunds ändringsförslag röstar nej.
Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.
Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.
Därmed är rubriken Landskapets budgetekonomi godkänd.

Föreläggs rubriken Självstyrelseutveckling.
Ltl Axel Jonsson

Fru talman! Jag föreslår att texten under rubriken Självstyrelseutveckling
under betänkandets allmänna motivering får följande tillägg: “Landskapsregeringen driver kraftfullt frågan om en justering av avräkningsgrunden i enlighet med nuvarande självstyrelselag.”
Ltl Anders Eriksson

Jag understöder det av Jonsson lagda förslaget.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Även den liberala gruppen vill stöda det förslag som har lagts av
ltl Jonsson.
Talmannen
Ltl Axel Jonsson, understödd av bl.a. ltl Mats Perämaa, har föreslagit att texten under
rubriken Självstyrelseutveckling under betänkandets allmänna motivering får följande
tillägg: “Landskapsregeringen driver kraftfullt frågan om en justering av avräkningsgrunden i enlighet med nuvarande självstyrelselag.”
Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.
Ltl Anders Eriksson

Den är riktig, men jag önskar öppen omröstning.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag stöder förslaget om öppen omröstning.
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Talmannen
Ltl Anders Eriksson, understödd av ltl Axel Jonsson, har föreslagit öppen omröstning.
Öppen omröstning kommer därför att verkställas. Jag ber lagtingsledamöterna Torsten
Sundblom och Åke Mattsson att biträda vid omröstningen.
Öppen omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Axel Jonssons ändringsförslag
röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Upprop.
Omröstningen har utfallit så att 18 ja-röster har avgetts, 9 nej-röster och 3 ledamöter
var frånvarande. Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.
Ltl Anders Eriksson

Under ”Självstyrelseutveckling” med underrubriken ”Svenska språket” önskar jag foga ett nytt sista stycke enligt följande: ”För att möta den allvarliga
situationen för vårt svenska språk kommer landskapsregeringen att fråga
Finlands regering vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att självstyrelselagen framdeles skall följas. Vidare skall ÅSUB utreda vilka merkostnader
som Finlands frångående av sina ursprungliga förpliktelser när det gäller
svenska språket, har kostat, och kostar det åländska samhället. Landskapsregeringen informerar Sveriges regering om förhållandet samtidigt som landskapsregeringen begär hjälp för att vidmakthålla Åland svenskspråkigt framdeles.” Detta förslag är helt ordagrant det som den parlamentariska kommittén kom fram till en gång i tiden.
Ltl Axel Jonsson

Jag ber att få understöda förslaget.
Talmannen
Ltl Anders Eriksson, understödd av ltl Axel Jonsson, har föreslagit att det under ”Självstyrelseutveckling” inom allmänna motiveringarna med underrubriken ”Svenska språket” fogas ett nytt sista stycke enligt följande: ”För att möta den allvarliga situationen
för vårt svenska språk kommer landskapsregeringen att fråga Finlands regering vilka
åtgärder regeringen avser att vidta för att självstyrelselagen framdeles skall följas. Vidare skall ÅSUB utreda vilka merkostnader som Finlands frångående av sina ursprungliga förpliktelser när det gäller svenska språket, har kostat, och kostar det åländska
samhället. Landskapsregeringen informerar Sveriges regering om förhållandet samtidigt som landskapsregeringen begär hjälp för att vidmakthålla Åland svenskspråkigt
framdeles. ”Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.
Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets
betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Anders Erikssons ändringsförslag röstar
nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.
Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.
Därmed är rubriken Självstyrelseutveckling godkänd.
Föreläggs rubriken Extern politik
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Ltl Katrin Sjögren

Talman! Jag föreslår i enlighet med budgetmotion nr 15 att under Allmän
motivering, Övriga extern politiska frågor s 8, infogas ett nytt första stycke:"
Under år 2014 kommer B7-samarbetet mellan de sju Östersjö-öarna att omformas. För Ålands del avslutas samarbetet inkommande år."
Vtm Viveka Eriksson

Talman! Jag ber att få understöda ltl Sjögrens förslag.
Talmannen
Ltl Katrin Sjögren, understödd av vtm Viveka Eriksson, har föreslagit att under Allmän
motivering, Övriga extern politiska frågor s 8, infogas ett nytt första stycke:" Under år
2014 kommer B7-samarbetet mellan de sju Östersjö-öarna att omformas. För Ålands
del avslutas samarbetet inkommande år."
”Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.
Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets
betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Katrin Sjögrens ändringsförslag röstar
nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.
Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.
Därmed är rubriken Extern politik godkänd.
Föreläggs rubriken Samhällsservicereformen, landskapet och kommunerna
Vtm Viveka Eriksson

Talman! Under rubriken Samhällsservicereform ber jag att få framföra ett
ändringsförlag som framgår av ltl Mats Perämaas och ltl Tony Asumaas reservation. En text med följande lydelse: ”Utskottet noterar att de ekonomiska
verkningarna av de föreslagna samordningarna i den offentliga serviceproduktionen fortfarande saknas. Utskottet omfattar tankegångarna om att samordna vissa delar av samhällsservicen som handhas av kommunerna. Målet
med samordningen ska vara kvalitetssäkring av servicen samt effektivisering
och besparingar inom offentlig sektor. Enskilda människors behov ska stå i
centrum och servicen fortsättningsvis ges nära människorna. Utskottet ser
fördelar av att sammanföra service inom områdena socialtjänst, byggnadstillsyn, samhällsplanering samt väghållning så som landskapsregeringen föreslår. Innan beslut tas och lagar utarbetas måste dock de ekonomiska konsekvenserna för organisationsformerna vara tydligt definierade. Vid en samordning är det viktigt att en organisation har huvudansvaret för att undvika
dragkamper mellan olika parter. Därför ska landskapsregeringen i det fortsatta arbetet pröva alternativa organisationsmodeller och tänkbara huvudmän.”
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget.
Talmannen
Vtm Viveka Eriksson, understödd av ltl Mats Perämaa, har föreslagit att i betänkandets
Allmänna motivering under rubriken ”Samhällsservicereformen, landskapet och kom-
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munerna” styckena 2, 3, att de styckena ersätts med texten som framgår av ltl Tony
Asumaas och ltl Mats Perämaas reservation till betänkande.
Kan redogörelsen anses tillräcklig? Redogörelsen är riktig.
Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets
betänkande röstar ja och den som omfattar vtm Erikssons ändringsförslag röstar nej.
Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.
Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.
Därmed är rubriken Samhällsservicereformen, landskapet och kommunerna godkänd.
Föreläggs rubriken Den digitala agendan. Godkänd.
Föreläggs rubriken Näringslivets främjande.
Ltl Anders Eriksson

Under rubriken ”Näringslivets främjande, fokus på tillväxt” i allmänna motiveringarna vill vi införa ett nytt stycke:” Under året uppgör näringsavdelningen tillsammans med landskapsregeringens övriga avdelningar och enheter en tydlig och sammanhållen strategi för att underlätta företagande på
Åland. Strategin strävar mot ett gemensamt mål att göra Åland till den mest
företagsvänliga regionen i Norden.
Ltl Axel Jonsson

Jag understöder förslaget.
Talmannen
Ltl Anders Eriksson, understödd av ltl Axel Jonsson, har föreslagit att ett nytt stycke
under Näringslivets främjande, fokus på tillväxt” i allmänna motiveringarna införs:”
Under året uppgör näringsavdelningen tillsammans med landskapsregeringens övriga
avdelningar och enheter en tydlig och sammanhållen strategi för att underlätta företagande på Åland. Strategin strävar mot ett gemensamt mål att göra Åland till den mest
företagsvänliga regionen i Norden”.
”Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.
Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets
betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Anders Erikssons ändringsförslag röstar
nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.
Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.
Därmed är rubriken Näringslivets främjande godkänd.
Förläggs rubriken Arbetsmarknaden. Godkänd.
Föreläggs rubriken Användning av penningautomatmedel. Godkänd.
Förläggs rubriken Utbildnings- och kulturpolitik.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! I enlighet med finansmotion nr 17 och Mats Perämaas med fleras reservation så föreslår jag att under betänkandets allmänna motivering under
rubriken Utbildnings - och kulturpolitik införs ett stycke med följande ly-
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delse: ”En revidering av grundskolelagen inleds med avseende att utveckla religionsundervisningen så att den blir ett icke valbart ämne samt oberoende av
konfession eller åskådning.”
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget.
Talmannen
Ltl Katrin Sjögren, understödd av ltl Mats Perämaa, har föreslagit att under betänkandets allmänna motivering under rubriken Utbildnings - och kulturpolitik införs ett
stycke med följande lydelse: ”En revidering av grundskolelagen inleds med avseende att
utveckla religionsundervisningen så att den blir ett icke valbart ämne samt oberoende
av konfession eller åskådning.”
”Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Jag önskar öppen omröstning.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget.
Talmannen
Ltl Katrin Sjögren, understödd av ltl Mats Perämaa, har föreslagit öppen omröstning.
Öppen omröstning kommer därför att verkställas. Jag ber lagtingsledamöterna Barbro
Sundback och Runar Karlsson att biträda vid omröstningen.
Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Katrins Sjögrens ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen
godkännas? Godkänd.
Upprop.
Omröstningen har utfallit så att 16 ja-röster har avgetts, 7 nej-röster, 4 ledamöter har
avstått och 3 ledamöter var frånvarande. Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Jag fortsätter under utbildnings- och kulturpolitiken. I enlighet med
budgetmotion nr 47 och enligt reservation från Mats Perämaa med flera föreslår jag att under betänkandets allmänna motivering under rubriken Utbildnings- och kulturpolitik infogas ett nytt stycke med följande lydelse: "En ungdomsgaranti med utbildningsgaranti, orientering och stöd i arbetslivet,
språkutbildning för inflyttade barn och ungdomar, uppsökande ungdomsverksamhet och rehabilitering för att trygga ungdomars möjlighet till en meningsfull sysselsättning".
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag understöder förslaget.
Talmannen
Ltl Katrin Sjögren, understödd av ltl Mats Perämaa, har föreslagit att under betänkandets allmänna motivering under rubriken Utbildnings- och kulturpolitik infogas ett nytt
stycke med följande lydelse: "En ungdomsgaranti med utbildningsgaranti, orientering
och stöd i arbetslivet, språkutbildning för inflyttade barn och ungdomar, uppsökande
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ungdomsverksamhet och rehabilitering för att trygga ungdomars möjlighet till en meningsfull sysselsättning".
”Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.
Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets
betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Katrin Sjögrens ändringsförslag röstar
nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.
Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Ytterligare under utbildning föreslår jag enligt budgetmotion nr 16
att under Allmän motivering, utbildnings- och kulturpolitik, infogas ett nytt
sista stycke: enligt lydande: "För elever med annat modersmål är det viktigt
att stärka både modersmål och svenska. Under året undersöks möjligheter till
nätbaserad undervisning i olika språk och därefter kompletteras läroplanen."
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget.
Talmannen
Ltl Katrin Sjögren, understödd av ltl Mats Perämaa, har föreslagit att under Allmän motivering, utbildnings- och kulturpolitik, infogas ett nytt sista stycke enligt lydande: "För
elever med annat modersmål är det viktigt att stärka både modersmål och svenska. Under året undersöks möjligheter till nätbaserad undervisning i olika språk och därefter
kompletteras läroplanen."
Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.
Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets
betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Katrin Sjögrens ändringsförslag röstar
nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.
Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.
Därmed är rubriken Utbildnings- och kulturpolitik godkänd.
Förläggs rubriken Hälso- och sjukvård. Godkänd.
Föreläggs rubriken Socialvården. Godkänd.
Förläggs rubriken Miljö och hållbar utveckling.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! I enlighet med budgetmotion nr 41 så föreslår att under Allmän motivering, miljö och hållbar utveckling, infogas ett tillägg till andra stycket "
Dessutom utarbetas hållbarhetskriterier för alla stöd och bidrag som administreras".
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget.
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Talmannen
Ltl Katrin Sjögren, understödd av ltl Mats Perämaa, har föreslagit att under Allmän motivering, miljö och hållbar utveckling, infogas ett tillägg till andra stycket: "Dessutom
utarbetas hållbarhetskriterier för alla stöd och bidrag som administreras".
Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.
Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets
betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Katrin Sjögrens ändringsförslag röstar
nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.
Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.
Därmed är rubriken Miljö- och hållbarhetsutveckling godkänd.
Förläggs rubriken Trafik – och transportpolitik.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! I enlighet med budgetmotion nr 42 så föreslår jag under rubriken
Trafik – och transportpolitik att under Allmän motivering, kollektivtrafik, infogas ett nytt sista stycke " Dessutom kommer arbetsgruppen att göra en
översyn av reseavdraget med syfte att förbättra, förenkla och miljöinrikta avdraget."
Ltl Brage Eklund

Jag understöder det nämnda förslaget.
Talmannen
Ltl Katrin Sjögren, understödd av ltl Brage Eklund, att under Allmän motivering, kollektivtrafik, infogas ett nytt sista stycke " Dessutom kommer arbetsgruppen att göra en
översyn av reseavdraget med syfte att förbättra, förenkla och miljöinrikta avdraget."
Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.
Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets
betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Katrin Sjögrens ändringsförslag röstar
nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.
Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.
Ltl Torsten Sundblom

Fru talman! Jag föreslår helt enligt Mats Perämaas reservation att i betänkandes allmänna motivering under rubriken Trafik - och transportpolitik införs ett nytt stycke med följande lydelse: ”Arbetet med att bygga ett färjfäste
på östra Föglö inleds omedelbart för att leda Kökartrafiken den vägen och arbetet med sikte på förbättrad förbindelse från fasta Åland till Föglö intensifieras. Prioriteringsförslag för övriga kortruttsprojekt lämnas till lagtinget i
brådskande ordning.”
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget.
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Talmannen
Ltl Torsten Sundblom, understödd av ltl Mats Perämaa, föreslår att i betänkandes allmänna motivering under rubriken Trafik - och transportpolitik införs ett nytt stycke
med följande lydelse: ”Arbetet med att bygga ett färjfäste på östra Föglö inleds omedelbart för att leda Kökartrafiken den vägen och arbetet med sikte på förbättrad förbindelse från fasta Åland till Föglö intensifieras. Prioriteringsförslag för övriga kortruttsprojekt lämnas till lagtinget i brådskande ordning.”
Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.
Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets
betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Torsten Sundbloms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.
Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.
Därmed är rubriken Trafik – och transportpolitik godkänd.

Begärs ytterligare ordet i fråga om betänkandets allmänna motiveringar?
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag föreslår att i den allmänna motiveringen på sidan 14 införs
ett nytt stycke med rubriken ”Skatteåtgärder inom behörigheten” där följande
motivering införs: ”Landskapsregeringen bereder under år 2014 en skatteåtgärd som för åländska återvändande studeranden, efter avslutade studier
som lett till examen, möjliggör ett avdrag av kapitaldelen i ett studielån då
förmånstagaren genom arbete förvärvar skattepliktiga inkomster i en åländsk
kommun.”
Vtm Viveka Eriksson

Talman! Jag understöder ltl Perämaas förslag.
Talmannen
Ltl Mats Perämaa, understödd av vtm Viveka Eriksson, föreslår att i den allmänna motiveringen införs en ny rubrik ”Skatteåtgärder inom behörigheten” där följande motivering införs: ”Landskapsregeringen bereder under år 2014 en skatteåtgärd som för
åländska återvändande studeranden, efter avslutade studier som lett till examen, möjliggör ett avdrag av kapitaldelen i ett studielån då förmånstagaren genom arbete förvärvar skattepliktiga inkomster i en åländsk kommun.”
Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.
Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets
betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Mats Perämaa ändringsförslag röstar nej.
Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.
Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Enligt budgetmotion nr 12 så föreslår jag att i den allmänna motiveringen på sidan 10 görs en korrigering i tabellen så att konsumtionsutgifterna 2014 anges till 192 658 000 euro och att posten "-varav övriga utgifter"
anges till 164 321 000 euro.

703

Vtm Viveka Eriksson

Talman! Jag ber att få understöda ltl Perämaas förslag.
Talmannen
Ltl Mats Perämaa, understödd av vtm Viveka Eriksson, föreslår att i den allmänna motiveringen på sidan 10 görs en korrigering i tabellen så att konsumtionsutgifterna 2014
anges till 192 658 000 euro och att posten "-varav övriga utgifter" anges till 164 321 000
euro.
Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.
Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets
betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Mats Perämaa ändringsförslag röstar nej.
Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.
Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Budgetmotion nr 14 har ingen rubrik därför föreslår jag att under
Allmän motivering, Flyktingmottagning, s21 infogas följande nya stycke "En
policy för flyktingmottagning utarbetas i nära samarbete med kommunerna."
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag understöder förslaget.
Talmannen
Ltl Katrin Sjögren, understödd av ltl Mats Perämaa, föreslår att under Allmän motivering, Flyktingmottagning, infogas följande nya stycke "En policy för flyktingmottagning utarbetas i nära samarbete med kommunerna."
Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.
Omröstning kommer att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets
betänkande röstar ja och den som omfattar ltl Katrin Sjögrens ändringsförslag röstar
nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.
Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

Allmänna motiveringen är därmed behandlad.
Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.
För kännedom
3

Avgiftshöjning för tunga transporter
Ltl Torsten Sundbloms skriftliga fråga (SF 1/2013-2014)
En fråga ska besvaras inom 10 dagar efter det att landskapsregeringen tagit emot frågan. Det skriftliga svaret eller meddelande om att svar inte avges ska lämnas till lagtinget inom 10 dagar efter det att frågan överlämnade till landskapsregeringen. Frågan
kan även besvaras muntligen vid ett plenum som infaller inom 10 dagar efter det att
landskapsregeringen tagit emot frågan eller vid ett närliggande plenum i enlighet med
talmannens beslut. Om frågan tas emot när lagtinget inte är samlat för plenum eller
inom färre än 10 dagar för plenarperioden avslutas så ska svaret ges inom 10 dagar räk-
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nat från den dag lagtingets nästa plenarperiod börjar. Om frågan inte kan besvaras ska
landskapsregeringen meddela det till lagtinget och samtidigt ange orsaken till att svar
inte ges.
Plenum slutar
Nästa plenum hålls 08.01.2014 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
Jag önskar er alla en riktigt God jul och ett Gott Nytt År!
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 29 ledamöter närvarande.
Lagtingsledamoten Anders Englund anhåller om ledighet från dagens plenum på grund
av sjukdom. Beviljas.
Remiss
1

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2013
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 2/2013-2014)
Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens
förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Diskussion.
Vicelantrådet Roger Nordlund

Fru talman! Ärade ledamöter, den andra tilläggsbudgeten för 2013 är en så
kallad städarbuget där vi reder upp det sista av det år som har passerat. Lagtinget behandlade för cirka ett halvår sedan en halvårsredogörelse som tog
upp hur året skulle sluta som helhet. I förhållande till halvårsredogörelse så
är den här avslutade tilläggsbudgeten, som vi lägger fram på lagtingets bord,
något bättre. Den ekonomiska utvecklingen har varit lite gynnsammare eller
vi har haft lite mindre kostnader än vad halvårsredovisningen pekade på.
Fru talman! De stora sakerna i den här tilläggsbudgeten är att vi här tar
upp det faktum att avräkningsbeloppet har minskats med 2 474 000 euro. Vi
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har också behövt ta ner lotteriskatten med 1 190 000 euro mot det tidigare
budgeterat.
Den största enskilda positiva saken i den här budgeten är att det har gått ut
lite mindre pensioner under år 2013 än vad vi hade beräknat, 1 300000 euro.
Utöver detta finns det några enskilda saker som kan kommenteras och nämnas.
Polismyndigheten har en ökning med cirka 40 000 euro. Ni känner till att
vi under året har arbetat med den budgeten. Grundbudgeteringen var kanske
i lägsta laget. Det har i varje fall gjorts ansträngningar att komma så nära som
möjligt med budgeten.
Fru talman! En av de större sakerna som man också kan nämna är att stödet för arbetslösa har budgeterats upp med cirka 600 000 euro. Det beror på
två saker; dels har antalet arbetslösa varit fler än vad vi räknade med och dels
har ersättningarna stigit i enlighet med gällande lagstiftning. Vi har försökt
kompensera det här med relativt goda resurser när det gäller sysselsättningsfrämjande medel och vi har försökt balansera detta med att minska ner
sysselsättningsfrämjande medel med 300 000 euro. Nettot blev ungefär
300 000 euro.
Man kan också nämna Ålands gymnasium, som det också var mycket diskussioner om här i samband med halvårsredovisningen, och den budgetöverskridning som då var aviserad att man kunde befara. Så har också skett. Men
man kan också samtidigt säga att överskridningen är något mindre än vad vi
befarade för cirka halvår sedan. Vi har kommit ner till ungefär 360 000 euro.
De senaste rapporterna och prognoserna som vi har fått av finansavdelningen
tyder på att Ålands gymnasium börjar få ganska god ordning i budgeteringen.
På det sättet är det en bra prognos för det innevarande året att det ska hålla.
Sedan, fru talman, har vi också en liten satsning ytterligare på att främja
näringslivet. Vi satsar 100 000 euro på företagens internationalisering för att
hjälpa till i situationen att exportera mer från Åland.
Fru talman! Det finns ytterligare några saker som har att göra med 2015projektet. Vissa projekt finansieras med PAF-medel och därför sker det i
samband med den här tilläggsbudgeten en viss ombudgetering som är följd i
färg med det som finns angivet i 2014 års budget. För de projekt som är påbörjade under 2013 budgeteras PAF-pengar och det märks också i det här
förslaget till tilläggsbudget.
Sedan har vi avslutningen av Ålands Industrihus och den uppredningen.
Förhoppningsvis är det sista gången vi behöver komma hit till Ålands lagting
och redogöra för det projektet. De böckerna är härmed stängda.
Sedan, fru talman, har vi den juridiska processen där vi har försökt medverkat till att via domstolar kunna få tillbaka de förseningsböter som vi anser
oss har rätt till när det gäller Skarvenprojektet. Vi har konstaterat att vi inte
nått ända fram den juridiska vägen vilket vi också anger i den här tilläggsbudgeten. Tack fru talman.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Om arbetslösheten ökar så säger lagen att man ska ge stöd
till dem som råkar ut för detta faktum. Det är rätt och riktigt. Men något
konstigt blir det ändå när man balanserar den ökningen, såsom vicelantrådet här beskrev, genom att minska momentet och pengarna för
sysselsättningens främjande. Det vore ju snarare logiskt i vår situation
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att man skulle lägga mera krut just på det här området för att skapa
sysselsättning och ge möjlighet för människor att försörja sig själva
istället för att bli bidragstagare. För oss liberaler som har en borgerlig
grundsyn på det hela så skulle det vara mer lämpligt med arbete än att
man ger bidrag. Jag skulle vilja höra hur landskapsregeringen har resonerat när man har kommit fram till den här bidragslinjen.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Rent logiskt diskuterar ltl Perämaa rätt. Jag diskuterade
själv på samma sätt. Samtidigt ligger vi fortsättningsvis på en relativt låg
arbetslöshetsgrad här på Åland. Under år 2013 har det funnits en relativt god arsenal med åtgärder för att möta arbetslösheten och det har
bedömts vara tillräckligt. Det har inte berott på brist på budgetresurser
utan det har gjorts andra bedömningar att de sysselsättningsfrämjande
åtgärderna har varit på lagom och rätt nivå.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det må vara så, men de facto så har vi alla kontinuerligt
nåtts av rapporter om att arbetslösheten, speciellt ungdomsarbetslösheten, tenderar att öka. Även om arbetslösheten ökar från en låg nivå
blir det ändå lite motsägelsefullt. Budgetmomentet för sysselsättningsfrämjande är ett reservationsanslag, vilket betyder att dessa 300 000
euro, som finns där innan lagtinget möjligen bestämmer sig för att dra
bort dem, kunde ha används också 2014 och kanske året därefter för att
främja sysselsättningen. Jag uppfattar att detta är en viss linjedragning
från landskapsregeringens sida.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Det är rätt och riktigt att det framförallt är mot ungdomsarbetslösheten som åtgärderna bör sättas in. Det gjordes det också under
hösten när man ökade antalet utbildningsplatser på gymnasiet, för att i
viss mån underlätta. Man vidtog även andra åtgärder i samma riktning.
Sedan när det gäller innevarande år 2014 så har avdelningen och
landskapsregeringen gjort den bedömningen att vi har tillräckliga åtgärder för att kunna möta den situation som vi har framför oss. Vår absoluta målsättning är att vi ska möta det med sådana åtgärder som riktig
sysselsättning så att vi undviker att arbetslöshetsunderstöden fortsättningsvis ska stiga. Vi vill ha riktiga arbetsplatser som också skapar skattekraft i det åländska samhället. Det är vår målsättning.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag har en detaljfråga som jag skulle vilja ha motiverad. Under
momentet Drift och underhåll av vägar, som har en totalsumma på nästan 2,4 miljoner, begär landskapsregeringen 120 000 euro till för
snöröjning. Vi vet alla att vi hade en snörik vårvinter, men det har
knappt kommit en flinga nu i november och december. Hur motiverar
man det här? Som sagt var, det är ett moment på nästan 2,4 miljoner.
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Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Man ska vara ärlig. Det här handlar helt och hållet om en
eftersläpning från ett tidigare år och därför fanns den här summan inte
med i budgeten för 2013. Det är företagare som har kommit in så sent
med sina fakturor så att de sedan har belastat budgeten för 2013.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Då kunde det ha varit på sin plats med en utförligare förklaring. Vi vet ju också att man i rimlighetens namn måste ha budgeterat
för snöröjning för hela 2013 och också för tidig vinter 2013, alltså nu i
oktober, november och december. Trots detta vill man ha 120 000 euro.
Det är inte riktigt rimligt.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Med det klimat som vi just nu har så kommer troligen 2014 att se
ganska bra ut för de här budgetmomenten. Det här handlar helt enkelt
om att reda upp gamla synder.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Det som jag ser som den stora grejen i den här tilläggsbudgeten är användningen av PAF-medel. Jag hörde till dem som var förvånade över det sätt man använde PAF-medlen i den ordinarie budgeten
för detta år. Nu tillämpar man detta t.o.m. retroaktivt. Man friserar upp
siffrorna för 2013 med penningautomatmedel. Jag tycker personligen
att det lite börjar tangera kreativ bokföring, men man kan inte utläsa
varför. Därför ställer jag frågan till finansministern Nordlund: Varför
gör man den här retroaktiva justeringen med PAF-medel?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Det är en helt berättigad fråga. Det logiska svaret är att den
linje som vi gick in för i den ordinarie för 2014 och de projekt som vi där
beslöt att finansiera med PAF-medel, och som i slutändan godkändes av
Ålands lagting, så det var sådana projekt som hade påbörjats 2013 och vi
finansierar dem på samma sätt med PAF-medel. Det är inte någon ny
princip utan vi har följd i färg helt enkelt.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag kan förstå att man kanske ser det på sättet. Det kan ligga mycket i
att man kanske vill att det ackumulerade underskottet ska minska med
motsvarande belopp. Jag hörde till dem som ansåg, och jag tror fortfarande att framtiden kommer att utvisa, att det är olyckligt att man börjar finansiera löpande kostnader med penningautomatmedel och att
man också börja göra det retroaktivt. Även om det är följd i färg så tycker jag att det är en väldigt vansklig väg att gå och lite märklig, för det här
visar att man kan använda PAF-medel till i stort sett vad som helst nu
för tiden.
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Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Om det på något sätt kan stilla ltl Erikssons oro så ska det
här rymmas inom det så kallade 2015-projektet. Det är inte någon utökning av den ram som angavs i den ordinarie budgeten för 2014. Det här
är pengar som är införtjänade. Det är inte förväntade PAF-inkomster
utan det är pengar som finns på kontona. Jag tycker att det är klokare
att pengarna används i det åländska samhället när det behövs för att
hålla i gång konsumtionen och att pengarna arbetar istället för att något
finansieringsinstitut ska tjäna lite räntepengar på dem.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Vicelantrådet beskrev situationen under moment
48.20.70 Anskaffningar av fartyg och färjor. Den situation man nu befinner sig i beskrivs här på sidan 20. I sådana här situationer har ju ett
kontraktsförhållande en bankgaranti som ska täcka den här typen av
förluster. Var är bankgarantin? Vad har landskapsregeringen gjort för
att inte få ut pengar med stöd av den bankgarantin som måste finnas i
den här typen av avtal?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Det här är en ganska lång historia som går tillbaka till tiden
före den här landskapsregeringen tillträdde för cirka två år sedan. De
beslut som ltl Jansson pekade på borde i sådana fall ha fattats på den tiden och det gjordes det inte. Nu står vi med fait accompli här.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Talman! Jag blev inte mycket klokare av det svaret. Har betalning med
stöd av bankgaranti skett eller inte? Så vitt jag kan förstå så blir det en
fråga för utskottet att ta reda på. Man kan inte bara lämna ett ärende på
det här sättet, oberoende av vem som regerar.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Skulle det ha funnits en bankgaranti så skulle den här saken
har varit ganska enkel, då hade den fallit ut. Men när det gäller förseningsböterna så fanns det ingen bankgaranti.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! När det gäller Skarvenprocessen och skiljedomsförfarandet så var landskapsregeringens krav 1,8 miljoner plus dröjsmålsränta. Är det här den totala förlusten som man har gjort eller kommer
det ytterligare kostnader för jurister för att bevaka de här förhållandena
i domstolen? Är det här de totala kostnaderna?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Vad jag känner till så är det här de totala kostnaderna. Jag
vill ändå balansera diskussionen på det sättet och säga att detta inte är
kostnader som landskapet har haft, utan det är förseningsböter som
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landskapet borde ha fått därför att fartyget levererades för sent. Det är
inte en kostnad i sig som landskapet har haft. Kanske det är kostnader
på det sättet att vi inte började trafikera den tidpunkt som vi tänkte.
Ltl Brage Eklund, replik

Man kan ju resonera på olika sätt i det här fallet. Landskapet har ställt
krav på ett belopp till rederiet för att man inte har uppfyllt kontraktet.
Skriver man i kontraktet att man har rätt till förseningsböter och om fartyget inte är i det skick som det borde vara när det kommer, så ser jag
det som att man har förlorat pengar. Kanske man rent budgettekniskt
inte behöver ta upp det som en förlust. Men jag anser nog att man har
förlorat vissa pengar.
Svaret från finansministern var i alla fall att det inte kommer mera
kostnader för juridiska arvoden eller någonting sådant i den här processen.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Landskapsregeringen har ju samma grundinställning som
ltl Eklund. Därför har vi också varit behjälpliga med att driva den här
frågan till högsta instans i det land där fartyget har byggts, men vi förlorade den processen, tyvärr.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Jag funderar också på moment 48.20.70 där det finns
100 000 euro för gruppen som har tittat på färjetonnage. Vart går de här
pengarna riktigt? Är det till konsultarvoden, ritningar eller till vad? Jag
skulle gärna vilja ha en redogörelse.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Ltl Sundblom sade själv vart pengarna går; till konsultarvoden och ritningar. Nu finns färdiga skissritningar för hur ett modernt
tonnage kan se ut i den framtida skärgårdsflottan.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Fru talman! Jag ställde frågan därför att man inte tog upp några pengar
för det här i den ordinarie budgeten 2013 och där borde man ha haft upp
det. Det är helt galet att begära pengarna när man redan har verkställt,
det måste finansministern måste hålla med om.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

På ett sätt har ltl Torsten Sundblom helt rätt. Men skulle man veta allting när man gör en ordinarie budget så då skulle vi inte behöva ha
några tilläggsbudgeter.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
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Ltl Tony Asumaa

Fru talman! Landskapsregeringens har till lagtinget lämna ett förslag till en
andra tilläggsbudget för år 2013 för landskapet Åland. Landskapsregeringen
föreslår att vi här i lagtinget vördsamt ska anta denna tilläggsbudget för 2013.
Den första frågan man ställer sig är om denna andra tilläggsbudget för år
2013 ger en rättvisande bild eller i redovisningssammanhang ”true and fair
view för oss ålänningarna om hur offentliga medel hanteras av vår landskapsregering? Följer tilläggsbudgeten det som står stipulerat i finansförvaltningslagen? Det är det första man tänker på om man analyserar lite ekonomiskt.
På budgetförslagets första sida vill landskapsregeringen speciellt lyfta fram
fem åtgärder av betydelse i denna andra tilläggsbudget för år 2013. De är följande: Minskning av anslaget för pensioner och familjepensioner, detta ger
ett plus på 1,3 miljoner euro. Tilläggsanslag för projekt inom vattenförsörjning och vattenvård, detta kostar 115 000 euro till ökade inkomster. Tilläggsanslag för Ålands Gymnasium ger en tilläggskostnad på 290 000 euro Tilläggsinkomst från likvidation av Ålands Industrihus, detta ger ett tillskott på
261 000 euro till landskapets kassa. Minskade inkomster av avräkningsbeloppet på 2,5 miljoner euro och minskning av återbäring av lotteriskatt på 1,2
miljoner euro, dessa två tillsammans gör att landskapet får skriva ner dessa
inkomster med totalt 3,7 miljoner euro. Dessa fem åtgärder i sig ger nog en
helt rättvisande bild. Det är fakta.
Man skriver lite otydligt att tilläggsbudgeten balanserar på en nettominskning om 1,352 miljoner euro. Jag vet inte om alla i salen ens vet vad nettominskningen är. Man behöver kanske vara tydlig här; nettominskningen är
både på intäktssidan och på utgiftssidan för att få balans i budgeten. Man
kanske läser att kostnaderna har minskat med 1,352 miljoner. Det betyder
också att inkomsterna har minskat med samma nivå.
Vad gäller finansförvaltningslagen så har vi ett läge där vi är mitt emellan.
Vi har en gammal och vi har en ny finansförvaltningslag. I den gamla lagen i
6 § och i den nya finansförvaltningslagen 7 §, som är mycket tydligare så skriver man: ”Anslagen i landskapets budget ska täckas av inkomsterna”. Budgeten ska balansera.
Ser vi på tilläggsbudgeten så för att få en rättvis bild så ser man att inkomsterna verkar räcka till, men så är inte riktigt fallet om vi ser noggrant. Vi har
ett underskott åtminstone på ett moment med 1,84 miljoner euro vilket clearas bort med ett fiktivt lån, som kallas finansieringslån, vilket säkert vicelantrådet kan bekräfta att så är fallet. Själva underskottet är verkligen 1,84 miljoner genom ett fiktivt lån. Vi pratar om att vi inte har några lån i landskapet,
men vi har egna In house lån som vi lätt kan balansera våra budgetar med. Så
det ger inte en rättvis bild av det ekonomiska läget.
Med dessa preciseringar ovan får vi en något mera rättvisande bild av budgetläget för år 2013. Men en helt rättvis och transparent bild ger tilläggsbudgeten för 2013 inte för den skull för en ovan läsare, van läsare och kanske inte
för alla här i salen.
Den största punkten som landskapsregeringen nämner under de här fem
punkterna på första sidan är användningen av PAF-medlen. Ltl Eriksson tog
orden ur min mun, jag använder samma begrepp, man använder PAF-medel
retroaktivt för att finansiera kostnader av fem olika moment för år 2013.
Enda orsaken till detta är att försköna resultatet för år 2013 och få ett mindre
underskott. Någon annan orsak kan inte jag eller liberalerna hitta i den här
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tilläggsbudgeten som vicelantrådet kallade för en städarbudget. Man städar
upp det som behövs. I fall utgifterna har varit högre så måste man balansera
upp det. Det här kan inte kallas att ge en rättvis bild av det ekonomiska läget,
genom att man från sidan skjuter in PAF-medel för att snygga upp resultatet.
Det här ställer till det i fortsättningen också ifall vi ska jämföra budgeterna
med varandra. Samma teknik har nu används för 2014 års budget. Vi har tidigare pratat att vi ska vara nyckeltal och vi ska jämföra olika års budgeter.
Med den här tekniken spelar nyckeltalen och dess funktionalitet ut sin roll.
De är inte jämförbara.
Om tilläggsbudgeten blir så här så det minsta man kan kräva är en fotnot
om att sådant här har införts för att försöka få en någorlunda bild. Men jag
kommer att kräva mera här framöver. Detta gällde budgetåret, jämförelsen
och tekniken. Det var PAF-medlen som var det största och som absolut borde
ha nämnts under den här fem punkterna. Det är inte bara för oss vi gör den
här budgeten. Vi hanterar offentliga medel, på det viset behöver vi vara
transparanta och visa vad vi håller på med. Jag tror att alla förtjänar på det.
För det andra så har vi finansförvaltningslagen, vi har den gamla och vi har
det nya. Läser man den gamla så finns det under 4 § och 6 § och i den nya finansförvaltningslagen står det i 14 § vad gäller tilläggsbudgeten bl.a. följande:
”Om det finns ett behov av att ändra landskapets budget ska landskapsregeringen överlämna ett förslag till tilläggsbudget till lagtinget. När ett förslag
om tillägg till eller ändring i landskapets budget överlämnas till lagtinget
ska i förslaget anvisas medel för täckande av den utgiftsökning som föreslås.” Det är därför som vi har en så kallad städarbudget, i fall vi har haft
högre utgifter som måste budgeten städas upp.
Ser vi på de fem moment där landskapet fört in 1,36 miljoner PAF-pengar
retroaktivt så är tre för verksamheter och två är reservationsanslag. De här
momenten är på totalt 1,33 miljoner euro för år 2013 och kvar att disponera
per den 1 oktober 2013 finnshela 1,1 miljoner euro. Att säga att det har varit
en utgiftsökning och att behöva föra in PAF-medel i en tilläggsbudget, så enligt mitt juridiska kunnande så kan jag inte se att det här skulle överensstämma med finansförvaltningslagen vad gäller tilläggsbudgeten.
Vi liberaler kan på inget vis tolka detta som att dessa moment skulle på något vi vara i behov av mera pengar på grund av utgiftsökningar och därför anvisa PAF-pengar för att täcka kostnaderna. Jag kan inte säga om pengarna
verkligen har använts, men rent praktiskt tror att det är omöjligt att pengarna
har använts och att man därför skulle behöva ta upp detta i en tilläggsbudget.
Med de här argumenten menar vi liberaler att detta med att retroaktivt
sätta in 1,36 miljoner euro PAF-medel i de här momenten i en tilläggsbudget,
för ett år som redan har gått, kan inte följa finansförvaltningslagen. Det är vår
tolkning. Åtgärden har inte någon annan mening än att få resultatet för år
2013 att se bättre ut med 1,36 miljoner euro
Nu hade vi den här tekniken i 2014 års budget och vi var också kritiska mot
den. Men nu för man också in den här tekniken i en tilläggsbudget där vi redan tidigare i en ordinarie budget beslutat om moment och pengar. Jag tror
att vi är på en ganska farlig väg när vi retroaktivt för in pengar.
Från liberalernas sida önskar vi att vi ska sluta vara rädda för att visa upp
ett rättvisande resultat om vi framöver ska få kontroll på våra offentligt växande kostnader och att vi någon gång i framtiden tillsammans ska få den offentliga ekonomin i balans. Alla vet vilka kostnaderna verkligen är, annars
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blir det svårt när man försöker dölja vissa kostnader. Vi vet inte riktigt för
vem man försöker dölja kostnaderna för det går alltid att läsa ut, men kanske
för gemene man där ute i stugorna. Vi tjänar ingen tid på att frisera siffrorna
för verkligheten kommer emot förr eller senare. Det är fakta.
Vi liberaler föreslår att landskapsregeringen kommer med en kompletterande framställning gällande tilläggsbudgeten för år 2013 med hänvisning till
de motiv som här angivits och genom det ge en rättvisande och transparent
bild för oss ålänningar beträffande det ekonomiska läget i landskapet Åland
för budgetåret 2013. Tack, fru talman.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Jag måste säga, ltl Tony Asumaa, att jag förstår ingenting. Ni vet att jag är lärarinna och inte ekonom. Men för mig är det här
förslaget mycket transparent. Jag upplever inte att landskapsregeringen
försöker dölja kostnader eller på något sätt har gett en orättvis bild. Jag
måste säga att jag inte riktigt förstår. Jag skulle gärna vilja veta om ltl
Tony Asumaa vet vilken paragraf i förvaltningslagen som tilläggsbudgeten på något sätt strider mot? Under liberalernas regeringstider har väl
städarbudgetar ändå funnits. Jag är mycket konfunderad kring det här
anförande.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Det är väl så att jag kanske inte heller förstår vad det
står i tilläggsbudgeten. Det är därför som jag står här och debatterar.
Det skulle vara intressant om ltl Kemetter kunde förklara för mig vad
det verkliga resultatet i den här tilläggsbudgeten år 2013 visar.
Ltl Sara Kemetter, replik

Det är intressant att ltl Tony Asumaa genast går till attack här och ställer
frågor till mig istället för att svara på dem som jag inte riktigt förstod
från ert anförande. Däremot nämner ltl Tony Asumaa PAF-medlen som
det enda kritiska. Igen lyfter man fram diskussionen om PAF-medel.
Har oppositionen ingenting annat att komma med? Det börjar bli
ganska tomt tycker jag. Vad föreslår liberalerna? Hur skulle liberalerna
lösa de här problemen, genom att skicka tilläggsbudgeten tillbaka? Liberalerna har inte några förslag, inte några rekommendationer, ingenting,
utan man säger bara att man ska skicka tilläggsbudgeten tillbaka.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Ltl Kemetter, ja, det är illa att använda PAF-medel så
här helt ansvarslöst. Vi sade att man skulle skicka tillbaka tilläggsbudgeten och visa ett helt verkligt och rättvist resultat, inte har vi någonting
emot det. Fakta är fakta. Man behöver inte försöka frisera upp siffror
med att skjuta in pengar från sidan.
Tilläggsbudgeter har gjorts i alla tider vad jag vet, men aldrig någonsin har PAF-medel använts retroaktivt i en tilläggsbudget. Det är historia!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Jag sällar mig till de oförståendes skara.
Hela resonemanget som liberalerna för utgår ifrån att PAF-medel inte
är riktiga pengar. Det är inte riktiga intäkter, det är sådant som man inte
får använda och de blir chockerade om PAF-medel används på det ena
eller andra sättet. Jag hävdar att de PAF-medel som ingår i landskapets
budget ska likställas med övriga intäkter. Inte är PAF-medel några mystiska pengar. Det är bona fide intäkter.
Problematiken kring PAF-medlen är att man måste se till att de medel
som överförs till landskapets budget är inom ramen för att det är hållbart i längden, att man inte gör överuttag.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Vi har också i debatten kring den ordinarie budgeten
hört ltl Fogelströms inställning till liberalerna när det gäller PAF-medel
så vi ska inte upprepa den kråksången.
Det här problematiserats på två sätt; framförallt PAF-medel, men det
mest elementära är sättet att använda PAF-medel i tilläggsbudgeten. I
en tilläggsbudget har kostnaderna ökat och man måste täcka med medel. PAF-medel används i de här fem momenten och det finns fortfarande medel på över 80 procent kvar i budgeten. Det finns inte något
behov av att täcka tilläggskostnader, vilket man ändå gör med PAFmedel. Vi säger att enligt finansförvaltningslagen finns det inte något
behov som skulle stöda insättande av 1,36 miljoner. Nu råkar det vara
PAF-medel men det kunde ha varit något annat också.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag har två synpunkter. Ltl Asumaa tal om tilläggsbudgeten och resultatet såsom det här vore ett bokslut. Den diskussionen får vi ta sedan under vårsessionen när vi vet vad resultatet för 2013
blev. Jag tror personligen att det kommer att bli ett relativt lågt underskott.
Den andra frågan gäller PAF-medlen. Ltl Asumaa är inte den första
som är ute och cyklar i de här frågorna. Sedan 1993, när vi fick vår nya
självstyrelselag, är alltså PAF-medlen ordinarie budgetinkomster. Men
det är en bra politik, såsom vi har tillämpat ända sedan dess, att ungefär
10 miljoner används till ursprungliga ändamål. När det gäller resten så
är det en bra princip att vi inte använder PAF-medel till löpande årskostnader, utan vi använder dem till engångskostnader av olika slag, investeringskostnader och annat. Det är det som görs nu.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Jag tror nog att vtm Jansson och jag är på samma nivå
för vi har gått i samma skola, men under olika tidevarv.

716

Vad gäller bokslutet och resultat så gör man en tilläggsbudget och friserar upp resultatet med 1,36 miljoner så påverkar det givetvis bokslutet
2015. Där är vi säkert helt överens. Det är bokslutspåverkan.
Vad gäller PAF-medel och att vara ute och cykla, så där är vi också
överens. Löpande kostnader ska vi undvika, det har vi också påtalat. Investeringar har gjorts i alla tider, det har alltid funnits ungefär 20 miljoner i landskapets budget. Men att använda medel i en tilläggsbudget där
det inte finns behov för ökade kostnader, det är där som man kanske
cyklar i diket.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Budgetar och i det här fallet tilläggsbudgetar ger ju en
ram för hur pengarna får användas. Man behöver inte använda alla
pengar som man har i budgeten. Därför blir ofta bokslutsresultatet
bättre än det så kallade budgetresultatet, som inte är något reellt resultat utan en prognos.
Nu när PAF-medlen har ökat så mycket som de har gjort, mycket över
ursprungsnivån på 10 miljoner, så skulle det vara viktigt att man skapar
regler. De reglerna väntar vi att landskapsregeringen ska komma med så
fort som möjligt. Det står om dem i regeringsprogrammet. Det finns
planer på en fond med regler.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Tony Asumaa, replik

Fru talman! Som vi alla har märkt här under årens lopp så har vi ett angenämt problem och det stavas PAF, därför att de genererar för mycket
pengar. Det har ställt till ett problem för oss här i lagtinget när det gäller
användningen av PAF-pengarna. Jag håller med vtm Jansson att vi behöver ett klart regelverk för hur PAF-pengarna ska användas. Om två år
kanske det sitter andra här. Då är det bra att vi också har tänkt på framtiden, att vi inte bara stirrar på oss själva, är egocentriska och försöker
visa hur duktiga vi är. Vi behöver tänka på lång sikt, inte slutar det här
lagtingsarbetet hösten 2015. Någon annan tar över och då är det fint om
vi har kunnat komma fram till regler där alla kan vara överrens om hur
PAF-pengarna ska användas. Vi hoppas givetvis att de här pengarna
fortsättningsvis kan användas för allmännyttiga ändamål på Åland.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Ltl Asumaas anförande var i högsta grad tekniskt, tycker
jag. När vi budgeterar så har vi olika inkomstslag. Vi har klumpsumman,
skattegottgörelsen, avgifter och sedan har vi också PAF-inkomster. I
grunden är dessa samma riktiga pengar såsom flera ledamöter har sagt
här.
Nu har vi i 2014 års budget valt att införa ett projekt som vi finansierar med PAF-medel. Några av de sakerna som ingår i det projektet, eller
vi kan kalla dem delprojekt, har påbörjats under 2013. För att ta följd i
färg väljer vi att också finansiera det som har gjorts under 2013 med
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PAF-medel, på samma sätt som under 2014 och 2015. Det är klart, redigt och finansierat. Det är pengar som redan finns på landskapets konton. Jag tycker att det är bättre att använda de pengarna som finns på
kontona.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Tack vicelantrådet för repliken. När vi pratar ekonomin så vill det bli lite tekniskt för det är siffror. Det är svårt att flumma
runt fast man gärna skulle vilja göra det.
När det gäller att retroaktivt använda PAF-medel så nämnde vicelantrådet i sitt anförande precis det samma som ni nyss nämnde. Okej,
pengarna används för 2013, men det fanns inget behov för de här pengarna. Från dessa moment, dit 1,36 miljoner av PAF-medel har satts, så
har det bara använts 200 000 euro. Under dessa moment har man inte
verkställt projekten år 2013. Nu sätter man dit PAF-pengar fast det inte
behövs genom att endast 200 000 euro av 1,33 miljoner har använts.
Jag vet inte varför man med våld måste finansiera någonting som inte
ens behöver finansieras. Man byter egentligen bara bort kostnaderna
mot ett bättre resultat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Jag har uppfattat signalerna från Ålands lagting att det är
synnerligen vår uppgift och målsättning att vi ska ha ett så bra resultat
som möjligt, att vi ska ha så god ekonomi som möjligt i landskapet
Åland och det är också den här regeringens absoluta målsättning. Då
använder vi de olika inkomstkällorna som vi har på ett så ansvarsfullt
sätt som möjligt. Vi har PAF-medel som vi har sparat i ladorna och då
tycker vi att vi ska använda dem före vi ska behöva gå till banken och
låna pengar. Jag skäms inte för att vi gör så gott vi kan för att hålla landskapets budgetekonomi i så gott skick som möjligt och att vi kan visa så
gott resultat som möjligt gentemot Ålands lagting och ålänningarna.
Sedan, fru talman, så borde ltl Asumaa tänka sin tanke lite längre. Det
som ltl Asumaa står och argumentera för här, det är att lagtinget ska begränsa sin egen budgetmakt. Det som ligger på lagtingets bord nu är ett
förslag från Ålands regering och Ålands lagting har fri budgetmakt. Beslutet är fattat när klubban faller här. Jag tycker att vi ska låta lagtinget
ha den makten.
Ltl Tony Asumaa, replik

Jag tror nog att alla i den här salen jobbar för att få ett så gott ekonomiskt resultat som möjligt för hela landskapet, oberoende om man sitter
som finansminister eller i oppositionsbänken. Det råder inget tvivel om
saken.
Det är lätt att få ett gott resultat till pappers. På vilket vis har det ekonomiska läget på Åland blivit bättre genom den här tilläggsbudgeten för
2013? Man har friserat upp siffrorna på 1,36 miljoner. På vilket vis har
det blivit bättre? Jag kan överhuvudtaget inte se att det ekonomiska läget skulle ha blivit bättre.
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Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Den socialdemokratiska lagtingsgruppen har granskat förslaget
till tilläggsbudget för år 2013. Vi är i stort sett överens med regeringen och
hoppas naturligtvis att det här ska gå igenom i finansutskottet. Men för den
skull så finns det utrymme för diskussioner.
Jag och många med mig har länge tyckt att systemet med städarbudgeten
är dåligt. En förändring är nödvändig, det är vi alla överens om men det förutsätter ett annat budgetsystem, ett affärsbudgetsystem som går kalenderårsvis. När året är slut så ska man inte längre använda pengar över året, vilket
tidigare kom fram när det gällde pengar för snöplogning. Det blir helt omöjligt att följa de här pengarna. Många av oss vet att det kan finnas pengar flera
år bakåt i tiden på ett moment som inte någon politiker känner till.
Det här är bara ännu ett exempel på att vi måste få ett annat budgetsystem
och ett redigare redovisningssystem.
Fru talman! Den liberala ”ågan” med PAF-pengarna börjar kännas ganska
patetiskt. Jag tycker att vicelantrådet ganska klart redogjorde för varför man
använder PAF-medel på de här fem momenten för att balansera dem. De är
redan en gång finansierade med PAF-medel och nu har man PAF-medel som
man balanserar med. Det skulle vara ännu mera förvirrande om man inte använde PAF-medel utan plötsligt tog från andra moment. Det börjar gränsa till
någon slags mani när det gäller PAF-pengarna. Vicelantrådet sade att det är
helt onödigt att begränsa budgetmakten genom en massa regler och lagstiftningar om man inte tycker att det finns behov av det. Faktum är att de pengar
som PAF genererar börjar bli av den omfattningen att det är viktigare att lagtinget har kontrollen och makten över en större del av de pengarna än att de
bara ligger i bolaget. Det där börjar nog kännas lite som en överspelad historia. Det viktigaste är nog att få ett nytt budgetsystem och ett redovisningssystem. I det kan man säkert också diskutera principerna för PAF-medlen. Men
att ha några strikta lagar och en massa regelverk för att man själv inte tror att
man kan hantera de här pengarna verkar för mig som om man inte vågar ta
sitt politiska ansvar.
Fru talman! Det här är inte någon dramatisk tilläggsbudget. Vi har nog sett
värre förslag under årens lopp. Här finns flera tråkiga politiska affärer som
nu blir slutförda, om det lyckas. Det gäller IT byn och Skarvenaffären. Redan
2011 var det flera här i lagtinget, bl.a. jag, som sade att de där pengarna ser vi
aldrig spåret av. Så här i eftertankens kranka blekhet så undrar man vilka
förhoppningar man verkligen hade att få de här pengarna. Nog var det väl
mest juristerna som tjänade på den här affären och processen. Det är onödigt
att spilla tårar över detta, nu är det faktum så som det skrivs i budgeten och vi
får väl lov att bita i det sura äpplet.
Men det som man däremot inte riktigt har haft grepp om, och det märks ju
här, det är fortfarande löneutvecklingen inom Ålands gymnasium och vad
som följde efter att man gjorde avtalet med den nya organisationen. Jag tycker att det är dags för lagtinget och finansutskott att granska våra avtalsrutiner
och system. Jag tror att vi är för svaga på arbetsgivarsidan. De offentliga avtalssystem som man har i våra närregioner, där är hela processen satt utanför
regeringskanslierna. Där har ju arbetsgivarna helt andra resurser att föra de
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här diskussionerna. Facken på Åland är välorganiserade, de är många och de
har nog sitt på det torra. Jag tycker att det är lite obalans i de här förhandlingarna och det förlorar landskapsregeringen pengar på. Det är ett resurskrävande arbete och ett arbete som kräver mycket kompetens. Om finansutskottet tänker diskutera principiellt vissa saker här, så tycker jag att
detta är en sådan sak som vi borde ta tag i och få ett bättre system.
En fråga som för socialdemokraternas fortsättningsvis är besvärande är att
vi tycker, precis som här sades, att det läggs väldigt mycket pengar på passiva
arbetsmarknadsåtgärder. Man betalar ut arbetslöshetsersättningar. I ett kort
perspektiv så är det helt rimligt. Men om det sker en ökning av arbetslöshetsersättningarna på bekostnad av att man inte kan förverkliga de anslag man
har för aktiva arbetsmarknadsåtgärder, så då håller jag med ltl Perämaa att
det är någonstans som arbetsmarknadspolitiken inte lever upp till behoven.
Det här är särskilt viktigt för de ungdomar som hamnar i arbetslöshet. Det är
säkert bra att satsa på utbildningsplatser men många av ungdomarna har
också svårast att hitta arbete eller praktik på arbetsmarknaden. De kan ha
otillräckliga påbyggnadsutbildningar, de kanske helt saknar utbildning eller
de kan till och med sakna bra betyg osv. I många avseenden är ungdomarna
en väldigt utsatt grupp. Samtidigt är det viktigt att ungdomarna kommer in
på arbetsmarknaden.
Det är viktigt att finansutskottet faktiskt reder ut om det finns tillräckliga
och aktiva åtgärder. Full sysselsättning betyder inte hundra procent, men de
som vill ska ha arbete. Det är det bästa, både för den enskilde och för samhället. Vi socialdemokraterna tycker att det är oroväckande. Motiveringarna
är ganska byråkratiska och generella. Vi saknar den aktiva arbetsmarknadspolitiska tankegången bakom de här förändringarna i anslaget.
Fru talman! En alldeles liten sak. Jag är nu medlem i nordiska kulturfondens styrelse. På hösten här hade vi besök av en tjänsteman på kulturfonden.
Vi hade diskussioner och hennes intryck var att landskapet och kommunerna
överhuvudtaget inte sysslar med nordiskt kultursamarbete. Hennes intryck
var att det på något sätt har flyttats över helt och hållet till Nordens institut
på Åland. Jag har inte tänkt på det tidigare, men det ligger ganska mycket i
det. Det är inte så att Nordens institut har exklusivt monopol på nordiskt kulturutbyte. Det är kanske mera så att vi vill lämna över det för att själva slippa
ta ansvar för det nordiska samarbetet. Här borde man se över både landskapets och kommunernas kulturpolitik, för det finns mycket att göra inom det
nordiska samarbetet. Tack, fru talman.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, herr talman! Tack för ett intressant anförande. Jag ska lite kompletterade vicelantrådets framställning kring budgeten vad gäller plogbilsavgifter. December 2012 var väldigt snörik. Landskapets plogavgifter
den månaden var lika stor som på ett helt år, dvs. nästan 600 000 euro.
Faktureringen sker i efterskott. Man har från avdelningens sida verkligen klämt ur all luft som finns i budgeten och försökt täcka upp det här
akuta behovet som kom. Men det oaktat så krävdes det lite på 100 000
euro till för att klara av avgifterna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, herr talman! Ltl Sundback verkar, lite som övriga landskapsregeringen, inte tycka att PAF-medlen bör hanteras med någon större försiktighet. Ungefär som att det skulle vara självklart att 26 miljoner trillar in
varje år i PAF:s kassa. Tittar vi bara på 2010 så gjorde PAF en vinst på 2
miljoner. Det bör man jämföra med att från det här årets budget tar
landskapet 36 miljoner från PAF:s kista och nu tar man ytterligare lite
retroaktivt för 2013. Vad gör vi den dagen då PAF-medlen slutar att
trilla in eller att PAF återigen halkar ner till vinstnivåer som ligger runt
några miljoner? Då tar det inte många år före PAF-medlen är slut. Vad
gör vi då med de här verksamheterna som man nu finansierar med PAFmedel den dagen då PAF kanske återigen levererar lite mindre vinster?
Det är vanligt för enskilda bolag. Det här det stora problemet och det är
det som vi från oppositionens sida vill lyfta på bordet men som landskapsregeringen inte verkar ha något större intresse av att diskutera.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ltl Axel Jonsson efterlyser försiktighet när det gäller PAF-medel. Jag efterlyser försiktighet när det gäller alla medel. Det är det som är poängen,
det här är inga särskilda pengar. Inte har vi några garantier för att
klumpsumman ständigt ska öka eller att den ska stå stilla och inte har vi
några garantier för att flitpengen hela tiden ska finnas. Det är lika med
alla intäkter. Nu är vi i den lyckliga situationen att när klumpsumman
har minskat så finns det pengar i PAF. Vad gör man då?
Ltl Axel Jonsson, replik

Som ltl Sundback sade så minskar också klumpsumman och flitpengen
ibland. I andra parlament runtomkring oss så minskar man vanligtvis de
egna utgifterna för att täcka inkomstbortfallet. Men som ltl Sundback
själv nämnde här så lyckligtvis har man då PAF-pengar som kan ta till.
Men vad gör vi när också PAF-medlen är förbrukade? Vi hade en landskapsregering som förbrukade en hel utjämningsfond. Forsätter vi så
här så är snart PAF:s kista tömd. Vilka pengar ska vi ta då? Det är ju de
egna utgifterna som man måste ha fokus på att minska istället för att
hela tiden fylla de här hålen med PAF-pengar. Det kan inte vara en hållbar lösning, herr talman.
Ltl Barbro Sundback, replik

Om man nu ska jämföra med andra länder så måste man komma ihåg
att vi inte har någon skattebehörighet. Det är regel nummer ett, så det
går inte att jämföra.
Det andra är att den här regeringen sparar, den stimulerar och den
förstör inte livet för vanliga människor. Vi behåller en god skola, en god
hälso- och sjukvård osv. Vi har nu hört gnället från oppositionen om att
det ska sparas mera, men vi får aldrig höra var det ska sparas.
Den här väldigt förenklade bilden av att det bara går åt skogen, att
den här regeringen inte tar ansvar, att den här majoriteten inte vet vad
den gör och att den gör ingenting, det är bara struntprat.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Med maktens exklusiva rätt så säger ltl Barbro Sundback att liberalernas åsikter är maniska och patetiska, det är ett genuint osympatiskt sätt att debattera på, verkligen. I och för sig så får man benäget bistånd av en på orten utkommande tidning som avfärdar oppositionspolitiken som gnäll. Det som liberalerna hela tiden har påstått är att vi ser
en nödvändighet att uppdatera PAF-lagstiftningen, vi vill ha en tillsyn, vi
vill att man fonderar medel och vi vill att man använder medel till investeringar. Den linjen har vi haft hela tiden och den avfärdas som patetisk
och manisk. Det är genuint osympatiskt tycker jag.
Ltl Barbro Sundback, replik

Under årens lopp har vi hört hur oppositionen, också liberalerna, tar
vissa delar av åsikter som t.ex. jag, lantrådet eller någon annan har och
stöper om dem. Jag har sagt att liberalernas inställning till PAF-medel
är patetisk, ingenting annat. Jag har inte tagit ställning till om ni vill
fondera pengar eller inte eller om ni vill ha ökad tillsyn. Ni föreslår att
det måste finnas någon slags regelverk, som vi inte riktigt vet vad det går
ut på, för att de här pengarna på något sätt är annorlunda än andra intäkter som landskapet har. Den åsikten delar inte vi socialdemokrater.
PAF-medel är en typ av intäkter och det är jättebra att vi har dem nu när
klumpsumman och övriga intäkter går ner.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det är helt klart, det är socialdemokraternas fullständiga rätt
att ha en avvikande åsikt. Men för den skull behöver man inte använda
härskartekniker för andra människors åsikter. Det är det som jag vänder
mig emot.
Jag kan också konstatera att vi i lagtinget har strävat efter att ha en
bättre budgetprocess. Liberalernas uppfattning är att nu går vi bakåt.
Budgetprocessen är inte transparent, den är inte överskådlig. En vanlig
människa ute på Mariehamns gator har svårt att läsa vad tilläggsbudgeten innebär. Vi har en tilläggsbudget som inte helt och hållet följer den
nya finansförvaltningslagen, tycker vi, och den ger inte en rättvisande
bild. Vi tycker att man går bakåt i Ålands lagting när det gäller informationen och när det gäller budgettekniken.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag tycker att vi står och stampar på samma ställe som vi gjorde när liberalerna satt i regeringen, då pratade vi om affärsbokföring osv. Den
här tilläggsbudgeten ser inte annorlunda ut än vad den gjorde på er tid.
Den är i stort sett precis likadan. Hur kan det vara möjligt? Det är för att
det tar tid att göra förändringar och det kommer en förändring under
den här perioden ännu, det har vi i alla fall blivit lovade. Vi får hoppas
att det går så. Det har fattats beslut och det görs arbete, så det hoppas
jag på. Men inte är den här tilläggsbudgeten mindre transparent än någon annan som vi har haft under årens lopp, visa i så fall på vilket sätt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Under den förra mandatperioden togs en finansförvaltningslag som säger att städarbudget inte längre ska förekomma och det gäller från budgetåret 2014. Då kommer lagtinget istället att behandla bokslutet på ett annat sätt än tidigare. Till den delen är det här anförandets
innehåll för socialdemokraterna överspelat, enligt min uppfattning. Om
det kommer en städarbudget så blir det i strid med den finansförvaltningslag som har trätt i kraft nu.
Vad gäller att socialdemokraterna kallar liberalernas beteende för
maniskt och patetiskt så är vi experter på frågor om spelmissbruk. Det
var en diskussion om det här i samband med den ordinarie budgeten
också och så mycket har vi läst på ändå att ett symtom för spelberoende
är om den drabbade på ett aggressivt sätt förnekar tillståndet. Så mycket
har vi lärt oss.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Tydligen måste man nu börja dementera varje gång liberalerna förvränger ett uttalande och vad det är ett tecken och symptom på
kan man ju fundera över. Jag har inte sagt att ert beteende är maniskt
eller patetiskt. Jag har sagt att er inställning till PAF-medel börjar kännas både patetisk och manisk. Ingen vet vad ni vill. Var är alternativet?
Hur ska det se ut?
Sedan förstod jag att ltl Perämaa försökte med någon slags underförstådd mening tillskriva mig och socialdemokraterna ett beroende. Det
var inte snyggt gjort.
Ltl Mats Perämaa, replik

Snyggt eller inte, men i samband med den ordinarie budgeten så beskylldes vi för att inte veta vad vi pratar om i frågor gällande spelberoende. Det jämfördes med ett psykiatriskt tillstånd. Jag förstår, herr talman, jag ska rikta mig till anförandet, men i varje fall så har den debatt
som har förekommit, också här idag, fått oss att noggrannare granska
begreppet spelberoendet. Som jag sade här tidigare så ett tydligt symptom på detta är om man på ett aggressivt sätt går in för att förneka det
tillstånd man befinner sig i. Nu har jag inte beskyllt socialdemokraterna
för att befinna sig i det, men i varje fall hör ett sådant symtom ihop med
begreppet spelberoende.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Jag tycker att frågan om beroende inte har någonting med
den här debatten att göra. I så fall bör vi ta initiativ till en allmän diskussion om vad beroende innebär, vad det kostar samhället och vad det
kostar i enskilt lidande. Annars får ltl Perämaa ta upp det här i finansutskottet som ett problem för landskapets ekonomi, om det är detta som
är liberalernas ingång till PAF-pengar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, herr talman! Jag tänker återgå till ämnet. Jag hörde att ltl Sundback lite resonerade att man kanske kunde ha gjort annorlunda när det
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gällde Skarvenaffären och de här pengarna. Man borde ha förstått att
man inte kan få tillbaka pengarna. Jag börjar själv fundera på hur jag
har resonerat. Jag satt i finansutskottet. Jag har ändå varit med ganska
kort tid i lagtinget och i finansutskottet, ett par år. Min uppfattning var
att det här var kassaskåpssäkert. Man förde över pengar från varvet till
andra bolag inom samma koncern. Juridiskt beskrevs det som att det
var väldigt sannolikt att man skulle få de här pengarna. Jag upplevde det
som väldigt kassaskåpssäkert. Hur är rättsäkerheten Estland? Jag uppfattar att den är ganska obefintlig när sådant här kan gå igenom, om det
är på det sättet som jag har fått det beskrivet. Vad är ltl Sundbacks uppfattning? Visste man mera tidigare?
Ltl Barbro Sundback, replik

Skarven är byggd i Litauen och jag råkar nu ha varit väldigt mycket i Litauen de senaste åren. Jag kan inte säga att jag har mer information än
någon annan, utan det var en ryggmärgskänsla. De som står för sådana
företag ser ju hur långt på förhand vad som är på gång och de ser väl till
att pengarna blir placerade. Det är bara min intuition, men jag tror inte
att jag var ensam om det.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Anders Eriksson

Herr talman! Inledningsvis vill jag ta upp det mest remarkabla i den här tillläggsbudgeten. Finansminister Nordlund och jag var redan inne på detta i ett
replikskifte, dvs. att man friserar upp siffrorna, t o m retroaktivt, med 1,36
miljoner av PAF-medel. Jag hoppas att talmannen kan hålla debatten i skick
så att man inte blir utmålad för att vara patetisk och manisk bara för att man
debatterar någonting som jag personligen tycker att är ganska viktigt. I det
replikskiftet ansåg finansminister Nordlund att det är klokare att PAFpengarna arbetar ute i det åländska samhället. Det är en synpunkt som jag
förstås respekterar.
Jag vill än en gång varna för att man i allt större utsträckning börjar finansiera löpande verksamheter med PAF-pengar. PAF-pengar är riktiga pengar,
ja, så slipper vi höra ett replikskifte om det. Åtminstone i min värld så är nog
intäkter från ett spelbolag osäkrare än till och med klumpsumman eller beskattningsintäkter. Ltl Sundbacks säger att det inte finns några garantier men
om man är beroende av intäkterna från ett spelbolag jämfört med skatteintäkterna från en stat, så tror jag ändå att var och en inser att det kanske finns
lite säkerhetsrisker.
36 miljoner PAF-medel tog landskapsregeringen i den ordinarie budgeten
för detta år, med 1,36 miljoner till så närmar vi oss 37,5 miljon. Detta är lite
över 10 procent av landskapets totala intäkter.
Jag är väldigt historiskt intresserad, jag hann läsa lite i mellandagarna om
hur bönderna förr i tiden var tvungen att betala ”en tionde” till fogden. Men
nu tar landskapsregeringen ”en tionde” från PAF.
Som kollegan Axel Jonsson sade tidigare så 26 miljoner är det sista kända
resultatet i PAF och mycket pekar på att resultatet kanske till och med blir
bättre för 2013. Men bara för två år sedan så var resultatet 2 miljoner. Det har
gått väldigt mycket upp och ner under årens lopp. Man börjar till och med fri724

sera siffrorna retroaktivt. Jag använde i replikskiftet begreppet kreativ bokföring och jag tycker att det börjar tangera kreativ bokföring. Det här visar att
man kan använda PAF-pengarna till precis vad som helst.
Jag hoppas att man i finansutskottet kan titta ganska noggrant på det här.
Jag vill inte säga att ltl Tony Asumaa har rätt men jag vill inte heller säga att
han har fel. Jag delar ganska långt hans uppfattning, att det här inte följer finansförvaltningslagen. Men vi har ett specialutskott som förhoppnings kan
granska den här biten.
Jag tycker att allt annat i den här tilläggsbudgeten är underordnat PAFpengarna. Men det första jag vill ta upp är ändå 40 000 euro till för Ålands
polismyndighet. Motiveringen är lite festlig, det sägs att anslaget har varit för
lågt dimensionerat i förhållande till den verksamhetsnivå som varit avsikten.
Det var antingen den 3 eller den 5 januari som chefen för polisförvaltningen sade att den här budgeten kommer inte att hålla, det kommer inte att fungera. Jag kan ha full förståelse för det när det gäller landskapsandelar, där
måste man få en fastställd beskattning innan man först vet vad som blir utfallet. Jag har också stor respekt för att det kan vara svårt inom hälso- och sjukvården att veta vad de slutgiltiga kostnaderna blir nästan 1 1/2 år före kostnaderna uppstår. Landskapsandelar och sociala kostnader osv men att man
inte ska kunna få styrning på en så pass stabil verksamhet som polisverksamheten och att man inte kan spara 40 000 euro på en budget på 5,8 miljoner,
det är väldigt märkligt. Jag tänkte ställa en fråga till minister Valve om det
här, men han har inte varit ansvarig för det här så det kanske är felaktigt.
Men nog är det märkligt att man som ansvarig för verksamheten går ut i början av året och säger; ”vi kommer inte att bry oss om budgeten ”. Och här har
vi resultatet. Landskapsregeringen betalar bort, det håller inte, inte med den
ekonomiska situation som vi har nu.
Vi har också 360 000 euro i merkostnader när det gäller gymnasiereformen. Jag kommer väl ihåg att nuvarande utbildningsminister Ehn också var
ordförande för kulturutskottet när gymnasiereformen behandlades där. Jag
minns när han presenterade betänkandet och pratade om att det här skulle
bli en effektivare organisation, billigare och det skulle bli bättre. Vi har
många gånger sagt att de merkostnader som vi kom fram till var ungefär 3
miljoner det första året. Tittar vi på kostnaderna så år 2010 fanns det 1199
elever. För att vara hundra procent säker så säger jag att kostnaderna per elev
är lite under 11 000 euro. År 2013 har vi 1257 elever och kostnaderna ligger
mellan 13 000-13 500 euro per elev. Det är en kostnadsökning på 30 procent
på tre år.
Finansminister Nordlund sade att man börjar få ordning på gymnasieskolan och det verkar vara en bra prognos för innevarande år. Här vill jag också
att finans- och näringsutskottet speciellt tittar på kostnadsuppföljningen och
en gång för alla försöker få reda på vad kostnaderna sist och slutligen blev
med den här fantastiska reformen.
Jag ser att utbildningsministern ler. Med tanke på de ännu mera kostsamma och ännu större reformerna som vi har framför oss så tror jag att det
är väldigt viktigt att man faktiskt följer upp det här och försöker lära sig
någonting av det istället för att skratta bort det, för merkostnaderna kan bli
ännu högre annars.
Momentet 37.01.01 – Ålands Industrihus, det vore det bra om finans- och
näringsutskottet kunde få fram ett totalt saldo. Vad har de här olika manöv725

rarna kostat samhället sist och slutligen? Det som står i sista stycket på sidan
15 förvånar mig: ”Utbetalningen sker den 30.12 2013.” Jag tolkar det som att
det här klarerat redan före lagtinget ens har behandlat tilläggsbudgeten. Det
tycker jag att är lite remarkabelt, minst sagt, med tanke på att det pratades
tidigare om lagtingets budgetmakt och hur viktigt det var att man skulle hålla
den.
Jag noterar, och jag tror mig veta motiven bakom, att man höjer anslagen
för företagens exportkostnader med 100 000 euro. Det är bra, jag tycker att
det är positivt. Men det är patent, det är bara tre veckor sedan som vi röstade
om den här typen av anslag och då gick det inte.
Man känner många gånger att man ifrån den här talarstolen talar för döva
öron. Men det finns en sak som gläder mig i den här tilläggsbudgeten. Det är
synd att inte ansvarig minister Karlström är här så att jag skulle få tacka för
stöden som man tar upp för begränsningarna i laxfisket. Det tycker jag att är
bra. Det har varit en skam att man har ersatt laxfiskare både i Sverige och i
Finland men inte här på Åland tidigare. När jag lyfte den här frågan i samband med den ordinarie budgeten så sade minister Karlström att det här var
en svår fråga, men man ska försöka lösa den. Åtminstone vi uttalade vårt fulla
stöd för detta. Jag tycker det är väldigt bra att man har försökt göra någonting.
I likhet med tidigare talare, ltl Perämaa och ltl Sundback m.fl. så tycker jag
inte att det är bra att man låter arbetslöshetsersättningarna bara öka. Till på
köpet drar man ner på anslaget för sysselsättningens främjande. Det känns
märkligt, det är ju där som man borde satsa och kanske framförallt på näringslivssatsningar i stället för ynka 100 000 euro för exportstöd. Det skulle
vara mycket bättre än att bara passivt betala ut arbetslöshetersättningar.
Det sista momentet som jag vill beröra, vilket flera var inne på, handlar om
den långa domstolsprocessen runt M/S Skarven. Redogörelsen slutar med en
sådan här mening: ”I och med detta förfaringssätt så medför högsta domstolens beslut inte någon belastning i landskapets bokföring eller budget”. Det
här är ju faktisk en sanning med modifikation, om jag uttrycker mig milt. Här
hoppas jag igen att finans- och näringsutskottet en gång för alla kan ta reda
på hur mycket de totala kostnaderna blev när det gäller M/S Skarven. Åtminstone en gång, kanske två gånger, jag är osäker på andra gången, så togs
det upp extra anslag för att man skulle kunna fortsätta den här processen. I
likhet med ltl Sundback så sade jag att det här är bortkastade pengar. Jag tror
inte att det på något sätt skulle vara rättslöst i Litauen, utan på grund av att
man tappade bankgarantin då fanns det egentligen inte möjligheter att få tillbaka några pengar. Jag hoppas att man kan få det totala saldot för hur mycket detta har kostat sist och slutligen.
Sedan håller jag inte med finansminister Nordlund när han sade att man
inte har förlorat pengar utan det var enbart en försening av fartyget, med det
stämmer ju inte riktigt. I fartyget fanns ju också brister som man inte fick åtgärdade på grund av att man släppte iväg bankgarantin. Det fanns ju en
bankgaranti men den löstes upp. Speciellt detta, varför man släppte iväg garantierna före garantitiden gick ut, vill jag att finans- och näringsutskottet tittar på. I alla andra sammanhang är det just bankgarantin som är säkerheten
om man ska få ut någonting. Tack, herr talman.
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Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, herr talman! Många punkter i ledamotens anförande kan jag hålla
med om, speciellt när det gäller sysselsättningsfrämjande åtgärder. Det
här med laxfisket var mycket intressant.
Jag har en fråga gällande början av ert anförande. Ålands Framtid tar
också upp PAF-medlen. Jag skulle vilja ha en helt vanlig diskussion
kring PAF-medlen. Vad föreslår Ålands framtid att man ska göra med
överskottet? Nu har vi ett bolag som faktiskt genererar ganska mycket
pengar. Vad föreslår ni att vi ska göra? Ska vi lämna pengarna kvar i bolaget eller fondera pengarna? Eller borde vi, såsom den här regeringen
nu har valt att göra, ge pengarna till det åländska samhället och på det
sättet skapa köpkraft?
Ltl Anders Eriksson, replik

När det gäller det sistnämnda så är det just det som jag tycker att man
inte gör. Man ger inte de här pengarna till det åländska samhället utan
man plockar in dem i landskapets egen verksamhet för att täcka landskapets allt högre och högre konsumtionsutgifter. Det är just det som jag
tycker att är felaktigt. Jag har varnat för detta, till exempel finansieras
nu hela understödet till Visit Åland med PAF-pengar. Jag ställde frågan
till den ansvariga ministern när vi debatterade den ordinarie budgeten;
vad gör man den dagen då inte PAF-pengarna räcker till längre för att
finansiera den här typen av löpande verksamhet? Svaret från ansvariga
ministern var; ”ja, då får man prioritera”. Den här landskapsregeringen
prioriterar enbart den egna verksamheten men inte stöd ut till näringslivet och inte pengar ut till det åländska samhället som ltl Kemetter sade.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, herr talman! Jag tror att ltl Anders Eriksson och jag har läst olika
budgetar. Man kan tolka det på det sättet att mycket av de här pengarna
fonderar vi men det går också pengar direkt ut till samhället.
Jag tycker fortfarande att jag inte fick några konstruktiva förslag. Det
enda som jag får höra i ett svar är det vanliga och kritiska mot regeringen. Nu vill jag ha en öppen diskussion. Vad skulle Ålands Framtid göra?
Jag vill ha konstruktiva förslag.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag förstår att frågan gällde; vad skulle Ålands framtid göra med PAFmedlen? För det första; satsa ut till näringslivet, få näringslivet och arbetsmarknaden att blomstra. För det andra; satsa också på landskapssatsningar, investeringar som genererar nya arbetsplatser och som genererar tillväxt. Det skulle vi göra, så skulle vi prioritera istället för att
låta offentlig sektor sitta i orubbat bo.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Herr talman! Med tanke på den korta tid som finans- och näringsutskottet har att behandla den här tilläggsbudgeten så har vi redan för vår del
förberett höranden i utskottet. I flera av punkterna där ltl Eriksson begärde utskottsbehandling så vill vi höra experter och har kallat experter
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till utskottet, bl.a. när det gäller det kreativa sättet att retroaktivt budgetera i PAF-pengar i ett budgetår som redan har gått. Vi tänker även ta
upp frågan om bankgarantin och Skarven. Vi får hoppas på ett väl utfört
utskottsarbete. Vi får också hoppas att det denna gång finns möjligheter
att verkligen diskutera saker och få in texter i betänkandet där de hörande kan framföra sina åsikter, så att vi inte får samma situation som
när vi behandlade den ordinarie budgeten. Där var allting uppenbarligen bestämt på förhand.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är sällan man har repliker där man är så pass samstämmiga som
kollegan Perämaa och jag är just nu. Jag är ändå glad att Perämaa, som
talesman för finans- och näringsutskottet, säger att man kommer att
titta på det här. Sedan önskar jag dem lycka till och att finans- och näringsutskottet gör någonting av den information som man får fram. För
så småningom kommer det att leda till att folk inte bryr sig om att
komma till utskottet och höras om man vet att så fort något kommer
fram som inte passar majoritetspartierna så sätter man locket på. Det är
ju inte hållbart.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Johan Ehn, replik

Herr talman! Debattekniken går inte att ta miste på. Om man råkar le
under ett anförande så då försöker man skämta bort det som sägs. Jag
tycker det är under värdigheten att debattera här inne. Vi kanske ska
använda oss av det talade ordet istället för att försöka tolka varandras
sätt att se ut för jag tror inte att det är speciellt framgångsrikt.
När det gäller Ålands gymnasium så har jag vid flera tillfällen sagt att
vi har haft en situation där kostnaderna inte har varit under kontroll. Nu
har vi kostnaderna i det närmaste under kontroll.
Jämförelser med de olika budgetåren ska man vara lite försiktig med.
Det bli lätt att jämföra äppel med päron. Att bara titta rakt av på vad det
kostade ett år och sedan titta på följande år, det gör att man inte får en
jämförelse på vad det skulle ha kostat om man bara hade fortsatt såsom
man gjorde tidigare. Här har vi gjort en förändring och den förändringen ska bära frukt framåt. I de här sammanhangen så får vi dessvärre
först effekten efter hela läsår och läsåren går som bekant inte riktigt efter vår budget.
Ltl Anders Eriksson, replik

Ska man ha ett värdigt replikskifte så är det bättre att man istället koncentrerar sig på de frågor som ställs.
Visst, det finns alltid olika transfereringar ifrån det ena året till det
andra. Jag kan försäkra minister Ehn att utgående från det förstånd som
vi har så har vi försökt få det här på rätt i så stor utsträckning som möjligt. Vi noterade att det fanns sju yrkesskolor tidigare. En skola lades
ner, det blev sex skolor kvar. Merkostnaderna för sådant som fördes in i
den nya gymnasieorganisationen var 180 000-200 000 euro, men ändå
blev med kostnaderna nästan 3 miljoner mera. Det här är sådant som
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skrämmer mig när det handlar om reformer, just med tanke på att
samma person som är ansvarig minister nu stod tidigare och pratade om
att det skulle bli effektivare, billigare och bättre. Men verkligheten, minister Ehn, är ju någonting helt annat.
Minister Johan Ehn, replik

Herr talman! Man kan konstatera att den nya organisationen har gjort
det betydligt enklare för oss att även fortsättningsvis hålla ett väldigt
brett utbildningsutbud till våra ungdomar i dagsläget.
Den kostnadsutveckling som har förekommit inom gymnasieskolan
är inte på något sätt anmärkningsvärd i förhållande till den kostnadsutveckling som har varit i förvaltningen i övrigt.
Däremot har ltl Anders Eriksson helt rätt. Min förhoppning är, när vi
har fått organisationen helt och hållet på plats vilket vi börjar ha nu efter
två fulla verksamhetsår, att vi kommer att kunna få ut mera av pengarna
än vad vi kunde få i det tidigare systemet.
En utvärdering ska göras av de två år som har gått. Vi ska få fram vad
som har fungerat, vad som har fungerat mindre bra och vi ska också
vidta åtgärder så att man uppnår något bättre.
Jag tror inte på att köra ett spel där allting var bättre förr. Förändring
behövs men man måste också göra förändringar som kanske leder till att
man får omvärdera saker och ting. Gör man ingenting så står vi kvar.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Anders Eriksson, replik

Det sistnämnda håller jag med om, det är konstruktivt och bra. Det är
klart att man ska göra förändringar, det är klart att inte allting ska vara
som det har varit tidigare.
När vi pratar budgeter, minister Ehn, så har jag valt att ha fokus på
ekonomin och inte så mycket på stora blommiga ord till höger och vänster. Jag har fokus på ekonomin. Jag ser att gymnasieskolan får så pass
mycket mera i merkostnader för det sades att det skulle bli billigare och
effektivare och det har sagts nästan varje gång.
När det gäller samhällsreformen, som bara hastigast berörs i den här
tilläggsbudgeten, så redan nu har man sagt att det kommer inte att bli
billigare. Det skrämmer mig oerhört med tanke på vilken kostnadsutveckling vi har inom den sektorn.
Jag har hört det här ganska länge nu, minister Ehn; ”att bara vi får
organisationen på plats och bara det fungerar så kommer det att bli
bättre”. Det återstår att se.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! Rätt ska vara rätt. Ltl Eriksson och även tidigare talare här
har lyfts fram siffran 36 miljoner, som om vi skulle ha tagit 36 miljoner i
uttag ifrån PAF, det är helt fel. Vi har lyft 20 miljoner 2014 från PAF och
vi prognostiserar att kunna göra det också år 2015 och 2016, alltså
samma nivå som vi också har haft tidigare år.
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Däremot, dessa 36 miljoner är pengar som vi har haft intagna redan i
landskapet, gamla PAF-pengar som vi har lyfts fram. Av de 36 miljonerna har vi avsatt 10 miljoner till en reservering. Vi försöker bygga upp
samma som vi tidigare hade i utjämningsfond och som ltl Eriksson
mycket riktigt påpekade att tog slut under föregående år. Vi försöker
skapa en stabilitet. Vi har lyft in mellan 6 och 7 miljoner i 2015-projektet
och det är finansierat.
Ltl Eriksson och andra försöker hela tiden misstänkliggöra oss att vi
har intecknat framtiden. Det har vi inte gjort. Vi använder PAF-pengar
som finns för att satsa på utveckling och sysselsättning i det åländska
samhället.
Ltl Anders Eriksson, replik

Rätt ska vara rätt sade finansminister Nordlund. Det är en bra devis att
ha när man debatterar.
Det är inte bara vi ifrån Ålands Framtid som säger det här. Det har
också varit i media, insändare och ledare, där man kan konstatera att
det här inte är stimulans och det här är inte något reformrekord i det
åländska samhället. Det är ett sätt att finansiera den offentliga sektorn,
landskapets egen verksamhet. Det kan man inte komma ifrån om rätt
ska vara rätt, minister Nordlund.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Talman! Sedan kan man naturligtvis spekulera vem som sprider missuppfattningarna i det åländska samhället.
Av dessa 7 miljoner som vi har med i 2014 års budget så har finansavdelningen räknat ut att 93 procent går direkt ut i det åländska samhället; till konsulter och till olika inköp osv. Det handlar om att vi ska
försöka göra offentlig sektor så kostnadseffektiv och så modern som
möjligt för att den ska vara långsiktigt hållbar. Om det är fel så då ska
man kritisera mig. Jag tycker att det är fel att kritisera bara för att man
använder PAF-pengar. Vi försöker faktiskt vara ansvarsfulla och ta ett
långsiktigt ansvar. Skulle vi vilja vara kortsiktiga och bara visa ett gott
resultat, som har sagts här, då skulle vi naturligtvis bara dra ner allting
och stå på bromsarna och då skulle vi visa fina siffror, men det gör vi
inte. Vi är beredda att ta ansvar för det åländska samhället och göra de
åtgärder som behövs.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det där låter väldigt bra, tyvärr delar jag inte finansminister Nordlunds
uppfattning fullt ut. Jag förstod, fast adressen inte sades, att det tydligen
var vi som på något sätt har spridit missuppfattningar.
Om man kan få ta del av sammanställningen och det underlag som finansminister Nordlund hänvisade till så ska återkomma i debatten. Jag
tror att vi känner varandra väl vid det här laget, har jag sagt någonting
som inte stämmer så brukar jag också stå för det och säga att här har jag
missuppfattat.
När det gäller PAF-pengarna så har jag varnat för att man finansierar
löpande verksamheter, t.ex. understöd till Visit Åland och understöd till
Ålands hushållningssällskap osv. När jag får svaret från landskapsregeringsbänken ”att det får vi prioritera då om inte PAF-pengarna räcker
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till”, så det gör mig väldigt orolig. De prioriteringar som den här landskapsregeringen har gjort när det gäller understödet till näringslivet har
åtminstone inte glatt mig.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Göte Winé

Tack, herr talman! Jag vill börja med att tacka vicelantrådet för den senaste
repliken. PAF-medlen blev ganska bra förtydligade. Det är bra att allting blir
rätt och att man förtydligar. Om man för fram felaktigheter tillräckligt många
gånger så blir det ofta en sanning. Det är bra att det rättas till så att man vet
att man går rätt väg.
Herr talman! I det föregående anförandet var det repliker om Ålands gymnasium. Jag tror inte att det kommer att bli så mycket billigare på sikt. Jag
tror snarare tvärtom. Vi kanske behöver lägga in mera resurser för att ge rätt
hjälp till rätt personer. Vad gäller den här debatten och pengarna så är det
mycket läroavtal och det ena och det andra. Men, kanske vi också borde börja
se på verksamheten. Vilka resurser behöver eleverna idag?
Att jämföra vad som sades 2007 med idag så tycker jag att det är en ganska
stor nivåskillnad på det som krävs idag i skolorna. Det behövs mycket mera
resurser i form av speciallärare. När man hörde det föregående inlägget så
finns det sådant som ska bantas bort, för det ska bli billigare. Man glömmer
bort innehållet.
Nu till mitt anförande som jag tänkte hålla. När vicelantrådet presenterade
den här tilläggsbudgeten så blev det en debatt om arbetslösheten, och främst
ungdomsarbetslösheten.
Ltl Perämaa ville ha mera krut. Jag kan erkänna att jag inte är nöjd med
landskapets sysselsättningspolitik för 2013. Men jag är en sann optimist och
hoppas att det ska bli bättre.
När jag hörde vicelantrådet i debatten så blev jag lite orolig. Det som fick
mig att begära ordet var när vicelantrådet sade; ”vi vill ha riktiga arbetsplatser”. Det gör mig orolig. Då undrar jag, vem blir hjälpt av riktiga arbetsplatser?
I december 2012 nämnde jag ett projekt som gärna skulle vilja se, ett projekt som jag slarvigt kallade för ”100 nya jobb”, jag kanske vill ändra benämningen till ”100 nya sysselsättningsplatser”. Men den politiska viljan fanns
aldrig där och det tycker jag är synd. Istället städar vi i sysselsättningsmedel
för att täcka upp arbetslöshetsersättning.
Jag har via mail till ministrar begärt åtgärder, men inte ens där kände jag
ett gensvar.
Herr talman! Som jag sade tidigare så är jag en sann optimist och jag hoppas på åtgärder framåt. Men då måste vi vilja ha en politik som vill minska på
arbetslösheten och vi ska inte hela tiden upprepa att vi har en låg arbetslöshet. Javisst är arbetslösheten låg om vi jämför oss med stora länder runtomkring oss. Kanske vi istället borde jämföra oss med Gotland? Vad har Gotland
för arbetslöshet? Jag vet inte.
I december hade vi 613 personer arbetslösa, många av dem skulle gärna se
en politik som ger dem möjligheter till en sysselsättning. Visst är det bra med
riktiga jobb, men hjälper det de arbetslösa på Åland? Nja, i december hade vi
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138 lediga arbetsplatser på AMS. Nu är inte näringsministern här, men det
skulle vara intressant att få höra av honom varför inte någon av de 566 personer, som i december var öppet arbetslösa, lyckades få något av de 138 arbetsplatserna.
Man ska ringa 100 samtal, vilket har nämnts tidigare, men med all respekt
så blir den diskussionen en chimär. Jag hoppas att man skulle intressera sig
för dagens arbetslösa och deras behov. Vilka åtgärder krävs för att få dessa
personer i sysselsättning? Är det utbildning, är det sysselsättningsåtgärder,
som t.ex. i form av arbetsprövning, eller är det någonting annat?
Först behöver man titta på behovet och sedan sätta de politiska målen. Vi
ska inte nöja oss med våra relativt låga arbetslöshet.
Herr talman! Nu är det tredje gången som jag lyfter upp arbetslöshet och
sysselsättning i en budgetdebatt. Jag har inte den här gången heller så stora
förhoppningar att det här kommer att tas upp i utskottet. Vi får väl se. Jag
hoppas i alla fall att man tar till sig det här. Idag har vi över 500 ålänningar
som är öppet arbetslösa. Det är jobbigt för dem att höra att vi har en relativt
låg arbetslöshet. Hos de arbetslösa finns det en vilja och de ser en möjlighet,
det gäller bara för oss att ha viljan att ge dem en möjlighet. Tack.
Minister Johan Ehn, replik

Herr talman! Jag delar ltl Winés synpunkter vad gäller att jämföra utbildningskostnader. Allting handlar om innehållet. Förändringar i utbildningsväsendet måste man ta i beaktande. Det har hänt väldigt mycket. Som jag sade i min förra replik, skulle man ha jämfört exakt samma
kostnader nu och då så skulle man få någonting helt annat, samma verksamhet och samma kostnader.
När det gäller ungdomsarbetslösheten kan jag nog försäkra ltl Winé
att regeringen inte negligerar den här frågan. Vi jobbar med ett antal
olika projekt för att vässa våra instrument. Två kan jag nämna här; det
ena, kanske det viktigaste, är att se till att de ungdomar som av en eller
annan anledning inte har eller haft möjlighet att skaffa sig en utbildning
faktiskt får det på lämpligt sätt. Vi håller på att se över hur vi ska samarbeta mellan myndigheter. Det andra är att alla de verktyg som finns
inom arbetsmarknadslagstiftningen ses över av en arbetsgrupp. Det
kommer förslag under våren om hur det ska förändras för att mer effektivt möta upp det bekymmer som vi har idag.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, herr talman! Tack minister Ehn. Som sagt, jag är en sann optimist.
Jag hoppas att det ska komma och att det blir förändringar. Allting förändras, det vi pratade om 2007 gäller inte idag. Det är bra att man tittar
på det. Det som minister Ehn sade gläder mig, att alla ska ha möjlighet
till en utbildning. Jag tror att vi har en otroligt stor möjlighet. Vi måste
se till att ungdomarna får möjlighet till utbildning, det är en jätteviktig
sak. Här behöver man också se hur man ska göra för att få ungdomarna
att stanna kvar i utbildning. I ett senare skede bör man också titta på om
det var optimalt med förändringar med periodläsning.
Minister Johan Ehn, replik

Herr talman! Det finns många åtgärder som behöver göras för att hålla
en arbetsmarknadspolitik som är aktuell. Den som är arbetslös just nu
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ser hopplöst på det här. Man måste samtidigt också försöka visa på det
positiva i det här. Trots att vi, i åländska mått mätt, har en förhållandevis hög arbetslöshet så är längden på arbetslösheten förhållandevis kort.
Det betyder att de åtgärder som vi vidtar har en viss effekt. I verktygsboxen har vi idag rätt många olika typer av åtgärder som vi kan vidta för
att förhindra att man hamnar in i ekorrhjulet. Naturligtvis ska vi titta på
hur man kan göra det här ännu bättre, hur man kan vässa den här spetsen som är riktad mot de här bitarna och se till att så få som möjligt,
ännu färre än idag, hamnar i långtidsarbetslöshet.
Det är viktigt att vi nyanserar debatten och visar på att det finns ett
problem men det är inte så nattsvart som man i många fall hör. När arbetslöshetsersättningarna stiger så är det inte bara så att folk lyfter dem,
för när man är arbetslös så ingår det också att göra vissa åtgärder. I
detta finns också sådana saker.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Göte Winé, replik

Tack, herr talman! Minister Ehn pratade om nattsvart. Jag undvek nog
att vara nattsvart. Jag försöker istället vara konstruktivt kritisk. Vi
kanske bör titta på vad behovet är. Vi har lediga arbetsplatser och samtidigt stiger vår arbetslöshet. De lediga arbetsplatser vi har kräver en
viss sorts utbildning. Det är detta som fick mig att begära det här anförandet. Man säger att ”vi ska skapa riktiga jobb”. Vi kan inte bara stå och
titta. Vi behöver också se på hur vi ska få ut de arbetslösa idag i arbete.
Totalekonomiskt blir det inte billigare att ha dem passiva, utan vi måste
försöka jobba för att få dem i en aktiv handling och börja må bättre. Arbetslöshet leder ofta till depressioner för att man känner sig utanför.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Som framkommit så har också liberalerna reagerat på tilläggsbudgeten. Man minskar sysselsättningsstödet och sätter mera pengar direkt på arbetslöshetsersättning och vi tycker inte att det är rätt väg att
gå. Vi har också i flera repriser talat om vikten av en ungdomsgaranti
värd namnet. Som ltl Winé säger skulle det vara en väldigt viktig förebyggande insats som också i det långa loppet skulle spara enormt mycket pengar.
När det gäller integrationen så kan vi bara konstatera att där släpar vi
ohjälpligt efter. Om man är arbetslös och invandrare i riket så kan man
få ersättning för frivilliga studier. Vi kan konstatera att varken landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet eller sysselsättningsfrämjande utbildning är up-to-date. Det skulle verkligen vara på sin
plats att vi skulle få pusselbitarna i hela det stora pusslet som gäller jobb
på plats.
Ltl Göte Winé, replik

Jag tänker inte bredda debatten och ta integrationsdebatten nu. Jag rekommenderar i så fall ltl Sjögren att ta ett anförande kring detta.
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Ltl Sjögren nämnde arbetsgarantin. Ni har nämnt flera gånger att det
måste finnas en arbetsgaranti värd namnet. Jag såg också att det finns
en finansmotion om detta, men jag tyckte inte att den var värd namnet.
Jag tänkte ta upp det här tidigare i budgetdebatten men texten var så
flummig och bred, arbetsgarantin var lite väl bred.
Det viktiga är, som minister Ehn nämnde i sin förra replik till mig, att
vi ger möjlighet för alla att få en utbildning. Det är steg ett. Vi kan också
se steg två. Vi behöver också se kritiskt på hur rikets arbetsgaranti fungerade tidigare. Var den till fullo? Jag har också hört att det har förekommit en viss kritik. När vi pratar om en arbetsgaranti så behöver vi
också prata om innehållet.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Nu pratade jag inte om en arbetsgaranti. Jag pratade om en
ungdomsgaranti. Ungdomsgarantin innefattar utbildning, arbete, lärlingsplatser, rehabilitering och extraordinära insatser. Budgetmotionen,
som jag var första undertecknare på, hade hela det komplexet som finns
när man diskuterar en ungdomsgaranti värd namnet.
Integration är också en del av hela arbetslöshetskomplexet. Där behöver vi ha lagstiftning som också är i fas med ett modernt samhälle och
det har vi inte idag.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, herr talman! När det gäller integration så trodde jag att det var en
replik till mig och mitt anförande och jag nämnde inte integration.
Jag ber om ursäkt att jag blandade ihop namnen, det ska vara ungdomsgarantin. Jag känner lite att rubriken var jättefin formulerad. Men
hur ska man gå tillväga? Om man tänker på alla dessa ämnen som ltl
Sjögren tog upp, skulle vi kunna uppfylla och göra det så vilken underbar värld vi skulle ha, för då skulle det inte finnas några problem. Men,
vad är behovet och hur ska gå tillväga? Ibland behöver vi ta reda på
fakta innan man bara sätter fina ord. Nu måste vi börja se på vad vi har
för behov och hur går vi vidare. Vi ska inte ha en massa snygga rubriker
där man säger vad man vill men i texten säger man inte vad man vill.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag hör ju till dem som tycker att det har varit ett väldigt dåligt engagemang för sysselsättningsfrågor och tillväxtfrågor i den här landskapsregeringen. Jag noterar att ltl Winé också kanske börjar ledsna lite. Jag
står inte och ler i mjugg, utan jag vet att ltl Winé har ett äkta och långt
engagemang när det gäller sysselsättning, kanske främst för ungdomar.
Har vi över 500 arbetslösa, vilket vi har, så borde man ha målsättningen
att det är 500 för mycket och inte bara tala om att vi har så låg arbetslöshet i förhållande till Sverige och Finland osv.
Jag noterade att ltl Winé pratade om sysselsättningsåtgärderna, de är
viktiga. Jag vill kanske ännu hellre stimulera näringslivet, det som kal734

lades riktiga jobb. Men i min värld så finns det inga riktiga jobb eller
oriktiga jobb, alla jobb är lika viktiga jämfört med att man passivt betalar ut arbetslöshetsersättningar. Här är vi helt eniga. Min förhoppning
är att det kommer att hända någonting nu.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Göte Winé, replik

Tack, herr talman! Visst är det så, alla jobb är riktiga jobb. Vi får inte
glömma bort praktikplatser och annat. Det viktiga är att se hur vi får
personerna ut i arbetslivet. Ska vi ha riktiga jobb, praktikplatser eller
studieplatser? Ska vi vuxenstuderande för att få flera unga och äldre ut i
sysselsättning? Vilka åtgärder krävs? Hur många av de arbetslösa är
egentligen tillgängliga för den öppna arbetsmarknaden? Det skulle vara
ganska intressanta siffror att ta reda på och gå vidare med. Framförallt
behöver man titta på hur det egentligen ser ut på Åland.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är riktigt, ltl Winé, att det är bra att ha fakta. Jag tror att vi redan vet
så pass mycket. Vi har 563 arbetslösa, om jag kommer ihåg rätt, och det
är ändå för åländska förhållanden en ganska hög arbetslöshet och framförallt ungdomsarbetslöshet. Vi ska inte jämföra oss med att vi är mycket bättre än vad man är i Sverige och i Finland.
Jag reagerade på den här tilläggsbudgeten när jag såg att man dra ner
på de sysselsättningsfrämjande åtgärderna och istället ökar på arbetslöshetsersättningarna. Så blir det ju, det blir ju bara arbetslöshetsersättningar som man får betala ut till sist om man inte har en aktiv sysselsättningspolitik och en aktiv näringslivspolitik. För varje satsad euro på
näringslivsutveckling så ger det mångfalt tillbaka, men de anslagen dras
bara ner av några outgrundliga populistiska anledningar och det bekymrar mig mycket.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, herr talman! Jag tänkte ge ltl Eriksson sista ordet, men sedan
slant det lite på slutet. Jag ser mer att varje satsad slant på en ungdom
är en långsiktig investering. Näringslivet är också viktigt men jag ser att
vi investerar i framtiden i våra unga och därigenom ger vi också ett stöd
till näringslivet i form av arbetskraft.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Minister Carina Aaltonen

Herr talman! Oppositionen efterlyste att få veta mera vad som döljer sig
bakom siffrorna i den här tilläggsbudgeten. Därför begärde jag ordet för att
förklara vad som döljer sig bakom momentet vattenförsörjning och vattenvård och tillägget på 115 000 euro. Nu är det dock ganska glest här i oppositionsbänkarna. Jag kommer ändå att beskriva lite grann om vad som har hänt
under de här åren.
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Från år 2009 till 2013 har miljöbyrån deltagit i sex olika projekt med
finansiering från annat håll och nu handlar det inte om PAF-pengar utan det
finns andra pengar också.
Miljöbyrån har fungerat som ekonomisk ansvarig partner och förskotterat
kostnader inom de här olika projekten. Sedan har man gottskrivit det här
budgetmomentet i efterhand när man har fått in inkomsterna efter kostnadsredovisning.
Tre av de här projekten, Seabed, Nannut och Jobwab har genomförts med
finansieringsmedel från Interreg Central Baltic. I ett annat projekt, Aquabest,
har man fått stöd från Baltic Sea region programmet. Musselprojektet finansierades av Europeiska fiskerifonden. Sedan har vi också haft ett våtmarksprojekt i Sund, vilket har fått pengar bland annat från Östersjöfonden och
Ålandsbanken. De här fem första projekten som jag räknade upp har finansierats med EU-medel.
Naturligtvis är tanken att man ska kunna sköta projektmedlen inom ordinarie budgetanslag. Men när det gäller processen att få pengar från Central
Baltic så har det tagit betydligt längre tid än vad vi förväntade oss, trots att vi
har slutredovisat, och då behöver vi få tilläggsmedel för att inte överskrida
budgetmomentet. Det här kommer att klareras sedan i bokslutet för 2014.
Det kommer att bli ett nollsummespel.
Men vad har vi gjort och vad gör vi med de här pengarna? Ja, jag tycker att
det är väldigt viktigt att nämna de här tre projekten. Seabed var ett internationellt projekt som började 2009 och varade till 2012 där målsättningen var
att få en ny vattenkvalitetsmodell för kustområdena. Deltagarna var bl.a. från
Stockholm, Åland, Skärgårdshavet och västra Finland. Husö biologiska station var projektledare.
I Nannut projektet handlar det om kartering och klassificering av under
vattenmiljöer. I Jobwab, som slutade här under hösten, handlade det om ett
gemensamt arbete för att få bättre vattenkvalitet i Östersjöområdet. Man tog
bland annat fram en modell för hur miljöarbetet kring Östersjön kan göras
mera kostnadseffektivt.
Jag tycker att det är både önskvärt och bra att vår förvaltning deltar i olika
nordiska och internationella projekt, speciellt när det gäller vattenvård, vattenkvalitetsövervakning, modelleringar, erfarenhetsutbyten, karteringar och
klassificeringar. Vi har inte egna resurser att på egen hand t.ex. utveckla egna
vattenkvalitetsmodeller. Men i samverkan med andra regioner, med universitet och högskolor och med andra myndigheter och förvaltningar så kan vi använda våra skattemedel på ett mer effektivt sätt. Vi deltar i olika samarbeten
och vi tar också vårt ansvar. Men jag tycker att det är ytterst beklagligt att
Central Baltic inte tar sitt ansvar. Nu är det inte så farligt för landskapsregeringen, vi kan ta ut pengar i tilläggsbudgeten och vi kan reglera det här. Men
för de föreningar och organisationer som försöker driva Interreg projekt så är
det här förödande. Det kan vara väldigt olyckligt. Här borde det nog till någon
slags skärpning. Tack, herr talman.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag tycker att miljöministern diskuterar helt rätt. Man ska
samarbeta och dra nytta av varandras resurser och kunskaper. Jag känner igen många av de här projekten; Aquabest, Seabed och Nannut, de
projekten sattes igång under förra mandatperioden.
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När jag har miljöministern i talarstolen så skulle jag gärna höra vad
man tänker sig i framtiden? Vad händer nu när tiden börjar löpa ut för
de här projekten? Har man någonting i röret?
Minister Carina Aaltonen, replik

Ja, minsann, det har startat en ny Life plus period. Vi har ansökningar
som ligger inne och väntar på godkännande. Det handlar igen om att
kartlägga och klassificera framförallt undervattensmiljöer, men också
vad som finns uppe på öarna i vår känsliga skärgårdsmiljö.
Lifeprojektet, som vi hoppas att ska bli godkänt, är ett väldigt stort
projekt med många andra aktörer, framförallt universitet och högskolor
i riket.
Sedan skulle det också vara bra att få igång ett Agrobest. Vi har haft
Aquabest som gällde att få fram en hållbar fiskodling i vattenbruk. Jag
ser också ett behov av att göra det samma inom jordbrukssektorn.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det finns ett alldeles utmärkt tillfälle nu när vi går in i en ny
programperiod. Vi från liberalerna förväntar oss att man gör en ordentlig miljökonsekvensbedömning när man ska utvärdera de här programmen. Vi förväntar oss att man kommer med ett meddelande till lagtinget
så att vi får helt klart för oss vad vi kan göra för jordbruket och för vattenmiljön.
Minister Carina Aaltonen, replik

Ja, vi kanske inte bara ska stirra oss blinda på vad som kan göras inom
strukturfonderna. Det finns mycket annat som vi måste jobba med och
där vi har satt igång arbete. Kanske finans- och näringsutskottet vill
höra lite mer om vilka olika vattenåtgärder som behövs och var det behövs lagstiftning? Imorgon ska jag och min byråchef besöka utskottet.
Vi vet att våra grundvattentäkter och våra sjöar visar tendenser på
sämre kvalitet, vi har Lumparn och vi har hela Östersjöproblematiken.
Det är dags att gå från ord till handling och det håller den här regeringen
på med som bäst.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussion är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget
är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Föredras
2

Avgiftshöjning för tunga transporter
Landskapsregeringens svar
Ltl Torsten Sundbloms skriftliga fråga (SF 1/2013-2014)
En fråga ska läsas upp av frågeställaren och efter det ger lantrådet eller en minister svar
på frågan. Frågeställaren får sedan hålla högst två anföranden som också kan besvaras.
Någon annan diskussion är inte tillåten.
För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning medan övriga yttranden inte får
överstiga tre minuter.
Svaret kommer att ges av minister Veronica Thörnroos.
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Ltl Torsten Sundblom

Tack, fru talman! Landskapsregeringen fattade den 5 december 2013 beslut
om avgifterna för lastbilar och fordonskombinationer på skärgårdsfärjorna.
Höjningen är cirka 25 procent under lågsäsong och cirka 90 procent under
högsäsong vilket är ett hårt slag mot skärgårdens näringsliv.
Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga: Vilka regionalpolitiska överväganden och analyser av hur höjningen påverkar skärgårdsföretagen gjorde landskapsregeringen inför avgiftsbeslutet?
Minister Veronica Thörnroos

Tack, talman! Tack ltl Sundblom för frågan. Landskapsregeringen gjorde ett
avvägande inför avgiftsbeslutet. Landskapsregeringen gjorde samma sak som
vi gör varje gång vi fattar ett beslut, dvs. hur ser våra ekonomiska ramar ut?
Vad har vi för möjligheter att trygga skärgårdstrafiken? Vad har vi för möjligheter att komma emot näringslivets behov? Hur ska vi göra?
Budgetarbete i landskapsregeringen tenderar många gånger att bli lite av
ett miljöarbete, tycker jag själv personligen. Tillåter talmannen en liten tankereflexion?
Jag brukar många gånger tänka när jag sköljer ur mina mjölktetror och för
dem till insamlingsstationerna; är det faktiskt värt det här? När jag travar
yoghurtburkar och bär dem med mig så funderar jag; är det faktiskt någon
idé med det här? Är det överhuvudtaget någon idé med att jag sysselsätter
mig med det här? Jag tvekar ibland. Men sedan när jag läser statistiken och
när jag ser hur otroligt mycket den lilla arbetsinsats jag gör, tillsammans med
alla andras arbetsinsats, bli någonting verkligt, stort och konkret resultat, så
känner jag att det här är rätt väg.
Det är precis samma sak vad gäller landskapets ekonomi. Landskapsregeringen analyserar, synar och granskar varenda verksamhet som vi har för att
se om vi kan, inom rimliga gränser, ytterligare öka våra inkomster. Då kan vi
därigenom trygga skärgårdstrafiken. Det är nämligen det som är prioritet ett;
att trygga skärgårdstrafiken.
Landskapsregeringen har också i det här aktuella fallet varit väldigt lyhörd
för näringslivets behov. Jag skulle till och med vilja tillstå att landskapsregeringen har varit så lyhörd att man från privat håll är tveksam till om verksamheten alla gånger är riktigt rätt skött. Vi har anpassat turlistsystemet efter
de tunga näringslivstransporterna i väldigt stor utsträckning.
Vi har visst, som ledamoten säger, gjort en avgiftshöjning på 20 procent.
20 procent har vi höjt avgifterna för de tunga transporterna, det vill säga 5
euro per lastbil! 5 euro har vi höjt avgiften med för den största delen av året!
Jag tycker inte att det är en så stor höjning i euro och cent så att näringslivet
inte kan hantera det. En kort reflexion över vad lasten eventuellt är värd i
förhållande till transporten ska jag inte göra.
Liberalen Torsten Sundblom är också ekonomiskt sinnad. Liberalen Torsten Sundblom vet att landskapet behöver få in pengar också till skärgårdstrafiken. Därför fanns han med som undertecknare av en budgetmotion.
Man ville ”införa personbiljetter och årskort för turister och andra tillfälliga
besökare”. Turismen är också en näringsgren i skärgården. Turismen, den
småskaliga kvalitativa verksamheten, är också viktig för skärgården. Inom
turismen finns också företagare, faktiskt har ganska många kvinnor sin
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sysselsättning inom turismen. Jag vet att liberalerna värnar kvinnligt företagande.
Landskapsregeringen valde, i det här fallet, att göra avgiftshöjningen på 5
euro istället för att ta detta av privatföretagarna inom turistsektorn. Landskapsregeringen valde också det här därför att vi i fjol höjde avgiften för årskort med mera än det dubbla. Vi höjde avgiften från 45 euro till 100 euro för
en privat bilist och för den fastbosatta på Åland höjde vi från 120 euro till 150
euro. Vi tycker därför att vi har försökt fördela den ekonomiska bördan någorlunda rättvis. De facto finns det ingen millimeterrättvisa, men vi har gjort
ett försök.
I den bästa av världar vet jag att landskapsregeringen skulle önska att vi
inte behövde ta in avgifter, vare sig inom skärgårdstrafiken eller inom hälsooch sjukvården. Men den visionen går tyvärr inte att uppfylla om man är beredd att axla regeringsansvaret och det ekonomiska ansvaret.
”Många bäckar små gör en stor å”. Det gäller både när vi återvinner och
sorterar vårt eget avfall. Det gäller också ekonomin, både utgifter och inkomster. Därför valde regeringen att höja med 5 euro. Tack.
Ltl Torsten Sundblom

Fru talman! Det blev ju lite hånfullt mot mig och mina rättigheter att ställa
frågor. Jag ska ändå gå vidare.
Jag har skrivit; regionalpolitiska överväganden. Det handlar om den tunga
trafiken och våra laster. Om vi vill sälja varor från Föglö så då får vi ett sämre
pris på grund av vårt läge. Vi har redan tidigare ett sämre läge på grund av
avstånden. Nu läggs ännu biljettpriserna på.
Det är samma sak när det gäller gruslaster till Föglö, då blir avgifterna nästan lika stora som gruset är värt men kanske inte riktigt, men det är en stor
procent. Det är inte 20 procent. Från 20 euro till 25 euro, det är en 25 procents höjning och sedan är det 38 procent på sommaren.
Jag efterlyser regionalpolitisk hänsyn. Vi måste bedriva regionalpolitik på
det viset att olika företag inte ska bli missgynnade för att man är placerad i
skärgården. Ska vi ha en levande skärgård och folk som bor i skärgården så
måste vi också ha en regionalpolitik som är värd namnet. Jag efterlyser att
landskapsregeringen ser över avgiftspolitiken med regionalpolitiska ögon.
Minister Veronica Thörnroos

Tack talman! Jag vill inledningsvis be om ursäkt om mitt anförande verkade
sturskt. Det baserade sig på fakta.
Tittar vi på transporterna explicit till Föglö så transporterades 5949 tunga
transporter under år 2013. Det finns naturligtvis vissa toppar, men ändå tämligen jämnt fördelade. Man kan tycka att en avgiftshöjning på 5 euro är noll
och intet värt. Men de facto så tyckte vi att vi lade på ett tämligen moderat
pris.
Man ska också komma ihåg att det här egentligen inte drabbar företagen.
Företagen har naturligtvis möjlighet att dra av sina kostnader, så indirekt är
det kunden som drabbas. Kunden får således betala 5 euro extra för att få ett
lass grus eller för en annan transport till Föglö eller till någon annan skärgårdskommun.
Som jag tidigare sade, hade det funnits ett ekonomiskt utrymme så är jag
helt övertygad om att landskapsregeringen inte skulle ha gått in för avgiftssy-
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stem i den utsträckning som vi nu har gjort. Men, vi har valt att göra det. Vi
har valt att ta det från företagen som rör tunga transporter. Vi har således positivt särbehandlat de andra företagarna som finns i skärgården, t.ex. inom
turistnäringen. Det är ett aktivt medvetet val som landskapsregeringen har
gjort.
Ltl Torsten Sundblom

Tack, fru talman! 5 euro gällde på vintern för den enkla lastbilen. Avgiften är
högre på sommaren.
Det olyckliga i det här sammanhanget är att det också drabbar möjligheterna att ha kvar arbetsplatserna i Föglö. Det går inte att resonera som ministern resonerar i det här fallet, att det bara drabbar konsumenten. Den som
vill avverka skog i skärgården så får ett ganska väsentligt lägre pris. Det är
också en faktor som vi ska komma ihåg.
Vi som bor i skärgården har inte någonting emot avgifter för personbilstrafiken och personer. Vi värnar om att företagen ska ha förutsättningar att vara
kvar, det är vi ute efter. Tack.
Minister Veronica Thörnroos

Tack, talman! Vad ltl Torsten Sundblom värnar om så är en del av det näringsliv som finns i skärgården. Ltl Torsten Sundblom värnar inte om det
kvinnliga företagandet inom turistsektorn, eftersom ledamoten själv alldeles
nyligen, bara för en månad sedan, lade förslaget om att vi skulle införa avgifter för turister och andra tillfälliga besökare i skärgården. Vi måste ändå föra
en rak och ärlig politik och en rak och ärlig diskussion.
Landskapsregeringen valde i det här fallet att lägga avgifterna, 5 euro, på
lastbilar, medan ledamoten uppenbarligen hellre skulle ha tagit ut avgiften
inom en annan del av näringslivet. Vi väljer, det är det som är politik. Tack.
Talmannen
Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat.
För kännedom
3

Validering i gymnasieskolor
Landskapsregeringens lagförslag (LF 3/2013-2014)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 13.1.2013.

4

Patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård
Landskapsregeringens lagförslag (LF 4/2013-2014)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 13.1.2013.

5

Ändringar i skattelagstiftningen 2014
Landskapsregeringens lagförslag (LF 5/2013-2014)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 13.1.2013.

6

Strategi för hållbar utveckling
Landskapsregeringens meddelande (M 2/2013-2014)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 15.1.2013.

7

Europeiska unionen och Åland – prioriteringar år 2014 och verksamhet år 2013
Landskapsregeringens redogörelse (RS 2/2013-2014)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 15.1.2013.

740

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 13.01.2013 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 30 ledamöter närvarande.
Meddelande
Talmanskonferensen har diskuterat tidtabellen i januari. Vi har plenum den 17 januari
kl. 09.30 och sedan på måndag den 20 januari kl. 13.00. Antecknas.
Bordläggning
1

Godkännande av ramavtalet mellan Europeiska unionen och republiken Korea
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 8/2013-2014)
Landskapsregeringens yttrande (RP 3/2013-2014-s)
Republikens presidents framställning (RP 3/2013-2014)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 15.01.2014. Godkänt.

Remiss
2

Validering i gymnasieskolor
Landskapsregeringens lagförslag (LF 3/2013-2014)
Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens
förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.
Diskussion.
Minister Johan Ehn

Fru talman! Ärade lagtingsledamöter, lagförslaget som landskapsregeringen
för fram här idag handlar om förändring av gymnasielagen gällande möjligheterna att kunna validera sina kunskaper och därmed få en bättre möjlighet
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att göra sig anställningsbar och göra karriär ute i arbetslivet. Lagstiftningen
är inte till sitt omfång alltför stor men desto viktigare innehåll.
Att ta till vara kunskaper i vårt samhälle är viktigt, har alltid varit viktigt
men blir också ännu viktigare. I ett samhälle där kunskap inte längre enbart
kan förmedlas på ett ställe utan kan förvärvas på många olika ställen så krävs
att vi förnyar och förbättrar våra system för att ta detta till vara. Det här har
också EU tagit fasta på i sina rekommendationer till hur medlemsstaterna ska
jobba med den här typen av frågor.
Det förslag som ligger på bordet här idag är ett steg att ytterligare bredda
möjligheterna för ålänningarna att få sina kunskaper tillgodoräknade i formella dokument och formella behörigheter.
Lagstiftningen innehåller regelverk som handlar om att man validerar något som kan ses som icke-formell och informell kunskap. Det är sådant som
man inte direkt har fått via en utbildningsanstalt, man har inte fått ett betyg
eller ett intyg på det. Det handlar om kunskaper som man har förvärvat i arbetslivet, i tredje sektorn eller i ett företag som man har drivit själv. Det är
sådant som man kan räkna med att kan vara möjligt att kunna tillgodoräkna
sig för att få ut en yrkesexamen eller en del av en yrkesexamen.
Det här ska inte förväxlas med det som lagtinget tog beslut om förra perioden som gällde erkännande av yrkeskvalifikationer. Det handlade om att
man kommer med en färdig examen från en medlemsstat och vill ta den examen med sig till en annan medlemsstat. Därmed får man sin examen erkänd i
den följande medlemsstaten.
Validering är inte samma sak. Här handlar det om att plocka ihop olika typer av erfarenheter som man har och på det sättet få till en helhet.
Landskapsregeringen har jobbat med det här ett tag för att hitta formerna
för det. Enligt EU:s rekommendationer ska detta vara genomfört till år 2018.
Vi har ett system som fungerar för den som idag redan är inskriven vid Högskolan på Åland eller vid Ålands gymnasium. Däremot har det varit nästan
omöjligt för någon annan att kunna göra det här eftersom vi inte har haft ett
regelverk för det.
Under det EU-projekt som gjordes under 2008 fram till 2013 så tittade
man på olika modeller för att öppna upp det här för att flera skulle få möjlighet att tillgodoräkna sig den här möjligheten. Utgående från det projektet så
lägger vi nu fram det lagförslag som ligger på ert bord idag.
Det bygger på att EU:s rekommendationer tar fasta på att validering i
första hand ska erbjudas människor som antingen är arbetslösa, riskerar att
hamna i arbetslöshet eller som på annat sätt är i en situation där man vill ta
sig vidare och se till att man gör sig mera konkurrenskraftig.
När det gäller den här lagstiftningen har vi valt att koncentrera oss på att
ge den här möjligheten till några grupper som jag nu kommer in på. Man ska
tillsammans med någon myndighet jobba fram en åtgärdsplan. Det kan
handla om att man har varit arbetslös en längre tid eller att man hotas av arbetslöshet. Tillsammans med AMS jobbar man då fram en åtgärdsplan som
innehåller validering. Man kan ha drabbats av någonting i arbetslivet som gör
att man inte kan fortsätta med sina tidigare arbetsuppgifter. Man kan ha fått
en sjukdom som begränsar ens möjlighet eller man har varit med om en
olycka. Då är FPA eller försäkringsbolaget med och gör upp en åtgärdsplan.
Det kan också handla om att vi tillämpar detta som lagtinget tog ställning till
för knappt ett år sedan; integrationslagstiftningen och integrationsplanen.
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Där hittar man en väg framåt mellan kommunerna och AMS för att göra personen, som är föremål för integrationsplanen, anställningsbar på arbetsmarknaden. Det här är huvudalternativen som vi har. Jag ska återkomma till
varför åtgärdsplanen har en viktig funktion för den hänger ihop med finansieringen.
Det finns också ytterligare en grupp som kan ansöka om att bli validerad.
Det är var och en av oss här eller någon arbetsgivare som har en anställd som
man vill se till att får den formella kompetensen. Då kan också de ansöka om
att bli validerade.
Huvudspåret i det här sammanhanget är att man ska ha en åtgärdsplan.
Det är åtgärdsplanen som man använder sig av för att få sin validering. Med
åtgärdsplanen ingår också en fullmakt och ett åtagande från den här myndigheten att ta på sig ansvaret för att finansiera valideringen. Det varierar rätt
kraftigt från fall till fall vad en validering kostar beroende på hur personens
bakgrund ser ut. Hur mycket kunskaper ska valideras och vilken typ av kunskaper? I utredningar gjorda i Sverige har man sett att medelkostnaderna för
detta för några år sedan var cirka 1 000- 1500 euro. Man har tänkt sig att de
kostnaderna ska bäras av den myndighet som är den sändande parten i det
här fallet. Går man in för det senare alternativet som vi hade upp, att man vill
söka validering själv av någon anledning och att man inte har en åtgärdsplan
i bakgrunden, då kommer man att som privatperson eller företagare få stå för
kostnaderna själv. Vi vill öppna upp för detta som ett alternativ. Jag poängterar att grundplanen är att finansieringen ska skötas av den sändande myndigheten, den beställande myndigheten i sammanhanget.
Rent formellt så ansöker man att få validering. Man har en åtgärdsplan
med sig. Man antas som validand till Ålands gymnasium som sedan sätter
igång arbetet med att se till att valideringstillfället görs. Utgående från detta
så genomförs det praktiskt också. Man kommer att koppla det till de områden
som Ålands gymnasium idag undervisar i. Det måste inte exakt vara en yrkesbenämning som skolan utbildar i, men det ska finnas inom de områden
som skolan utbildar i.
När det sedan gäller utbildningar på högre nivå så kommer Högskolan på
Åland, som de redan gör idag, att kunna utföra det här för sin del. När det
gäller skyddade yrkestitlar och liknande så sköts det från riket.
Med det här förslaget kommer vi att öppna upp en möjlighet att på ett
mycket bredare sätt än hittills ta till vara de kunskaper som olika människor
har ute i samhället.
När man gjorde projekt validering 2008-2013 kunde man ändå konstatera
att i de allra flesta fall där man inleder en validering så slutför man aldrig den
därför att man under arbetets gång kom fram till att det är andra vägar man
ska gå än att få sina kunskaper validerade. Det kan handla om att man har så
pass mycket yrkeskvalifikationer så att man kan få det här arbetet gjort via ett
formellt erkännande. Eller det kan handla om att man måste skriva in sig i en
skola och se till att få den grundläggande utbildningen för att sedan kunna
söka sig vidare. Då kommer man också inom skolan att få räkna sig tillgodo
de kunskaper som man bär sig.
Det kommer inte bli speciellt många fall per år i dagsläget. Däremot kommer validering att behövas betydligt mycket mera i framtiden enligt det som
både EU och vi har sett i de gjorda utredningarna.
Med detta överlämnar jag det här lagförslaget i lagtingets händer.
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Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Ministerns anförande i början blev lite oklart för mig.
Ministern nämnde ”tillsammans med någon myndighet”. Finns det idag
en klar och tydlig modell för hur vi ska informera de människor som är i
behov av en validering? Det finns ju många ute i det privata näringslivet.
Hur får vi kontakt med dem?
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Huvudlinjen för den som är intresserad av validering, t.ex.
en privatperson som anser sig behöva validering eller att man via sin arbetsgivare kommer fram till att man behöver validering, då tar man kontakt med AMS som i första hand tittar på hur man den vägen kan skapa
en åtgärdsplan. Visar det sig att man av någon anledning inte skulle
hamna innanför de här huvudkriterierna; att man är arbetslös eller hotas av arbetslöshet, då kan man behöva gå över till den sista livlinan som
vi skrev in i lagstiftningen, att man själv som arbetsgivare eller privatperson tar det här ansvaret.
Informationen och drivkraften när det handlar om att försöka göra sig
mera anställningsbar så den får man i första hand från AMS.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Tack för det förtydligandet. Ministern nämnde, och
det står klart och tydligt också här i förslaget, att kostnaderna bärs upp
av den myndigheten som upplever att det behövs en validering. Hur är
det med den privata sektorn? Ålägger detta de privata företagen att stå
för kostnaderna?
Minister Johan Ehn, replik

Om det är så att man av någon anledning ser behov som skulle ligga utanför huvudspåret att man antingen hotas av arbetslöshet eller är arbetslös eller om man t.ex. har fått en sjukdom som medför att man inte
kan gå vidare, då faller valideringen på den enskilda. Ser vi till hur man
har analyserat det här behovet i utredningen som gjordes i projekt validering så kan man konstatera att de allra flesta som skulle vara i behov
av validering kommer att ha möjligheten att antingen gå via AMS, FPA,
ett försäkringsbolag eller via en integrationsplan. De övriga har sällan
behovet av att få den här valideringen gjord i förhållande till sitt företag
eller liknande. Möjligheten finns att göra en validering för att komma
vidare och säkerställa sig att inte hamna i arbetslöshet eller för att göra
sig bättre anställningsbar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag skulle vilja diskutera finansieringen. Jag reagerade lite på lagförslaget, det står att en avgift ska tas upp för det här och att det ska motsvara
de faktiska kostnaderna. Innebär det här att om man inte går via AMS så
måste man stå för de faktiska kostnaderna som jag misstänker att kan
bli ganska stora. Måste man stå för alla kostnaderna själv? Jag skulle
vilja att utskottet tittar på vilka olika möjligheter det finns att få validering och om man måste gå via AMS för att få kostnaderna täckta. Om
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det ska vara de faktiska kostnaderna så tycker jag att det verkar lite oroväckande.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Det är precis såsom ltl Axel Jonsson säger, det är den faktiska kostnaden och den beräknar man att ligger runt 1 000 euro. Det är
ungefär vad ett valideringstillfälle har kostat när man har gjort det på
andra ställen. Det är alltid svårt att få prislappen före man har omfattningen.
Grundtanken är fortsättningsvis den, som jag också försökte förklara i
en tidigare replik, att man behöver komma via någon som har definierat
behovet av valideringen. Via validering ska man få instrumentet för att
kunna bli en anställningsbar. Det får man genom AMS, det kan också
vara FPA när man ska omskolas p.g.a. sjukdomar eller olyckor. Det kan
även vara försäkringsbolag. Men om man bara vill göra validering i
största allmänhet och man inte hittar vägen in via de här myndigheterna, då kommer man att få stå för de faktiska kostnaderna. Så har vi lagt
det i det här skedet.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Axel Jonsson, replik

Ambitionen att hålla nere kostnaderna på Ålands gymnasium delar vi
fullt ut. Om man tänker ur integrationsaspekt så kan det finnas en poäng i att göra ett enkelt system där man kanske inte behöver gå via så
många myndigheter och ändå inte behöva stå för de faktiska kostnaderna själv. Enkelhet och minimal byråkrati är också ett sätt att spara
pengar på.
Jag har en annan fråga som jag reagerade på när jag läste utkastet till
landskapsförordning. Man hänvisar i en ny 5a § till rikets lag om yrkesinriktad vuxenutbildning. Varför gör man det? Är en förklaring att vi
inte har en egen lagstiftning på det här området och varför har vi i så fall
inte det?
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Vi har försökt att få så liten byråkratisering som möjligt när
det gäller att skapa klara och tydliga vägar.
När det gäller integrationspolitiken så sker integrationen av våra inflyttade genom vår nya integrationslag via en åtgärdsplan som man gör
mellan kommunen och AMS. I den planen lägger man in i just de här bitarna, man ska förhindra att man måste söka sig fram själv osv. Därför
är en av huvudpunkterna att de ska integreras i samhället. De som hotas
av arbetslöshet ska kunna få det här, de ska inte behöva söka sig fram,
utan de ska få hjälpen direkt. Det är grundbulten i lagförslaget.
När det gäller den andra frågan så får återkomma i ett senare tillfälle
för tiden räcker inte till. Jag ska inte testa talmannens tålamod ytterligare.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Också vi från liberalerna funderar lite kring detta med kostnaderna. Landskapsregeringen skriver att kostnaderna ska redovisas och
finansieras och det ska vara helt externt och inte belasta skolornas budget, alltså gymnasialstadiet. Vi vet att gymnasialstadiet har en ansträngd
budget. Samtidigt måste vi ha system, strukturer och ansvarspersoner
för att kunna validera även på gymnasialstadiet. Man skriver också att
man ska komplettera styrdokument, läroplansgrunder och reglemente.
Hur långt har man kommit i den här processen? Har man alls någon
uppfattning om vilka resurser det krävs på gymnasialstadiet?
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Allt detta som räknas upp här är synnerligen väsentliga saker att jobba med. Vi är långt komna på vissa områden, t.ex. när det gäller att ha våra styrdokument på plats. Vi har också en vuxen utbildningsenhet som har möjlighet att börja ta sig an de här bitarna. Men innan vi kan sätta lagen i kraft fullt ut så krävs ytterligare arbete. Vi har
lagt det här lagförslaget nu därför att vi anser att vi har kommit så långt,
via projektet validering 2008-2013, så att vi med kraft kan säga att vi
kommer att kunna köra igång det här när det är dags att sätta lagen i
kraft och då har vi också möjlighet att börja ta tillbaka det. För mycket
av detta är sådant som ska ingå i den ordinarie verksamheten. Valideringstillfället kommer att ske inom ramen för de yrkesprov som vi har i
dagsläget. Man kommer att kombinera de här bitarna för att få det här
att fungera på ett tillfredsställande sätt. Man kommer att ta till vara de
system och rutiner man redan har, sedan gäller det att anpassa dem ytterligare utgående ifrån de utredningar som man har gjort.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Nu när ministern är i talarstolen så skulle jag också vilja ha
klargjort hur arbetet som tangerar det här, generellt godkännande av
examen, fortskrider. Det har ju varit en hjärtefråga för ministern att
man på Åland mera generellt ska kunna godkänna behörighet för offentliga tjänster på Åland. Hur jobbar man med de frågorna?
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Med tanke på ärendets karaktär så får jag väl svara eftersom
talmannen släppte igenom frågan? I speciallagstiftning när det gäller
vissa tjänster så har vi börjat jobba med att se till att det inte ska vara
landsskiljande. Jag kan ta ett exempel. Man ändrade just förordningen
för behörigheten för Ålands gymnasium förvaltningschef till att vara
kopplad till ETC-poäng och inte till någon högre högskoleexamen eller
att examen ska vara tagen på något särskilt ställe. Det ska vara kopplat
till den kontexten att det är Europa som är vårt upptagningsområde när
det gäller att skaffa sig kunskaper idag. När det gäller erkännande av yrkeskvalifikationer så sker det för landskapets del på avdelningen och en
del av detta sker också ute i kommunerna.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Talmannen vill påminna om att vi behandlar validering i
gymnasieskolor.
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Ltl Åke Mattsson

Tack, fru talman! Validering ser jag som en mycket bra sak. Det finns flera
områden som validering kan verka på. Som jag ser det så finns det fyra områden; arbetslösa eller sådana som är på väg att bli arbetslösa, integration och
sådana som vill förbättra kompetensen och sedan har vi också ungdomar som
är utanför utbildningssystemet, är på väg att falla utanför eller sådana som
inte har möjlighet att få arbete.
Jag tänker inledningsvis hålla mig till den sista gruppen. År 2007 var jag i
Skövde på en förebyggarkonferens där Stig-Arne Bäckman var föreläsare.
Han kommer från Urkraft i Skellefteå. Han hade en väldigt klar syn på detta,
han pratade mycket om ungdomar och utbildning. Det finns många som har
god intention, vill gärna skaffa sig en utbildning och vill vara med i samhället
men klarar inte av det. Varför? Är det fel på systemet? Myndigheterna har
stakat ut bra utbildningsvägar och det är tillrättalagt ganska bra för samtliga
men ändå hålls man inte där. Vissa hamnar i diket på sidan om och andra följer inte utbildningsvägen. Om man lyckas få upp de här ungdomarna på utbildningsvägen så har de en tendens att förstöra vägen. De fungerar ändå inte
när de är på plats. Vad är då möjligheten? Ja, det är att bredda vägen som de
går på.
Då är validering ett sätt att få en bredare väg. De här ungdomarna går parallellt och skaffar sig utbildning på annat sätt eller man tar till vara deras
kraft. Nu gick Stig-Arne Bäckman mycket längre när han informerade om det
här. Han menade att när man går ut grundskolan så har man en viss kompetens och utbildning. När man är 20 år kan man betydligt mera. Man är mycket mer kunnig, man vet en massa saker som man inte visste tidigare. Hur ska
man kunna använda det här? Hur ska det kunna mätas? Hur kommer man
vidare?
Det finns någonting som heter OCN, Open College Network, som börjar
spridas i Sverige. Det kommer från England. Det är ett krediterat system för
att bedöma icke formellt lärande. Det kan man på sikt titta på. Det är inte aktuellt just nu i det här skedet. Det är en intressant tanke att man ska kunna
värdera all kunskap som man har tagit med sig på vägen. I England har man
kommit ganska långt med detta, bara med OCN krediteringen kan man ta sig
in till universiteten i Oxford och en Cambridge. Med validering finns väldigt
stor potential för att komma vidare.
Vad vill vi med validering? Som jag redan nämnde så gäller det närmast de
här fyra områdena. Vi har varit inne på betalningen och det har diskuterats
här så det kanske jag inte behöver fördjupa mig i.
För samhället finns det en kostnadsinbesparing om man kan skaffa sig
kompetens och utbildning utan att gå igenom hela utbildningen. Samtidigt
kan man också ta fram folks informella kompetens och lyfta upp den så att
man blir formellt kompetent.
Det är lärartiden som kostar idag i skolorna. Lärarlönerna är dyra.
Just nu ser jag den här lagstiftningen mera som en ram. Sedan får man se
hur man bygger på och hur man går vidare. Man ska också vara försiktig, det
man gör ska man göra rätt och det ska man göra bra redan från början. Det är
inte så lätt att värdera kunskap som man skaffat sig på annat sätt utanför utbildningssystemet. Hur mäter man detta? Man testar kunskapen i teorin,
man gör praktiska tester, tenter och arbetsprov. Det tror jag att skolan jobbar
på redan nu och det får man bli bättre på. I det här skedet kan vi inte validera
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någon som vi inte har ett utbildningssystem för här på Åland, men man
kanske kan gå vidare med det.
Vi konstaterade att validand är ett nytt ord som första gången känns
ganska konstigt i munnen. Man vänjer sig vid det ordet och det tror jag att de
andra utskottsmedlemmarna också konstaterade. Man använde ordet validand även i Sverige så det är inte ett nytt ord.
Det här en utmaning. Det är helt nytt för många lärare att hantera så det är
en utmaning för gymnasiet att få det här implementerat och få det att fungera. Det är inte nytt i högskolan, där har man använt en del av validering tidigare. Det är viktigt att man tar med sig högskolans kunskap och lär sig av
deras försök och misstag för att få en så bra start som möjligt.
Det är AMS som är nyckeln till detta. AMs ska bestämma vem som blir validand. Man får ha olika standardformulärer för att se till vad man ska kräva.
Vem som helst kan inte valideras, man ska en viss grundkunskap.
Det finns saker till att titta på. Projektvalidering 2008-2013 bygger väldigt
långt på det här och man kan ytterligare se det som ett förarbete till det här
lagförslaget. I utskottet kommer vi att se på detta med tillförsikt och vi kommer att fördjupa oss.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Ltl Åke Mattsson utvidgade diskussionen något, om
jag förstod honom rätt. Min fråga gäller just utvidgningen; ungdomar
som av olika orsaker inte ingår i utbildningssystemet efter grundskolan.
Men hur gör man detta rättssäkert? Och hur undviker man att det blir
en ordinarie väg likvärdig med annan formell utbildning? Jag tycker att
det verkar lite farligt med tanke på ungdomarna som det berör. Hur
skulle man göra en sådan validering? Gäller det för ungdomar under 25
år eller hur har ltl Mattsson tänkt sig tillämpa ett sådant förfarande?
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Åke Mattsson, replik

Jag vet inte, men när vi tittade på det här 2007 så var det ett tjugotrettiotal kommuner i Sverige som hade blivit ackrediterade för att använda OCN. Det här är inte något godtyckligt som vi har tagit ur rockärmen. Det här är sedan länge ett tillämpat system som finns i England
och som man har gjort om. Stig-Arne Bäckman från Urkraft är den som
har drivit det här projektet i hela Sverige. De har också kontor i Stockholm och det bedrivs därifrån. Det är ett färdigt koncept, det är ackrediterat och man ska vara medlem för att överhuvudtaget få tillämpa konceptet. Det ska vara lika behandling för alla som går med i det här systemet. Vi anser inte att vi ska ta det här systemet i det här skedet. Jag
ville bara påvisa möjligheterna som finns med validering. Det stannar
inte vid den här lagstiftningen, man kan utvidga validering vidare och
använda det också i sådana här sammanhang.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag förstår vad ltl Åke Mattsson menar. Men jag tycker att det är lite farligt att rycka ut ett sådant här system utan att beakta det nationella utbildningssystemet i sin helhet. Mitt intryck är att man ska vara försiktig
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att ta efter det svenska skolsystemet i dagens läge. Det finns egna bedömningar som gör att de i Sverige har en enorm debatt om det. Det
engelska utbildningssystemet är ju fortfarande ett klassystem. Barnen
sorteras ut väldigt tidigt. Jag tycker inte att det är riktigt relevant för
vårt skolsystem som åtminstone tillsvidare nog har ambitionen att inkludera alla, men det är en intressant tanke.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Jag tror ändå att jag vill ge vissa av de här individerna
som har kommit på sidan om systemet en möjlighet att ta sig in. Man
kanske inte klarar hela vägen. Det finns potentiella goda företagare som
blir helt på sidan om systemet. Kan man få med folk på banan tack vare
det här så tycker jag att det är någonting som är värt att titta på. Det är
det som jag har diskuterat här. Däremot har jag inte pratat om att vi
ograverat ska ta in detta i vårt system. Jag vill bara påtala att validering
inte stannar med det som finns med i den här framställningen, utan det
är ett betydligt vidare begrepp och mer allmänt än vad som framkommer här.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Liberalerna stöder lagförslaget om validering på gymnasialstadiet.
All erfarenhet och kunskap som finns i ett samhälle ska tas till vara. Validering är ett sätt att synliggöra kompetens. Att få ett fungerande system för validering är en angelägen fråga för oss liberaler.
Såsom föreslås är det viktigt att man har möjligheter att få erkännande för
kunskaper som förvärvats genom pedagogiskt strukturerat lärande i arbetslivet eller annars i samband med arbete, familj eller fritid.
Johan Blom, som är generaldirektör på myndigheten för yrkeshögskolan i
Sverige, säger: ”Samhället missar att validering kan minska utanförskapet
på arbetsmarknaden och matcha kompetensen med ett anställningsbehov
som finns. Det är dags att utnyttja den potential som ryms i att ge människor papper på den kompetens man skaffat sig utanför skolbänken.” I debattartikeln som Johan Blom har skrivit så framhåller han faktiskt att länder
att ta efter är just Frankrike och Finland som har kommit ganska långt i hela
valideringssystemet. Han framhåller just de länderna som föregångare.
När man läser igenom framställningen så var det också några stycken hos
oss som reagerade på ordet validand. Det låter lite uppstyckat och konstigt. Vi
konstaterade också att det är svårt att hitta något annat namn som motsvarar
validand.
Det som framkom här i replikskiftet har vi också funderat på, det gäller
den teoretiska lagframställningen och hur man praktiskt sedan ska få det att
fungera. Vi behöver få fungerande system, strukturer och ansvarspersoner
inom gymnasialstadiet. Vi kan med fog anta att det krävs resurser. Dessutom
vill vi att utskottet lite bättre ska penetrera kompletteringen av interna styrdokument, läroplansgrunder och reglementen.
Annars tycker vi att det här är en bra framställning. Tack.
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Ltl Axel Jonsson

Tack, fru talman! Det är en viktig framställning vi har på bordet idag, inte
minst ur integrations synpunkt som flera redan har varit inne på. Det här är
inte ett sätt att öka kompetensen i det åländska samhället, men däremot att
öka den formella kompetensen och det är ju viktigt.
Det är också oerhört viktigt att vi skapar ett enkelt system när vi en gång
har chansen. Jag har inledningsvis ställt mig lite skeptiskt till AMS roll i det
hela och AMS dialog med skolorna där detta ska ske, men debatten får gärna
utveckla det. Det verkar kanske ändamålsenligt med den integrationslag vi
sist och slutligen fick. Ålands Framtid var inte för att kommunerna skulle ha
en så stor roll i integrationen som övriga partier var. Nu får vi se hur det faller
ut när vi får ett praktiskt nytt exempel vad gäller validering. Dels ska man
vända sig till kommunerna och AMS och göra upp en integrationsplan och
sedan ska man koppla ihop det med någon form av åtgärdsplan. Det är
många aktörer som är med i det här. Det gäller att få ett smidigt system där
dialogen fungerar åt alla håll för att det ska bli enkelt för den inflyttade att
använda systemet i praktiken.
Därför vill jag också öppna för en diskussion att man kanske kunde vända
sig direkt till Ålands gymnasium för att få sina kunskaper validerade, utan att
behöva gå via AMS och göra åtgärdsplaner osv. Kostnadslösningen är ett stort
problem. Det kan ju finnas situationer där det kan vara bra att den enskilde
kan vända sig direkt till Ålands gymnasium och få detta snabbt och smidigt
gjort. När man ska gå via flera myndigheten är det risk att det drar ut på tiden
och det blir svårare än vad det kanske skulle behöva vara. Jag skulle vilja att
utskottet tittar på en möjlighet att vända sig direkt till Ålands gymnasium.
Jag har också en fråga i mina anteckningar vad gäller erkännandet av yrkesexamen, det har samma mål som valideringen. Är det ändamålsenligt att
vi har Ålands gymnasium som sköter valideringen och landskapsregeringen
som sköter yrkesexamen? Kunde man tänka sig samordningsvinster här?
Många gånger handlar det kanske om liknande kunskaper som ska bedömas.
Man kanske har en utbildning från utlandet som är delvis genomförd. Det är
trots allt samma typ av dokument som man ska bedöma. I valideringen ska
också tas in kunskaper som har förvärvats utan att man har fått papper på
det, t.ex. ska kunskaper från arbetslivet också kunna bedömas och man ska
kunna få dem validerade.
Det finns några frågetecken som har växt åtminstone hos oss i Ålands
Framtid. Vi vill understryka att det är ett viktigt lagförslag och det är viktigt
att vi får ett smidigt system som också används ute i det åländska samhället.
Vi får inte göra det för invecklat och blanda in för många myndigheter i processen. Utskotten måste titta på frågan om det går att vända sig direkt till
Ålands gymnasium utan att man själv måste stå för de faktiska kostnaderna.
Tittar man på de faktiska kostnaderna så torde det spegla den individuella åtgärdsplanen som ska göras upp. Det kändes lite schablonartat när utbildningsministern sade att det kostar 1 000 euro. Det beror väl hemskt mycket
på hur mycket man ska valideras. Vad har man i bagaget från tidigare och hur
stort är behovet? Jag vill gärna ha ett litet utvecklat resonemang från utbildningsministern. Kan man säga att det kostar 1 000 euro för alla? Eller beror
det på individens situation, vilka kunskaper man har från tidigare och hur
enkelt det är att validera framförallt? Förtydliga gärna detta, utbildningsministern!
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Det var kort och gott vad vi från Ålands Framtid hade att säga. Det ska bli
intressant att i utskottsbehandlingen få gräva ner sig djupare i det här. Tack.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Ltl Axel Jonsson tycker om att alltid hitta kostnadseffektiva lösningar. Det begreppet nämner ledamoten ofta. Har Ålands
Framtid verkligen satt sig ner och kalkylerat? Blir det verkligen mer
kostnadseffektivt för att man hoppar över AMS? Det här arbetet behöver
oberoende göras. Någon måste ju analysera och se över vad den här
människan har gjort och vad vilka erfarenheter man har osv. Jag tror
nog att lärarnas timlöner är ganska mycket högre än timlönerna för dem
som är anställda på AMS. Hur ser Ålands Framtid på detta?
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag ser gärna att man ändå behöver hitta metoderna vid Ålands gymnasium om det här ska bli en fungerande modell. Säg att man nästan har
en komplett examen och så kan man visa att man har skaffat kunskapen
på arbetsmarknaden, ska man då verkligen behöva gå via AMS för att
göra en åtgärdsplan för att få de sista lilla detaljerna på plats? Det kunde
också vara ändamålsenligt, tror jag, att hitta en väg där man kunde
vända sig direkt till Ålands gymnasium som sedan ändå sköter de här
ärendena i praktiken istället för att behöva vända sig ytterligare till en
myndighet som AMS i det här fallet. Alla som har varit i kontakt med
myndigheter vet att det oftast är enklare om man kan vända sig till en
enda myndighet istället för att behöva ha dialog med flera. Mot den bakgrunden vill jag att utskottet åtminstone funderar på den saken.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! AMS har ju helt andra kunskaper än vad man har vid
Ålands gymnasium vad gäller olika myndigheter. Det betyder ju nästan
att man skulle behöva anställa en enhet till där som skulle sköta den här
biten. Det kan hända att det kommer en arbetssökande eller en som glider ut och som egentligen inte alls behöver validering utan behöver en
annan form av åtgärd för att komma in på arbetsmarknaden. Den kompetensen kan man inte kräva att ska finnas vid Ålands gymnasium. Hur
ska den enskilda individen, en tjugoåring, kanske inflyttad som inte talar tillräckligt bra svenska, bara veta att man ska ta sig till Ålands gymnasium och validera sig? Det naturliga är ju att man först tar kontakt via
Medis eller AMS.
Ltl Axel Jonsson, replik

Vi kanske inte ska blanda in Medis i det här skedet. Så som jag ser det så
kan det tänkas vara ett alternativ att vända sig direkt till Ålands gymnasium. Det är därför som jag väcker frågan i debatten. Jag vill inte att
man måste vända sig till onödigt många myndigheter i de fall det kan
finnas enklare lösningar. Att man ska behöva gå till AMS och göra en åtgärdsplan är ytterligare ett steg i den här processen. Dessutom är jag
inte säker på att AMS är den myndigheten som är bäst att bedöma olika
kunskaper, utbildning, vad man har till pappers och vad man eventuellt
inte har till pappers. Jag ställer mig också skeptisk till om AMS verkligen är den bästa myndigheten i det här fallet om man jämför med Ålands
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gymnasium. Det kan tänkas, men jag tror inte det per automatik är så i
och med att detta är något som man startar från och med idag och det är
något som redan görs på Ålands gymnasium för de studerande. Jag tror
att Ålands gymnasium redan idag har ganska mycket praktiska erfarenheter av det här.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Organiseringen av det här systemet kan säkert göras på
många olika sätt. Jag säger inte att vi hittat det bästa systemet. Det här
följer nu det som man under projektet lyckades jobba fram utgående
från de erfarenheter man hade där. Man provade sig också fram med
praktiska fall. Man försökte också kartlägga vad man trodde vara till
mest nytta för det åländska samhället för tillfället. Sedan kan man alltid
göra förändringar under tiden också.
När det gäller den tydliga kopplingen till AMS så ska det här ses som
en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Man ska se till att man hjälper folk
vidare. Sedan är det inte AMS som sitter och gör bedömningen kunskaperna. Precis på samma sätt som AMS lotsar vidare, för utbildning
inom ett visst område vid skolan eller gör någonting annat, så kommer
AMS i det här sammanhanget att föra dem vidare till skolan för att göra
just det här arbetet. Det är på skolan som själva grundläggande arbetet
görs. AMS är beställaren och den som samordnar så att man får det totalt bästa för individen.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag förstår upplägget, men jag tycker fortfarande att utskottet behöver
titta på möjligheten att vända sig direkt till Ålands gymnasium.
Minister Johan Ehn, replik

Den möjligheten finns att vända sig till direkt till Ålands gymnasium.
Det har vi öppnat upp för i lagförslaget, vilket jag har visat på här ett antal gånger också. Man kan gå dit som arbetsgivare eller som privatperson och få validering, men då har man heller ingen finansiär med sig. Då
får man stå för kostnaderna själv. Det här kan man säkert också fundera
på. Vi har försökt hitta ett klart, redigt och enkelt system som inte ska
skapa en massa ingångar som sedan blir alltför krångligt och byråkratiskt, som ltl Axel Jonsson också var inne på. Man försöker hitta en väg
som är naturlig, enkel och smidig att gå och dessutom hitta en finansieringsmodell som kan tillgodose det här på bästa möjliga sätt. Jag gör absolut inga som helst anspråk på att det här är den bästa lösningen. Vill
utskottet vara med och föra diskussionen vidare så tycker jag att det är
bra, men vi har inte hittat det i det här läget.
Ltl Axel Jonsson, replik

Det är bra och det är en viktig diskussion. Det är lite oroväckande, man
skulle vilja hitta ett sätt att vända sig till Ålands gymnasium och ändå
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inte behöva stå för de faktiska kostnaderna själv. Vi skulle skriva in i lagförslagen att avgiften ska bestå av de faktiska kostnaderna, vilket betyder att då kan man heller inte öppna upp för lägre avgifter för att göra
det enklare i praktiken att validera sina kunskaper. Om man har 90 procent av sin utbildning klar och man behöver de sista 10 procenten på
plats och vill snabbt och smidigt vända sig till Ålands gymnasium och få
det färdigt så kanske man inte är beredd att betala 1 000 euro. Då gör
man det inte i varje fall. Kunde man ha ett avgiftssystem istället för att
slå fast att det måste vara de faktiska kostnaderna om man vänder sig
direkt till Ålands gymnasium?
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter

Tack, fru talman! Det börjar bli en intressant debatt, det är roligt. Enligt socialdemokraterna är det här är ett mycket efterlängtat lagförslag. Det är bra att
oppositionen och liberalerna stöder det här förslaget.
Det här gäller arbetslösa unga, sådana som håller på att halka ur, har arbetat en tid osv och det är viktigt att vi får dem tillbaka in i arbetslivet.
Jag fick lite intressanta statistikuppgifter av ltl Göte Winé som arbetar
mycket med de här frågorna. De här statistikuppgifterna hänger ihop med
den här valideringsprincipen. Av 114 som är arbetslösa idag har vi 69 unga
som har en färdig utbildning. 69 unga människor! Jag råkar faktiskt känna
några av dem. De har gått sin utbildning men de får inte jobb. Där tror jag
nog att den har valideringen också skulle kunna komma igång. Vad måste jag
lägga till min utbildning för att jag ska vara behörig för att söka vissa tjänster
och vad är acceptabelt inom vissa näringsområden? Detta behöver vi nog se
över lite mera.
Sedan har vi en grupp ungdomar som hoppar av sina studier. De tycker av
någon orsak att studierna blev ganska tuffa och lämnar dem. Man arbetar en
tid eller man kanske far ut och resa. Det är många av våra släktingars vänner
som är ute och reser och jobbar och sedan när man kommer hem så smakar
inte riktigt skolbänken. De får ett jobb men plötsligt är de arbetslösa om något år. Vad gör vi då med dem? Det här är mycket viktigt lagförslag som vi
har på bordet idag.
Sedan har en helt annan kategori som jag tänker tala lite mera om, det gäller sådana som kommer till Åland. Åland har ett stort behov av inflyttning
och tillväxt. Tillväxt och arbete går hand i hand. I vårt grannland har nästan
hälften av dem som är födda ett annat land än Sverige jobb efter sin utbildningsnivå, men hälften det har inte. Även för dem som har flyttat in är vägen
till arbete på rätt nivå enligt utbildning och arbetslivserfarenhet ganska lång.
På Åland är vi lyckligt lottade. Våra inflyttade får ofta jobb. Vi kunde läsa
om ett praktexempel i dagens tidning. Men ofta kan deras nivå kräva en viss
form av utbildning. Vi har också inflyttade som inte har avlagt grundskoleexamen. Hur ska vi kunna ge dessa individer ett arbete? De här problemen
kanske inte är så många men det kan ändå vara viktigt att utskottet tittar på
det. Åland måste ha fler jobb och fler som jobbar.
Hur kan vi skapa flera jobb av åländska företagare? Många av dessa som
flyttar in är just företagare. Därför vill vi socialdemokrater se till att under-
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lätta för näringslivet och företagarna så att företagen kan expandera och anställa fler. Om vi får in en familj som har en gedigen arbetserfarenhet men
kanske inte riktigt rätt kompetens, hur kan de då utnyttja det här valideringssystemet för att kunna få lite högre lön eller rätt att avancera inom sin yrkesgren? Det är också viktigt att titta på det.
Hur stort ansvar ska de enskilda företagen ha rent ekonomiskt att hjälpa
dem som arbetar inom sitt företag och man märker att med en liten validering så skulle man ha en helt annan utbildning i bagaget? Det blir så klart en
konfliktsituation, blir man då skyldig att betala en högre lön?
Inom det offentliga kan vi på det här sättet styra på ett helt annat sätt. Därför tycker jag att det här lagförslaget har fått en bra start.
Projekt validerings slutrapport fann att också icke–studerande bör kunna
skrivas in vid en gymnasieskola och få erkännande för de kunskaper de förvärvat genom pedagogiskt strukturerat lärande i arbetslivet eller annars i
samband med arbete, familj eller fritid. Finns det plats för dem och hur
kommer vi att organisera platser för dessa studeranden? De verkliga kostnaderna kan också bli lite större om man ska vara med på flera lektioner och
grupperna redan är fullsatta. Det är också ett schematekniskt system.
Ett test där validanders kunnande ska kunna prövas och erkännas mot
fastställda bedömningsgrunder för att utöva ett yrke är A och O. Man nämner
dock i det här lagförslaget endast utformningen examen. Men det kan tänkas
att det finns personer som inte är intresserade av en hel examen utan enbart
av en specifik del. Vi i partiet har fått information om att det inom den tekniska sektorn finns ett mycket brett behov av att kunna höja sin kompetens
formellt genom validering. Det kanske verkar som en liten detaljfråga, men
den kan bli viktig.
Om man är utbildad närvårdare med inriktning åldringsvård och det sedan
finns jobb inom barnomsorgen, vilka små kurser ska man då gå för att kunna
få rätt behörighet? Det är ju ofta mycket starka behörighetskrav på tjänster
inom den offentliga sektorn.
Allt detta tror vi nog delvis ska räcka till att få ut många människor i arbetslivet. Det är otroligt viktigt att man har en tydlig process och att det utbildas tillräckligt många bedömare för olika yrken. Idag är det kanske inte så
attraktivt att vara bedömare. En bedömare får en ersättning på 70 euro per
vecka för sin insats. Det är inte mycket det. Då kan man fråga sig vem som vill
åta sig ett sådant uppdrag? Det måste man också titta närmare på.
En tydlig process kan delas in i fyra steg. När man kommer till Åland som
ny inflyttad så är det otroligt viktigt att man får rätt information. Här tycker
jag att ltl Axel Jonsson hade fel, han ansåg att man skulle hoppa direkt till
gymnasieutbildningen. Här det jätteviktigt, åtminstone för mig, att man har
ett bra samarbete med AMS men också med Medis. Medis integration.ax har
mycket information och kan därmed lotsa vidare. Information är det absolut
centrala för att man ska kunna etablera sig snabbt på arbetsmarknaden.
Sedan är lagstiftning nästa steg. Det är validering och bedömning. Här får
man stor hjälp via AMS, som ministern också nämnde. Vilka kunskaper behöver jag, förutom de teoretiska som saknas? Här finns utbildade människor
som kan hjälpa och som är mycket kunniga att göra en bedömning.
Det tredje som vi kan erbjuda är kompletterande kurser. Det finns många
människor som kanske saknar en eller två kurser och kan vi erbjuda dem
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kurser så får de vad de behöver. Då kommer alltid kostnadsfrågan in som
också utskottet skulle titta närmare på.
Det sista, fru talman, är en bättre matchning. Här är kontaktnätet viktigt
och det kan vara ganska svårt att få här på Åland. Hur ska vi matcha rätt person med rätt jobb? Hur ska vi utbilda rätt ungdom till rätt jobb?
Så som jag nämnde i början av mitt anförande så har vi ett så här stort antal som 69 unga som har gått färdigt en utbildning men som inte har ett jobb
nu. Matchning mellan arbetsgivare och arbetstagare är också centralt. Det
kan man göra genom olika mentorsprogram eller praktikplatser.
Åland har inte tid att vänta, har vi 114 unga människor arbetslösa på
marknaden så tycker jag verkligen att vi ska börja agera, för vi har inte råd att
slösa bort kompetens. Tack.
Ltl Barbro Sundback

Tack, fru talman! Jag tycker att det har varit en väldigt saklig och bra diskussion. Frågan som kvarstår, inte utgående från framställningen, jag tänker på
debatten, är om man ska se det ur brukarnas perspektiv, som ltl Axel Jonsson
var inne på, eller ska man se det mera ur myndighetsperspektivet? Nu har
man gjort den åtskillnaden att de som ska få sin examen eller sina yrkeserfarenheter validerade och bekostade av samhället, dem ska också samhället bedöma om de är i behov av och har rätt till valideringen. De som vill göra det
av eget intresse har också denna möjlighet men de ska i så fall stå för kostnaderna, så har jag uppfattat att det är upplagt.
Utan att jag vill polemisera mot någon så är det ändå en viktig fråga om det
är rättvist. En individ som vill få en mera formaliserad examen på basen av
sina yrkeserfarenheter eller andra erfarenheter så försetts ju i en sämre situation ekonomiskt. Man undrar om det är i samhällets intresse?
Nu är det här en ganska fri diskussion. Jag hoppas att inte någon tar illa
vid sig. Man kan tänka sig att om det vara fritt för alla att söka en examen,
oberoende om man är arbetslös eller sjuk och FPA och alla myndigheter ska
vara inblandade, så skulle det innebära ett sätt att uppvärdera andra erfarenheter, t.ex. nämns tredje sektorn nämns och annat. Om man tänker sig att vi
vill få ut människor i arbetslivet och vi vill att de ska bli mer och mer kvalificerade så att de lär sig under hela livets gång, så tycker jag inte att det är någon oriktig diskussion. Jag antar att det förstås har mycket med pengar att
göra. Om det blir friare, att det inte bara gäller om man är arbetslös, hotas av
arbetslöshet eller om man är sjuk, så finns det en personlig fördel av att få en
mera formaliserad examen och det skulle vara bra med en sådan möjlighet.
Jag antar att fallen inte är väldigt många. På något vis känns det som att det
finns ett glapp som kunde vara mindre. Det blir intressant att följa utskottets
utredningar och betänkandet.
Information, som ltl Kemetter var inne på, är nog väldigt centralt, speciellt
för de inflyttades som kommer från andra länder. De känner inte till våra system och de kanske heller inte behärskar svenska.
Jag blir lite nostalgisk när jag läser den här framställningen av det skälet
att både 1996 och 1997 så motionerade socialdemokraterna om att vi skulle
lagstifta om yrkesexamina. Det har snart gått 20 år sedan dess. Våra förslag
möttes då alltid med att det här inte var särskilt nödvändigt, det gällde så väldigt få människor och att det fanns andra prioriteringar. Nu får vi väl tacka
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EU för att det här kommer till stånd. Man hänvisar till EU:s rekommendationer och det gjorde också ministern.
Jag tycker att det finns ett utrymme för en fortsatt diskussion för nere på
sidan 4 så kan man läsa: ”Rådets rekommendation om validering av ickeformellt och informellt lärande att ett valideringssystem ska riktas särskilt
till missgynnade grupper”. Jag vet inte om det tolkas som att det gäller enbart de arbetslösa, de som hotas av arbetslöshet eller de som på grund av
sjukdom eller bestående svårigheter inte kan fortsätta med sin nuvarande utbildning. Missgynnade grupper finns det ju av många olika slag. Tack, fru
talman.
Minister Johan Ehn

Fru talman! Det har varit en intressant diskussion. Det ska också bli intressant att följa den här diskussionen vidare i utskottet.
Det finns några svar som jag vill förtydliga och ge svar på. För det första
gäller det kostnaderna. Jag tror att jag var ganska tydlig. Siffran på 1 000
euro, som nämndes, var en uppskattning av ett medelpris. Jag har inte sagt
att validering kommer att kosta 1 000 euro. Vi säger kostnad, det är just det
som gör flexibiliteten i det hela. Det medför att en person som har väldigt lite
som ska bedömas kommer att betala mycket mindre än den som har en betydligt större del att bedömas, vilket jag upplever att ltl Axel Jonsson argumenterade för. Det var det som var den stora frågan, hade man lite att valideras så skulle man betala mindre och hade man mera så skulle man betala
mera, ungefär så uppfattade jag det. Vi fick kritik för om vi skulle göra på det
sättet att vi låser fast kostnaderna till ett fast pris. Jag tror inte att det här bli
en kostnadsfråga. Det här handlar egentligen om att se till att få papper på
vilka kunskaper man redan idag har. Vad har jag för kunskap? Då går man till
ett valideringstillfälle och så får man detta. Samtidigt får man rådgivning och
hjälp för att skaffa sig mer kunskap som man eventuellt kan behöva.
Den andra diskussionen som är intressant i det här sammanhanget är just
det som ltl Barbro Sundback var inne på. Det här kan göras väldigt brett och
erbjudas alla. Ser vi framåt i tiden så kommer det här att erbjudas mycket
bredare än vad vi kanske gör i det här lagförslaget. Det här ska man se som
ett första steg. Vi går in i ett projekt som vi i dagsläget inte riktigt vet de exakta behoven för. Vi prövar oss mer eller mindre fram och ger möjligheter till
några att få utvidgade möjligheter.
Ser jag framåt så har vi det utbildningspolitiska programmet på gång. Programmet kommer att börja utarbetas under våren. Det kommer att vara klart
att sjösätta i början på nästa år. I det sammanhanget har vi ett stort behov av
att fundera på hur vi ska skapa ett utbildningssystem som är så flexibelt som
möjligt. Utbildningssystemet ska ge så många möjligheter som möjligt utgående från våra ekonomiska ramar. Pengarna har varit en del av det som vi har
behövt ta hänsyn till när vi har gjort bedömningen i det här läget om möjligheten att komma in och hur man ska få det här finansierat. Hade vi lämnat
det helt öppet för alla personer att söka sig in via skolan direkt så hade det
lett till att alla i princip hade valt den vägen, därför att det skulle vara ett smidigt och enkelt system. Vi vill också ha ett system där betalaren kommer in,
den som normalt sett har ett kostnadsansvar för att omskola eller se till att
någon kan ta sig vidare, den ska också vara med och ta det här ansvaret. Det
är FPA i vissa fall, AMS är viktigt att få med utgående från det arbetsmark-
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nadspolitiska arbete, men vi har också försäkringsbolag. Vi har försökt hitta
ett system som ska kanalisera in pengarna hit så att vi får ut det bästa möjliga.
Jag säger inte att det inte skulle finnas ett annat system. Utgående från det
arbete som man gjorde i projekt validering 2008-2013 så utkristalliserade sig
detta.
Jag välkomnar verkligen att utskottet sätter sig in i de olika tankesätten
som har funnits och att utskottet också funderar vidare. Jag hoppas att vi kan
fortsätta debatten på det här konstruktiva sättet och se att vi tar steg framåt.
Det här är ett steg i ett bli bättre på att ta till vara kunskaperna. Kunskaperna
finns där men det gäller för oss att hitta sätt att ta dem till vara. Jag hoppas
att vi kan fortsätta arbeta framåt i den positiva andan. Tack, fru talman.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, fru talman! Tack för de tankarna. Jag vill återkomma lite kort till
en annan fråga som jag väckte med anledning av förslaget till ändrad
landskapsförordning. Varför hänvisar man till rikets lag om yrkesinriktad vuxenutbildning?
Minister Johan Ehn, replik

Om jag minns rätt när det gäller lagstiftning kring fristående examina så
har vi i dagsläget ingen egen lagstiftning när det gäller just den biten.
Det är en ganska omfattande lagstiftning. Det är därför som man hänvisar till rikets lagstiftning för att man ska lagligt stöd. Vi har inte utvecklat fristående examina på det sätt som vi borde ha gjort här. De finns i
planerna när det gäller vilka områden som vi behöver jobba vidare med.
Vi har tvingats prioritera vilka områden som vi har satt våra resurser på.
På det här området har vi tyvärr inte egen lagstiftning.
Jag delar ltl Axel Jonsson synpunkt att vi borde ha egen lagstiftning
här också, men tyvärr har våra resurser helt enkelt inte räckt till för det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är
omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.
Remiss
3

Patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård
Landskapsregeringens lagförslag (LF 4/2013-2014)
Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.
Diskussion.
Minister Carina Aaltonen

Fru talman! Under flera års tid har landskapsregeringen och Ålands lagting
följt med arbetet inom EU rörande direktivet som ska underlätta för patienter
att få tillgång till hälso-och sjukvårdstjänster som erbjuds i andra EU-länder
än där patienten är försäkrad.
Redan 2008 och därefter var det här ett återkommande ärende på agendan
i social- och miljöutskottet.
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Den 24 april 2011 trädde direktivet ikraft. Nu är det hög tid att också hos
oss implementera direktivet om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård.
Det här skulle egentligen ha skett senast den 25 oktober 2013. Men eftersom vi nu går in för en blankettlag så har vi följt snabbast möjliga tidtabell
som går att ha. Samma dag som riksdagen godkände propositionens så antog
landskapsregeringen det åländska lagförslaget och beslöt att överlämna det
till lagtinget.
Rikslagen trädde ikraft redan den 1 januari 2014. Förhoppningsvis kan vår
lagstiftning träda ikraft i sommar eller tidig höst.
Syftet med det här direktivet är att ha fri rörlighet även inom det område
som berör hälso- och sjukvårdstjänster. Redan innan direktivet antogs slog
EU-domstolen fast att hälso- och sjukvårdstjänster, oberoende hur de finansieras, inte kan undantas från den grundläggande principen om fri rörlighet
för tjänster. Detta innebär att en person fritt kan söka och anlita hälso- och
sjukvårdstjänster i alla EU-medlemsstater. Det är ett betydligt framsteg för
samarbetet inom EU. Det ger möjligheter för människor som lider av sjukdom att få tillgång till hela det europeiska tjänsteutbudet.
Från landskapsregeringen ser vi naturligtvis positivt på det här. Även om vi
idag inte har svar på exakt alla frågor som rör implementeringen av direktivet
så är det här en början på ett nytt sätt att samverka och använda de olika specialkompetenser som finns inom området för hälso- och sjukvård.
Medlemsstaterna ska låta de egna invånarna söka hälso- och sjukvård i
andra medlemsstater. Man ska bekosta invånarnas vård utomlands enligt
samma grunder som inom landet och till samma kostnad som om vården
hade getts i hemlandet. Man ska också utan diskriminering tillhandahålla
hälso- och sjukvård till andra länders medborgare. Patienten betalar själv och
kan söka ersättning i sin försäkrande stat i efterhand. I varje medlemsland
ska det finnas en kontaktpunkt för utbyte av information om den gränsöverskridande hälso- och sjukvården.
Direktivet innehåller mera viktiga frågor när det gäller utökat hälso- och
sjukvårdssamarbete; bildande av ett referensnätverk, nätverk för sällsynta
sjukdomar, e-hälsa, erkännande av recept och utvärdering av medicinsk teknik osv. Det här direktivet är ganska omfattande.
Direktivet omfattar däremot inte institutionsvård, vaccinationer eller organtransplantationer.
Beträffande behörigheten över hälso-och sjukvården på Åland så hänför
den sig till 18 § 12 punkten i självstyrelselagen. Landskapet har behörighet att
lagstifta om hälso- och sjukvård med vissa undantag. Undantagen är t.ex.
smittsamma sjukdomar, behörigheten att vara verksam inom hälso- och
sjukvården, apoteksväsendet, mediciner och produkter av läkemedelstyp.
Förutom de lagstiftningsområden som räknas upp i undantagen har riket lagstiftningsbehörighet över socialförsäkringen med stöd av 29 § 1 mom.
3 punkten i självstyrelselagen. Till området för socialförsäkringen hör bland
annat sjukförsäkringslagstiftningen. Vi har alltså delad behörighet, att besluta om vården är landskapets behörighet, att besluta om ersättning enligt
sjukförsäkringslagen är rikets behörighet. Den myndighet som redan utför
uppgifter idag för Ålands del är FPA, Folkpensionsanstalten. FPA har en färdig organisation vilket underlättar för patienterna som kan vända sig till en
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och samma myndighet för information om vård och ersättning. Det här innebär mindre administrationskostnader för Åland.
I och med detta föreslår landskapsregeringen att lagtinget ska anta det här
lagförslaget som en blankettlag, att rikets lag om gränsöverskridande hälsooch sjukvård görs tillämplig i landskapet.
En annan sak som jag tycker att är viktig att poängtera är att vi redan idag
har bestämmelser om gränsöverskridande hälso- och sjukvård och de bestämmelserna är ikraft sedan 1 maj 2010. Det är den förordning som vi brukar kalla EG nr 883/2004, den rör samordningen av de sociala trygghetssystemen. Den förordningen är alltid mer förmånlig för patienten än vad direktivet är, men den kräver å andra sidan ett förhandstillstånd från den ansvariga hälso- och sjukvårdsmyndigheten i hemlandet. Ifall man får det här tillståndet så betalar ÅHS, i vårt fall, alla kostnader för vård utomlands.
Sedan finns det också andra internationella avtal som gäller. Avtalen kan
ha varierande innehåll om rättigheterna. Finland har bilaterala överenskommelser om social trygghet med USA, Australien, Chile, Israel och Kanada.
Sedan har vi en nordisk överenskommelse; inga fakturor skickas mellan de
nordiska länderna. Man har också rätt att få ersättning för de extra kostnader
som returresan ger upphov till. Det här systemet har vi mellan Åland och de
nordiska länderna. Men det här systemet har vi inte inom landet. Om en besökare från Kajana insjuknar på Åland då ska ÅHS fakturera sjukvårdsdistriktet i Kajana.
En viktig aktör för förverkligandet av det här direktivet blir FPA. De får ta
hand om kontaktpunkten och de ska ha ansvar för informationen om vårdutbudet och vilka som är behöriga att vara verksamma inom hälsovården i Finland. FPA ska också förmedla motsvarande information från andra EU-stater.
Det ska pröva ansökningar om ersättningen i sjukförsäkringslagen enligt
samma grunder som när en patient söker ersättning för privat vård. Sedan
ersätter FPA hälso- och sjukvårdsdistrikten för given vård till andra länders
medborgare som har vistats tillfälligt i Finland. FPA fakturerar sedan den försäkrande staten. Om man har fått vård efter en tillfällig vistelse utomlands så
får man också ersättning via sjukförsäkringen.
För att FPA:s uppgifter ska bli till lämpliga på Åland behöver vi en överenskommelseförordning där vissa uppgifter överförs till FPA, t.ex. att informera om vård på Åland, ge information till landskapets invånare och pröva
och meddela om beslut om förhandstillstånd.
Vilka ekonomiska konsekvenser får det här lagförslaget för landskapet och
i första hand för patienterna? Avsikten med patientrörlighetsdirektivet och
EU-förordningen 883/2004 är att ge patienter större valfrihet när det handlar om att söka hälso- och sjukvårdstjänster utanför det egna försäkringslandet.
De olika EU-medlemsländerna har valt ut olika vägar att finansiera det här
direktivet på. Rikets val av finansieringsmodell innebär att ersättningsnivåerna kommer att motsvara de nivåer som gäller för hälso- och sjukvård som
ges inom den privata hälso- och sjukvården. Det är å ena sidan positivt att det
här är en modell som är bekant för patienter som har erfarenhet av att söka
ersättning från FPA. Medborgarna vet till vilken myndighet man ska vända
sig och FPA har också erfarenhet av att hantera den här typen av ansökningar. Å andra sidan så är nivån på sjukvårdsersättningarna relativt låg i förhål-
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lande till den andel som patienten får betala själv. Det är ungefär ersättningsnivåer på cirka 30 procent av kostnaderna.
Vad innebär detta för ÅHS? Dels ska man fatta beslut om tillstånd till vård
enligt EU-förordningen. Man föreslår i och för sig överföra detta till FPA.
ÅHS ska ge bindande utlåtanden till FPA i ärenden ovan när de väl har överförts till FPA. ÅHS ska ge uppgifter och priser om hälso- och sjukvårdstjänster till FPA. Sedan ska ÅHS informera patienterna om rätten till gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Det behövs fortbildning inom ÅHS om vad
lagförslaget innebär.
ÅHS kommer också att behöva utveckla prissättningen av tjänster som ges
vid ÅHS. Sedan måste man inom ÅHS vara beredd att ta emot patienter från
andra EU-länder som söker hälso- och sjukvård i landskapet. Staten ersätter
ÅHS via FPA som i sin tur fakturerar försäkringsstaten.
Det här lagförslaget har varit på remiss till ÅHS, Förtroenderådet, Ålands
handikappförbund, Handikapprådet, Medimar, Cityläkarna och Ålands tandläkarförening. Remissinstanserna har i allmänhet ställt sig positiva till lagförslagen.
När det gäller frågan om att definiera tjänsteutbudet och att inrätta ett organ som ska utföra den här uppgiften så har man under riksdagsbehandlingen beslutat att man kommer att återkomma under 2014 med ett nytt lagförslag om detta. Man anser att tjänsteutbudet som ska definieras behöver vara
fullständigt heltäckande innan man tar in det i lag. När det lagförslaget
kommer på nytt så kommer vi också på Åland att ta ställning till hur vi går vidare med den här frågan.
Avslutningsvis hoppas jag att implementeringen av det här direktivet ska
få ett positivt bemötande och att det ska gå relativt snabbt. Allt handlar framförallt om att människor ska få tillgång till den bästa hälso- och sjukvården
var helst den finns inom EU och till samma kostnad som om man skulle ha
fått behandlingen i sitt hemland. Det blir en gränsöverskridande hälso- och
sjukvård och det är en viktig utveckling som främjar patienternas fria rörlighet och valfrihet i EU.
Jag ser fram emot utskottets behandling av ärendet. Tack, fru talman.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det här har varit en riktig långkörare. Det har inte varit helt
okomplicerat. Positivt är att det är patientcentrerat och det innebär valfrihet, men också att man kan använda hela den medicinska kompetensen i EU.
Jag skulle vilja ha några konkreta klarlägganden. En kontaktpunkt
inom Folkpensionsanstalten ställer ju minsann ganska stora krav. Landskapsregeringen skriver att man ska ha en överenskommelseförordning.
Hur har man tänkt sig att garantera information på svenska? Vi har delvis lagstiftning som skiljer sig åt och vi har olika system med olika huvudmän. Hur har landskapsregeringen funderat kring de frågorna?
Minister Carina Aaltonen, replik

Den stora frågan som vi förstås har fokuserat på är att kontaktpunkten
också måste fungera på svenska och det har man även i remissvaren lyft
fram. I våra kontakter till riket har vi förstås haft det som krav att det
ska fungera på svenska. Nu hör faktiskt FPA till de myndigheter i riket
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som har en väldigt bra och sund inställning till att Finland är tvåspråkigt. De har satsat väldigt mycket på professionella översättare. Jag tror
att det här ska fungera. Vi har inte svar på precis alla frågor idag. Vi ska
följa med och se hur det utvecklas.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det är nog väldigt viktigt att man får det här att fungera och att
ålänningarna får den service de har rätt till. Det blir väl ÅMHM som blir
tillsynsmyndighet för detta.
När det gäller överenskommelseförordningen, blir det då några extra
kostnader för det administrativa systemet? Åland har ju vissa avvikelser
när det gäller t.ex. barnbidrag, man har alltid betalat extra för att få ett
annat system. Är det någonting som är aktuellt i det här fallet?
Hur har man förberett ÅHS? Det står i framställningen att det krävs
en hel del av ÅHS för att få system, struktur och ansvarspersoner.
Minister Carina Aaltonen, replik

Tack, fru talman! Beträffande ÅHS ordnas inom den närmste tiden en
videokonferens med ministeriet för att klargöra vad som blir ÅHS:s
uppgifter. Från ÅHS har man också noga följt med det här arbetet.
När det gäller i ersättningarna så är sjukförsäkringslagen en riksbehörighet. Några administrativa kostnader har vi inte diskuterat i det här
läget.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

Fru talman! Kan jag nu som ålänning välja att få min vård i Sverige, om
jag inte vill åka till fastlandet, för att jag ska vara säker på att få min vård
på svenska? Är det på det viset att om jag väljer det så får jag 30 procent
av kostnaderna betalda, precis som om jag väljer att bli vårdad i något
av de andra EU-länderna?
Minister Carina Aaltonen, replik

Ja, det är så. Om ltl Holmberg-Jansson inte har förhandstillstånd och
söker sig till ett annat EU-land så får hon själv stå för kostnaderna för
vården, precis som om man skulle ha gått till en privatklinik eller liknande på Åland och få samma ersättningsnivå tillbaka. Det finns inget
sådant undantag som gäller att man vill ha vård på ett visst språk. Det
kan ju finnas tyska medborgare på Åland som hellre vill ha tyska läkare
för sin behandling. Om man inte har förhandstillstånd så får man först
ligga ute med kostnaderna och sedan få tillbaka en del.
Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

Då ger det här absolut oss ålänningar en större valfrihet. Det är ett jättebra förslag.
Hur kan ÅHS i det här läget budgetera på ett vettigt sätt? Hur ska
man kunna veta hur många som kommer hit och t.ex. vill föda sina barn
här, eftersom vi har så bra förlossningsklinik. Hur har man tänkt, vet
ministern någonting om det?
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Minister Carina Aaltonen, replik

Hur stort trycket är från patienter från andra medlemsstater och hur
många som är intresserade av att få komma till Åland och få vård är något som vi uppenbart inte kan ha kännedom om idag. Om man erbjuder
vård till patienter utifrån då får ÅHS kostnadstäckning för vården. ÅHS
får skicka en faktura till patienternas försäkringsland och få pengarna
därifrån eller egentligen ska det gå via kontaktpunkten.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Jag fäste mig vid en sak i ministerns presentation. Jag
trodde först att jag hörde fel. Hon sade att det här direktivet leder till
större valfrihet, det är sant och det leder till att man kan få hälsovård i
ett annat land till samma kostnad som i sitt hemland. Jag tänkte att där
hörde jag säkert fel. Med ministern slutade också med att säga; till
samma kostnad som i sitt hemland. Det torde tyvärr inte riktigt stämma.
Eftersom vi sitter fast i den finska finansieringsmodellen så blir det ju
inte på det sättet. Precis som ministern sade i en bisats så kan man
eventuellt få 30 procent av kostnaderna täckta. Det där hängde inte riktigt ihop, tyvärr.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Det är ju så att Finland har gått in för en lite mer begränsad
ersättningsmodell än vad t.ex. Sverige har gjort. I Sverige behöver man i
princip bara betala patientavgiften. Men om man skulle ha gått till en
privatklinik i Finland eller på Åland så får man motsvarande ersättning
som om man söker sig till vård utanför Åland. Det gäller om man söker
sig till offentlig sjukvård utomlands eller privat sjukvård utomlands.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det där är korrekt. Det är precis samma ersättningssystem som man
kommer att använda när det gäller direktivet för privat hälso- och sjukvård, så långt är det korrekt. Men då blir det inte till samma pris som i
hemlandet. Det blir de facto en avsevärd skillnad.
Minister Carina Aaltonen, replik

Finland har valt just den här modellen. Farhågor finns ju bl.a. från ministeriet att det här ersättningssystemet inte riktigt kommer att hålla hela
vägen, utan att Finland också måste göra som andra länder i Europa.
Den offentliga hälso-och sjukvården i Finland och på Åland är uppbyggd
så att den är lite underdimensionerad. Vi har inte lika stor offentlig
hälso- och sjukvård som man har i andra länder i Europa och det lär
knappast bli någon ändring på det. Det kan hända att det blir någon
ändring av systemet när det gäller finansieringen. Vi från landskapsregeringen befarar nog att det kommer att komma något överklagande till
EU-domstolen och sedan är Finland tvungen att ändra sig.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.

764

Vtm Roger Jansson

Tack, fru talman! Förslaget till landskapslag om tillämpning av rikslagen om
gränsöverskridande hälso- och sjukvård innebär att vi på Åland ska implementera EU:s så kallade patientrörlighetsdirektiv men därutöver också kompletterande tillämpning av EU-förordningarna 883/2004 och 987/2009. Direktivet ska tillämpas på enskilda patienter som söker hälso- och sjukvård i
ett annat medlemsland än där personen är försäkrad.
Den här landskapslagen avser att gälla ålänningar som söker vård utanför
Finland i ett EU- eller EES-land och medborgare i de här staterna som söker
vård på Åland inom Ålands hälso- och sjukvård. Allt detta är bra.
Problemen uppstår när vi kommer till de ekonomiska bedömningarna av
reformens effekter och till bedömningar av det merarbetet som lagstiftningen
resulterar i.
Förslaget till landskapslag ger inte heller ännu någon full implementering
av direktivet och de två förordningarna. Det kvarstår ännu att i landskapslag
beskriva i detalj den hälso- och sjukvård som ges i den offentliga vården och
därtill en beskrivning av den personal som har hand om den offentliga sjukvården. Till det här avser regeringarna både i Helsingfors och i Mariehamn
att återkomma med lagkompletteringar senare.
Först till det ekonomiska resonemanget och de problemen. Det är ogörligt
att beräkna det ekonomiska utfallet av den här reformen. Det är omöjligt att
veta hur mycket ålänningarna själva avser att utnyttja de möjligheter till vård
utanför Åland och Finland som lagstiftare nu ger. Vi vet dock att ålänningarna reser mera än finländarna i gemen och därmed skapas underslag för en
större relativ kostnad för Åland än för riket.
Dock är behörigheten inom området delad. Genom att det ekonomiska ansvaret till stor del läggs på rikets organ, Folkpensionsanstalten, torde enhetskostnaden för Åland kunna hållas rimlig.
Vad sedan gäller besökare utifrån så är Åland, dels p.g.a. stor utflyttning
till Sverige genom åren och dels genom sin stora inresandeström av besökande, proportionellt satt under större tryck än resten av Finland, Sverige och
de flesta andra medlemsstater. Det resulterar i det faktum att det ekonomiska
ansvaret främst ligger på det land våra besökare är försäkrade i. Det innebär
att den ekonomiska belastningen bör kunna hållas på en rimlig och hanterbar
nivå.
Sammantaget är det att ogörligt att gissa sig till hur ålänningar respektive
miljontals EU- och EES-medborgare kommer att netto belasta ÅHS inom
detta serviceområde.
Sedan över till byråkratin som den här lagstiftningen resulterar i. I 7 §
blankettlagen anges att ÅHS ska bevilja ålänning tillstånd till behandling utomlands. Det här borde inte vara en stor ökad belastning på ÅHS. Hittills har
det bara kommit in två stycken anhållan under två år. En ökning kommer säkert att ske. Här avser landskapsregeringen att genom en överenskommelseförordning överföra den här uppgiften till riksmyndigheten FPA.
I 8 § blankettlagen ges ÅHS uppgiften att informera om de gränsöverskridande hälso- och sjukvårdstjänsterna. Det här innebär ett ökat arbetspensum
för ÅHS, särskilt avseende alla de frågor som gäller besökande patienter, som
är stort.
I 9 § blankettlagen stadgas att ÅHS ska vara den kontaktpunkt som rikslagen stadgar om. Det här arbetet är stort och arbetsdrygt och borde enligt alla
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principiella regler i landskapet ligga på landskapsregeringen och landskapsläkaren. Dock väljer landskapsregeringen nu att lägga det på ÅHS. Man skriver i framställningen; ”fram till dess att landskapsregeringen når ett resultat
med riksmyndigheterna om överföring av denna uppgift till det gemensamma riksorganet.” Här blir alltså den springande frågan: Hur länge tar
det? Går det fort så är det alldeles okej att ÅHS har det här ansvaret. Tar det
länge så borde uppgifterna har lagts på landskapsläkarämbetet. Det är ingen
är naturlig uppgift för ÅHS att vara kontaktpunkt. Den dubbelroll som uppstår är inte heller avsedd i lagstiftningen och i direktivet. Problemet med
detta är alltså tvehövdat. Landskapsregeringen skriver att man avser att förhandla med riket om att FPA sköter dessa uppgifter också för landskapets
del. Här känner vi ännu inte till resultatet.
Dessutom finns problem med språkservicen, både vad avses överflyttningen av informationsansvaret enligt 7 § och kontaktpunkten enligt 9 § till en
riksmyndighet. Här måste landskapsregeringen se till att man får fullständiga
hållbara garantier för att ålänningar ska erhålla en absolut fullgod svenskspråkig service. Om det inte uppnås eller om avtal genom överenskommelse
inte kan uppnås ligger den här bördan kvar på ÅHS. Blir så fallet så måste
lagstiftningen upp till förnyad prövning i lagtinget.
Vi hörde att ministern har en god förhoppning om att FPA ska klara väl
språkkravet. Men åtminstone när det gäller kontaktpunktens olika uppgifter
enligt rikslagen så är de mångahanda. Där är det inte FPA på Åland som
kommer att stå för den servicen, utan det är FPA i riket, i Helsingfors. Där
kan problemen när det gäller språket särskilt vara bekymmersamma. Det är
viktigt att vi bevakar den här frågan och det avser landskapsregeringen att
göra.
Utöver de här nämnda byråkratiska och praktiska belastningarna för ÅHS
kommer fakturering och ekonomiska utredningar inför fakturering redan på
den första kontaktnivån mellan patient och vårdpersonal att vara en betydande ny arbetsbörda.
Med dessa randanmärkningar och varnande finger inför behandlingen i
social- och miljöutskottet stöder Moderat Samlings lagtingsgrupp framställningens innehåll och också lagstiftningsteknik med blankettlag. Vi lovar att
biträda i implementeringen av patientrörlighetsdirektivet och de två EUförordningarna. Tack.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Vtm Roger Jansson tog i sitt anförande upp problematiken kring kostnaderna inom ÅHS. Såsom jag förstår det så om man har
fått en remiss, att en läkare skickar en, så då får man det ersatt till 100
procent. Om man är i Frankrike och bryter benet då betalar man bara
den patientavgift som finns på det sjukhuset och så skickas räkningen
till ÅHS. Men om man får någon svår cancerform och man inte får en
remiss från ÅHS, så kan åka privat t.ex. till Tyskland där man behandlar
den cancerformen. Då får man 30 procent tillbaka, precis som med all
annan privat vård. Man tycker att man borde kunna kontrollera detta
budgetmässigt. Jag ser inte riktigt problemet.
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Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! När det gäller ålänningarnas vård utanför Åland, som ltl
Kemetter replikerade om, så tror jag inte att volymproblemet är stort.
Det ekonomiska problemet är därmed litet. Det kommer att bli vissa
diskrepanser som kommer att gå åt olika håll. Vi vet idag inte ännu hur
det blir mellan de olika länderna, det kommer praktiken att utvisa.
Vårt problem inom ÅHS och inom landskapet när det gäller ekonomin i samband med den här implementeringen så är de besökande,
kanske särskilt Sverige-ålänningarna som är många tusen. De besöker
oss regelbundet och känner så småningom till mer och mer om det här
direktivet och de känner till att man i viss mån kan använda sig av ÅHS.
Där kan volymerna bli väldigt stora och de ekonomiska differenserna
kommer definitivt att bli synliga.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Tack vtm Roger Jansson för klargörandet. Jag tycker
att det är intressant att sjukvården inom ÅHS måste få en egen prislapp,
så att vi vet att vi fakturerar hemlandet på rätt sätt. Det kommer att vara
ett omfattande arbete. Det här lagförslaget är ju en del av den sociala
tryggheten. Det är ett framsteg.
Jag tror att våra försäkringsbolag får ekonomiska problem. Om vi har
många människor med privata sjukförsäkringar som sedan tycker att
man vill ha specialvård i Tyskland, i Frankrike eller i andra länder där
man kanske har en mera utveckla vård, och det kan vi se som ett kommande ekonomiskt problem för våra försäkringsbolag.
Vtm Roger Jansson, replik

Ja, det kan säkert bli på det sättet. Ett problem för ÅHS, som inte har
berörts varken i beredningen eller här i diskussionen, är just det som ledamoten nämnde; att ha en prislista på alla tiotusentals serviceinsatser
som ÅHS gör. I det systemet, som berördes här i en replik mellan ministern och ltl Anders Eriksson, där har vi normalt inte den typen av
prislistor, utan vi tar en patientavgift.
Den här implementeringen innebär nu att vi måste göra fullständiga
prislistor både i Finland och på Åland över den service som vi utför. Det
är ett jättestort arbete som kommer att kosta oss mycket pengar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Carina Aaltonen, replik

Vtm Roger Jansson tar upp 8 § att ÅHS ska informera om rätten till
gränsöverskridande hälso- och sjukvårdstjänster. Landskapsregeringen
anser att det är viktigt att ÅHS åtminstone kan berätta var kontaktpunkten finns och hur man får kontakt med FPA. ÅHS ska också informera
patienterna om att möjligheten att söka ersättning och ÅHS ska ha den
här informationen på sin hemsida. Vi tror inte att det här blir något
större bekymmer för ÅHS.
Angående 9 §, så blir ÅHS en kontaktpunkt nu till en början. Vi kunde
ju inte lägga in FPA i vårt lagförslag och lagstifta om detta. Vår ambition
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är helt enkelt att det här arbetet med överenskommelseförordningen ska
gå fort.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Jag problematiserade inte uppgifter för ÅHS i 8 § annat än
att det definitivt innebär ett ökat arbetspensum. Jag hade inget resonemang om att inte skulle vara på det här sättet. Däremot uttryckte jag ett
bekymmer inte så mycket när det gällde 7 § och bedömningen av behandlingar utomlands utan uttryckligen i 9 § kontaktpunkten. Om man
inte rätt snabbt kommer till ett resultat med riksmyndigheterna om
överenskommelseförordningen så ligger den här uppgiften i 9 § på fel
nivå i landskapsförvaltningen. Då måste vi diskutera att överföra den till
landskapsläkaren. Jag hoppas att vi ska slippa en sådan process.
Minister Carina Aaltonen, replik

Ja, det hoppas jag också att vi ska slippa. Tanken är att det här ska gå
fort. Arbetet med överenskommelsen är redan påbörjad och diskussioner med riket har redan genomförts. Jag har goda förhoppningar om att
det ska gå.
Viktigt är förstås att man kan få vårdinformation på svenska och det
har vi tryckt på redan i tidiga diskussioner i samband med arbetet med
patientrörlighetsdirektivet. Man kan också konstatera att det inte var
lätt för Åland att vara med i det här arbetet. Mycket av det här arbetet
pågick på finska via e-post konversationer och det har vi också tagit upp
i diskussionerna med ministeriet. Det är inte ett tillfredsställande sätt.
Beträffande kontaktpunkten så är det oerhört viktigt att den finns på
svenska.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! När det gäller den språkliga servicen så uttryckte jag
mig på det sättet att man måste få garantier från rikssidan i samband
med att man gör den här överenskommelseförordningen. Då menar jag
inte att det är problem med det som FPA:s Ålandskontor kan utföra i
kontaktpunktens lagstadgade uppgifter, utan det är de uppgifter som
kommer att utföras centralt. När vi läser vilka alla uppgifter kontaktpunkten ska ha så finns det en hel del som inte klaras av här på kontoret
i Mariehamn. Det ska antagligen göras i Helsingfors. Vi har lärt oss med
åren, den hårda vägen, att det ofta inte fungerar så bra, tyvärr. Det är
bra om landskapsregeringen ser till att vi får den typen av garantier.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Som jag uppfattar det så ska det finnas en kontaktpunkt i Finland inkluderat Åland. Att det ska finnas en kontaktpunkt i nationen i
landet har vi haft tidigare när det har handlat om EU-direktiv. Det ställer speciella krav. Vtm Janssons anförande bekräftar de farhågor som liberalerna har när det gäller kontaktpunkten och att vi ska bli garanterade information på svenska. Dessutom ska det vara lätt tillgängligt och
man ska kunna serva personer med funktionshinder. Det ställer nog
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väldigt stora krav och det ställer krav på landskapsregeringen att följa
med det här.
Dessutom har vi olika strukturer när det gäller hälso- och sjukvård
beträffande huvudmän men också lagstiftning. Vi vill att utskottet tittar
på om det blir några administrativa kostnader.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Det är en liten öppen fråga hur kontaktpunkten som ska
vara en myndighet i riket ska organisera sitt praktiska arbete. Hur
mycket som kommer att fungerar på FPA:s kontor i Mariehamn vet vi
inte ännu. I 24 § i rikslagen räknas de här uppgifterna upp. Man har sju
olika punkter, fyra plus tre plus ytterligare synpunkter i lagen; ”om att
uppgifterna ska vara tillgängliga i en form som är lätt tillgänglig för
funktionshindrade personer och samarbete ska också skötas gentemot
andra stater”. Jag tänker för Ålands del på Sverige och hur det kommer
att fungera. Det finns många öppna frågor i det här praktiska genomförandet och hur det faktiskt ska genomföras så att vi kan få garantierna
på språklig service.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Torsten Sundblom

Fru talman! Det blev redan en lång diskussion om språket och överenskommelseförordningen. Jag ska inte ta upp det något mera.
När det gäller kontaktpunkten så hoppas jag att det ska finnas en förgrening lokalt hit så att man kan få kontakt direkt när man går in på kontoret
här i Mariehamn.
För övrigt ser liberalerna positivt på att det kommer ett lagförslag på det
här. Vi ska behandla det positivt i utskottet. Det är viktigt att vi får frågorna
om överenskommelseförordningen och de ekonomiska konsekvenserna klarlagda.
Det blev lite frågetecken när jag läste sidan 16. Mycket av den här behörigheten finns i riket, sjukförsäkringslagen. Jag förstår att man gärna vill ha en
överenskommelseförordning och det kan vara rätta vägen. Tack.
Ltl Sara Kemetter

Tack, fru talman! Det är ett intressant förfarande att vi nu inom EU hela tiden
arbetar mer och mer över gränserna. Det ger otroliga möjligheter. Vi är verkligen gynnade att bo i den här delen av världen där man på ser hälso- och
sjukvården som en del av den sociala tryggheten och att den ska gå över alla
gränser. Det tycker jag att är positivt.
Socialdemokraterna stöder det här lagförslaget för att det gör det lättare
för patienter att få tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster som erbjuds i
andra EU-länder an där patienten är försäkrad. Detta väcker många frågor
kring framtiden. Hur kan enskilda länders kompetens utnyttjas på bästa möjliga sätt? Jag har hört att det är flera som har speciella cancerformer som
framförallt vill resa till Tyskland för där har man specialiserat sig kring sådana frågor. Vi här på Åland är ganska unika med den kunskapen vi har när
det gäller hur man botar borrelia. Borrelia förekommer ofta här och våra läkare kommer ofta kontakt med den sjukdomen. Det ger en otrolig möjlighet

769

att lyfta fram de enskilda ländernas kompetens. På det sättet skulle vi också
kostnadseffektivt kunna utnyttja varandras resurser.
Vad ska Åland specialiserar sig på? Vilken vård kan vi få i annat land till
samma pris? Vi kan också diskutera vilken prislapp vi har på vår sjukvård,
sälja den kompetensen och konstatera att det blir mer fördelaktigt för oss att
köpa en annan specialvård i ett annat land. Det är en intressant debatt som
man skulle kunna föra vidare.
Fru talman! Nackdelen kring denna lag är de konsekvenser den har för patienterna. Socialdemokraterna har ingenting emot att patienter ges större valfrihet, det gäller ju för folk som har ekonomisk möjlighet att ligga ute med
pengar och att man har en betalningsförmåga och kan förskottera. Vi får vara
glada att vi faktiskt i dagsläget har satsat pengar också inom EU. Om man behöver någon form av extra vård så kan man idag köpa vård utanför ÅHS för 9
miljoner euro. Man ser till det här.
Det är positivt att man får sina kostnader ersatta till 30 procent från FPA.
En fråga som jag vill att vi tillsammans tittar på i utskottet är om detta
kommer att gälla försäkringsbolagen, det är oklart för mig. Kommer försäkringsbolagen att täcka upp resterande? Lönar det sig för ålänningarna att
snabbt ta sjukförsäkringar? Det kan finnas specialvård i ett annat land om
man råkar få en sjukdom som inte kan vårdas på bästa möjliga sätt här, för
allt kan inte vårdas här eftersom vi har en ganska liten enhet. Kommer försäkringsbolagen då att täcka resterande 70 procent? Vilka ekonomiska konsekvenser har detta för familjernas försäkringspremier? Det här skulle vi vilja
diskutera.
Om man råkar ha en mycket svår sjukdom som inte kan behandlas på
Åland, i Uppsala eller Åbo så är det positivt att man nu har möjlighet att
skicka patienten till ett EU-land med remiss. Här kan man genast diskutera
vad ÅHS har råd med. Det kan bli svårt för den enskilda läkaren som vet att
den speciella vården kan man få i det här landet och skriver läkaren en remiss
så ska vi stå hundra procent för kostnaderna. Det kan kräva ganska mycket
etiska beslut speciellt ifall budgetramarna är ansträngda. Och budgetramarna
ska hållas, som man har hört från den här talarstolen flera gånger om. Jag
tycker att man många gånger kanske lite måste se över ramarna, speciellt om
det gäller den enskilda individen och måendet. Pengar är inte alltid allting.
ÅHS kan se över det etiska rådet och jobba tillsammans för att fatta beslut. Vi
har faktiskt väldigt svåra sjukdomar på Åland, ofta genetiska sjukdomar. Vi
har till exempel ovanligt mycket Huntington patienter, sedan har vi i socialdemokratiska partiet en medlem som har en mycket svår ögonsjukdom och vi
har framförallt borrelia patienter.
Vtm Roger Jansson nämnde tidigare att det kommer att bli väldigt dyrt att
ta emot patienter från Sverige. Eftersom vi har en helt annan vård av bland
annat borrelia så kan det hända att det är flera svenskar som vill komma hit
och få vård mot borrelia. Ska man göra en kartläggning av vad vård kostar så
är min rekommendation att man i första hand skulle kontrollera upp vad det
kostar att vårda borrelia patienter.
Genom detta direktiv ska medborgare i medlemsstaterna informeras om
sina rättigheter. Det har aldrig tidigare funnits något liknande. Direktivet ger
länder möjligheten att upprätta och utbyta bästa metoder. Jag tycker att det
här är en jättepositiv sak med det här direktivet. Vi kan ha information om
olika vårdstandarder och vetenskapliga framsteg. Detta har hittills inte sam770

ordnats. Det finns vissa enskilda framstående kompetenscentrum, men ingen
samordning mellan EU-länderna. Det finns oändliga möjligheter att ge den
enskilda den bästa vården. På samma sätt som vi försöker arbeta för att näringslivet och andra ska kunna jobba över gränserna och minska på gränsproblematiken så tycker jag också att det är bra att det här startar upp inom
den här sektorn. I detta nätverk är det viktigt för oss att ÅHS är med och kan
ta del av den kunskapen som eventuellt byggs ut i Europa.
Fru talman! Vårt mål måste vara att se till att hälso- och sjukvårdssystemet
på Åland är så bra att ingen vill resa till ett annat land där de inte kan språket.
Direktivet kommer att förtydliga skillnaderna inom EU. Det kommer att bli
tydligare vilka länder som har bra tjänster och vilka som har dåliga, vilka som
gör något för sina medborgare och vilka som inte gör det. Om några år kommer vi att kunna se gränsdragningar, vilket kanske inte riktigt är meningen
med det här direktivet. Idag köper ÅHS vård utanför Åland för 9 miljoner
euro per år, merparten gäller remitterade patienter med betalningsförbindelse. Enligt förslaget ska nu prövningen av ansökningarna överföras från
ÅHS till FPA. Detta vill jag titta närmare på i utskottet. Tack.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Ltl Sara Kemetter lyfte upp frågan om hur försäkringstagare på Åland skulle drabbas av kostnaderna. Jag tror att vi drabbas
mera av det som sker på finska sidan eftersom 99,5 procent av befolkningen i landet bor på den finska sidan och premiesystemet baserar sig
på hela riket och inte bara på den åländska befolkningen. Av våra försäkringsbolag så tror jag att det bara är ett försäkringsbolag som har
sjukförsäkringar, Alandia bolagen om jag minns rätt. De försäkringarna
hanteras av aktier. Jag vet inte hur mycket sjukförsäkringar vi har här.
Jag tycker att frågan är intressant och vi kan titta på den i utskottet. På
sidan 17 under ärendets beredning framgår att man inte har hört försäkringsbolagen, så det kan vi i utskottet säkert göra och få klarhet i det
här.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack så mycket, fru talman! Jag tycker att det är en intressant diskussion. Man märker att ltl Petri Carlsson också har lite frågetecken kring
det här. Ni nämnde det åländska försäkringsbolaget som i och för sig
påverkas. Vi ska gynna det åländska näringslivet och det här är ett försäkringsbolag som kommer att bli extra mycket belastat. Jag har fått information om att det är många som har sjukförsäkringar, just för att
kunna gå privat. Sedan har man kanske valt att inte alltid gå privat eller
så har man privat sjukförsäkring för sina barn. Om man får en speciell
sjukdom där man vet att man i ett annat land kan få en riktigt fin vård,
fast privat, då kommer man nog att utnyttja den här premien. Det är garanterat så. Det här direktivet gäller ju i hela Finland så det kan ju påverka alla våra priser. Fler och fler människor tar privat försäkring för
att kunna garantera privat vård åt sig, tyvärr.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag tror inte att belastningen på de åländska premietagarna blir speciellt mycket högre än för övriga i landet. Men jag tycker
att vi kan klargöra det i utskottet. Jag delar inte riktigt farhågorna att
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det skulle vara så belastande, men vi kommer säkert att få ett klargörande. Vi använder oss av ett finskt försäkringsbolag när det gäller sjukförsäkringsbitarna. Det är inte det åländska försäkringsbolaget som sköter försäkringen, men vi kan klargöra det här i utskottet så att vi får
klarhet i det.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det är också oklart för mig, därför skulle jag vilja att vi
tittar på det. Framförallt när det gäller det åländska näringslivet hör
man ofta i debatten att små förändringar påverkar dem ganska stort
ekonomiskt. Jag tycker att det här direktivet är en ganska stor förändring vad gäller användandet av privat vård. Det är jättebra att vi nu ges
möjlighet och att man får ersättning precis som man har fått tidigare på
30 procent om man har gått privat. Nu får man använda hela Europa
och all deras kunskap och specialitet. De privata har ofta försäkringar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Carina Aaltonen, replik

Tack, fru talman! Jag tyckte att ltl Kemetter sade i sitt anförande att nu
kan ÅHS läkare börja remittera patienter för vård utanför Åland. ÅHS
har gjort detta i många, många år redan. Vi lever i ett gränsland. Jag tror
att ålänningarna hör till dem som verkligen har sett möjligheter att
kunna få vård på svenska på andra sidan Ålands Hav.
EU-förordningen 833/2004 har ju redan varit ikraft på Ålands sedan
2010. Möjligheten för ÅHS att kunna ge patienter vård som man inte
själv har i sitt ett utbud har redan funnits flera år. Men hittills har det
bara varit två fall så här långt.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Tack minister Carina Aaltonen för förtydligandet. Det
blev oklart här i debatten. Det sades att det skulle bli så mycket höga
kostnader för ÅHS. Men i och med att förordningen har funnits länge så
borde egentligen inte remissförfarandet förvåna. Vad kostar det att ta
emot patienter från Sverige hit? I och med det här direktivet kommer de
som har privata försäkringar att ha en annan möjlighet och frihet.
Minister Carina Aaltonen, replik

Jag tror kanske inte att det är det här direktivet som medför de stora
utmaningarna för hälso- och sjukvårdssektorn. Det finns annat som är
viktigare, nämligen att möta patienternas ökade krav på kvalitet, tillgänglighet och kostnadseffektivitet. Man ser också hälsoekonomiska effekter. Den stora utmaningen för oss är att verkligen förebygga, jobba
preventivt och förhindra att människor blir sjuka och att de äldre får en
bättre livskvalitet. Om vi ska prata ekonomi så finns det nog att göra
där. Jag tror inte det här direktivet i sig kommer att innebära så stora
kostnader vilket även hälso- och sjukvårdsministeriet i Finland också
bedömt.
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Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det var ett mycket bra förtydligande från ministern.
Det gäller att ha hållbar socialvård, men också social hållbarhet som ni
nämnde i er replik. Det är ju detta som vi bland annat ska debattera här
på onsdag. Friskvården är A och O. Man ska från tidig ålder äta rätt mat,
få rätt vård och rätt vacciner, då blir det mest kostnadseffektivt för oss
alla, men också den bästa vården för den enskilda.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Vi hörde i presentationen att syftet med det här direktivet är att
göra det lättare för patienter att få tillgång till hälso- och sjukvård i andra EUländer än det egna hemlandet eller där man är försäkrad. Det skulle också
leda till större valfrihet. Vi får se om det blir så i praktiken. Det ska jag återkomma till.
Jag tycker att det är lite synd att man igen, i en så här pass viktig fråga, enbart har fokus på hur man ska uppfylla detta EU-direktiv utan dess mera politisk styrning.
Jag tyckte att ltl Kemetter hade ett intressant anförande. Det inspirerade
mig att först göra en liten utvidgning när det gäller gränsöverskridande hälsooch sjukvård.
Mittengruppen i Nordiska rådet har lämnat ett medlemsförslag som
ganska bra beskriver vad det här handlar om. Det sägs i början; "att arrangera sjukvårdför sina medborgare är en massiv utmaning för de nordiska
länderna. Den förändrade demografin leder till ökade kostnader och samtidigt kräver hög kvalitet, tillräckligt stor volym. De nordiska länderna utgör
tillsammans 25 miljoner invånare.”
Jag har noterat att Bo Könberg har fått i uppdrag i Sverige att försöka se ur
ett svenskt perspektiv på vilket sätt man skulle kunna göra ekonomiska vinster genom att ha ett gränsöverskridande hälso- och sjukvårdsarbete.
Förslaget jag nämnde hade tio konkreta punkter. Jag ska inte ta alla, men
jag noterade att flera av förslagen faktiskt tangerade det som ltl Kemetter tog
upp, dvs. möjligheterna att enskilda länder kan specialisera sig, att man får
en större effektivitet och att man kan spara resurser. Det är någonting som
borde vara oerhört väsentligt. Det sägs; "ett förslag är eliminering av sådana
hinder som förhindrar patienternas fria rörlighet över landsgränserna.
Pengarna bör följa patienten.” Det andra är; ”att man bör ha en arbetsfördelning och kunskapsspridning mellan länderna när det gäller sällsynta
sjukdomar just för att garantera kvaliteten i behandlingen”. Man pratar om
gemensamma databaser och man pratar om utveckling av Nordcan samarbete, det nordiska cancer samarbetet. ”Antalet cancerfall ökar tillsammans
med den demografiska förändringen i de nordiska länderna. Ett större registreringsområde skulle underlätta forskning och bidra till att identifiera och
sprida best practice”.
Med den här utvidgningen vill jag säga att man är oroad i länder som
Norge, Danmark och t.o.m. Sverige för att man är för liten. Man pratar om att
man behöver vara 25 miljoner människor för att hålla sjukvården på en acceptabel nivå framöver. Om Norden är litet, vad är inte Åland då? Åland är ju
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mikroskopiskt smått. Jag tycker att man ifrån landskapsregeringens sida inte
bara skulle ta EU-direktiven per automatik och se till att okej nu har juristerna fixat så att vi har uppfyllt det här. Man måste faktiskt tänka lite framåt och
lägga lite alternativ. Därför tycker jag att det var oerhört intressant,
Jag övergår till framställningen. Det sägs: ”Direktivet ska tillämpas på enskilda patienter som beslutar sig för att söka hälso- och sjukvård i en annan
medlemsstat än där personen är försäkrad. Direktivet omfattar såväl akut
som planerad vård och det är ingen skillnad om den ges av en privat eller
offentlig vårdgivare.” I utskottet behöver man fundera på hur det här riktigt
mallar med den struktur som vi har på hälso- och sjukvården. Hur passar
detta in i vårt system?
Jag har en liten kommentar när det gäller tydligheten i den här framställningen. Under rubriken ”1.5 Regeringens förslag till implementering av direktivet” så blir det ganska oklart vilken regering man egentligen pratar om före
man går in i texten och ser att landskapsregeringen har tagit del av regeringens proposition. Man pratar konsekvent om regeringen när man avser den
finska regeringen och landskapsregeringen när man avser den åländska regeringen. Det vore bra om man i landskapsregeringen kunde ta en principdiskussion om hur man vill ha det. Åtminstone jag blev förvirrad vilken regering
som avsågs i början.
I punkt 1.7 tas nuläget upp. Precis som ltl Kemetter sade kan vi konstatera
att Ålands hälso-och sjukvård köper sjukvård för ungefär 9 miljoner utanför
Åland, 6 300 vårddagar per år, främst från Åbo universitets centralsjukhus
och Akademiska sjukhuset i Uppsala. Jag tycker att det är intressant när det
står: ”I huvudsak styrs den remitterade vården till ÅUCS, beroende på den
specialitet som behövs. Patienternas preferenser påverkar i viss mån valet
av remissjukhus, i första hand utgående från språk.” Jag kom att tänka på
ett telefonsamtal som jag fick veckorna före jul av en person som var verkligt
orolig. Personen hade blivit remitterad till Åbo och ville av språkliga skäl till
Sverige. Jag har förstått att om man av språkliga orsaker känner sig mera
trygg i Sverige så skulle man kunna påverka vården i så stor utsträckning,
men det kan man tydligen inte göra. Här står det att i viss mån tar man hänsyn till val av remissjukhus utgående från språket. Det här behöver vi också
titta på.
Jag tänkte avrunda med att gå in på konsekvenserna för patienterna. Det
sägs; ”avsikten med patientrörlighetsdirektivet är att ge patienter större
valfrihet när det gäller att söka hälso- och sjukvårdstjänster utanför det
egna försäkringslandet.” I ett tidigare replikskifte med minister Aaltonen
påstod ministern att det här skulle vara till samma kostnad som i hemlandet
och jag sade att det blir tyvärr inte riktigt på det sättet just på grund av att
man följer rikets finansieringsmodell.
I framställningen står det: ”Lagstiftningen kommer därför inte att innebära någon stor förbättring när det gäller valfriheten i fråga om hälso- och
sjukvårdstjänster. Möjligheten att utnyttja valfriheten kommer att begränsas av patientens betalningsförmåga, i synnerhet då patienten själv måste
förskottera alla kostnader och söka ersättning i efterhand.” Det betyder att i
praktiken finns valfrihet för dem som har råd att betala för det. Om jag vänder mig till landskapsregeringen så undrar jag; är det faktiskt riktigt okej?
Om det inte är okej, vilka alternativ har landskapsregeringen tittat på och ut-
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rett eller har man helt enkelt tagit den finska modellen rakt av och konstaterat hur konsekvenserna blir, tyvärr. Tack.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Ltl Anders Eriksson nämnde i inledningen av sitt anförande
ett initiativ i Nordiska rådet om ett utökat samarbete mellan de nordiska
länderna och att vi inte har tagit med det i det här lagförslaget. Jag kan
försäkra ltl Anders Eriksson att regeringen, landskapsläkaren och ÅHS
kontinuerligt arbetar med framtidsfrågor. Bo Könberg kommer på besök
om någon vecka. Det är en utmaning. Hur ska lilla Åland med 27 000
invånare klara av att upprätthålla all service på sjukhuset framöver? Vi
vet att den tekniska utvecklingen går allt snabbare. Vi vet också att det
blir svårare och svårare att rekrytera kompetent personal till ett så här
litet sjukhus. Vi har stora utmaningar.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är helt sant ministern, det var därför jag ville göra den här nordiska
utblicken och peka på att ute i Norden och stora länder med upp till 8
miljoner invånare tycker att man är för liten att få hälso- och sjukvården
att fungera om man inte samarbetar. Hur pass viktigt är det då inte för
Åland att man är med i det här samarbetet?
Sedan den sista frågan jag ställde, det är faktiskt bara de som har råd
att betala som i praktiken har möjlighet till valfrihet. Tycker man ifrån
landskapsregeringens sida att det är okej? Om man inte tycker att det är
okej, vilka alternativ har man?
Minister Carina Aaltonen, replik

I det här läget har vi gått in för den finska modellen eftersom sjukförsäkringslagstiftningen inte är Ålands behörighet. Att bygga upp någonting eget för 28 000 människor låter sig inte riktigt göras i de här ekonomiska tiderna. Personligen tror jag inte att det här systemet kommer
att hålla i ett rättsfall i EU-domstolen och då kanske det blir ett annat av
de ursprungligen fyra olika ersättningsalternativ som den finska regeringen hade att ta ställning till. Hälsovårdsministeriet hade fyra olika ersättningsmodeller och man valde just denna sjukförsäkringsmodell. Det
fanns också andra alternativ t.ex. den svenska.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det gör det egentligen ännu märkligare, om man lyssnar på vad ministern säger. Sist och slutligen tror ministern kanske inte riktigt på att
det här kommer att hålla. Då är det ännu märkligare att man lägger fram
ett sådant förslag utan att titta på alternativ. Jag är mycket medveten
om att även här har vi delad behörighet som gör att landskapsregeringen
är bakbunden. Jag har sett nästan alla framställningar, åtminstone alla
som har kommit på hälso-och sjukvårdssidan och även på miljösidan
och där har man rakt av tagit den finska lagstiftningen utan att man
överhuvudtaget har analyserat och försökt använda sig av självstyrelsen
för att hjälpa ålänningarna. Det här handlar sist och slutligen om att
hjälpa ålänningarna. Jag lite besviken över detta och inte så lite heller.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Det är ingalunda enkelt att förstå hur det ska fungera i praktiken.
Om man som ltl Anders Eriksson tycker att var och en ska få bestämma var i
Europa man vill ha sin vård, vilken vård man vill ha och att samhället ska betala, om jag karikerar det, då har man förstås optimal frihet. Men då har man
ju ingen som helst kontroll över kostnaderna och de som ska betala. Om det
är Ålands Framtids modell så behöver vi nog få den lite mera preciserad. Något annat alternativ har vi inte hört från det hållet.
Fru talman! Vtm Roger Jansson sade så här ungefär att det fortfarande
inte är någon full implementering av direktivet och förordningen. Ja, det är
sant att den här framställningen inte bara är patientdirektiv utan det är också
en förordning. Förordningar implementeras inte utan de ska direkt tillämpas
som om det bara vår egen lag.
Fru talman! Jag tycker att man måste börja i den ändan, vad är det som
förordningen reglerar och vad är det som patientdirektivet reglerar? Ja, den
här förordningen reglerar t.ex. om man är på resa eller korttidsboende i Spanien ett halvt år eller tre månader som vissa pensionärer är, man ramlar och
benet går av eller att man får någon annan sjukdom och måste uppsöka hälsocentral. Det ersätter FPA. Det enda man betalar är patientavgift. Det spelar
inte någon roll om man går privat eller till allmän hälso- och sjukvård.
Förordningen som gäller direkt fungerar också om man får ett förhandtillstånd från den beviljande myndigheten, t.ex. om man får ett förhandtillstånd
för en sjukdom som inte går att bota i Finland. Det finns sjukdomar som är
oerhört sällsynta och det kanske finns något universitetssjukhus i Bologna,
Paris eller Frankfurt där det förekommer mycket forskning och där kanske
man kan få hjälp. Om detta bedöms av medicinska experter som ett sätt att
bota sjukdomen så då får man ett tillstånd. Då har samhället sagt att man inte
kan erbjuda dig någonting men du kan få den här vården i Barcelona eller i
Bologna, så varsågod och detta kommer FPA att betala. Det ligger en logik i
det.
Om jag eller vtm Roger Jansson tycker att nu börjar vi bli lite på ålderns
höst och nu vill vi göra det ena och det andra bytet av tänder eller någon höftled som måste få bättre fart när vi ska dansa eller någonting annat. Vi tycker
själva att vi behöver få en viss vård. Sedan planerar vi det och åker kanske till
Stockholm, Danmark eller till Berlin och gör den här operationen. När vi
kommer tillbaka så är det precis som om vi skulle ha gjort den på Medimar.
Vi går till FPA och så får vi i bästa fall 30 procent finansierat.
Frågan som här upptar de flesta är om just den här typen av landsöverskridande hälso- och sjukvårdenstjänster kommer att öka. De här tjänsterna
som medborgare i EU erhåller, med stöd av förordningen, det är redan bestämt hur det ska finansieras och skötas. Det är väl här som frågorna uppkommer. Många har säkert förväntat sig att de skulle få välja mera själva,
både vad de ska få behandlat och var, och helst att någon annan ska betala.
Det är kanske direktivet som ställer till de största problemen för det måste
ju hanteras på något sätt. Det är ju egentligen inte annorlunda än om vi uppsöker privat vård i Helsingfors, Åbo eller Mariehamn. Det är samma system
som ska tillämpas i resten av EU. Så här läser jag den här framställningen.
Jag är kanske inte lika tvärsäker som ministern påstår att det här systemet
kanske inte håller fullt ut, att vi borde ha ett annat finansieringssystem. Man
hänvisar här till det svenska systemet. Vi är ofta väldigt imponerade av de
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svenska systemen. Om jag t.ex. åker och får en ny höftled i Berlin och när jag
kommer hem så ska jag gå till Försäkringskassan som prövar min ansökan.
Det står inte att jag kan räkna med att få det ersatt. Vad har vi läst i tidningarna från Sverige de senaste åren? Ja, att Försäkringskassan har förvägrat
den och den cancersjuka människan och nu måste de ut i arbetslivet. Det är
sådana här chockerande historier som man inte alltid kan fästa all tilltro till
för man får egentligen aldrig höra myndigheternas uppfattning.
Försäkringskassan i Sverige är en instans som inte primärt har gjort någon
medicinsk bedömning. Det finländska systemet har ur individens synvinkel
rättssäkerhet. Har man fått förhandsbesked så får man kostnaderna ersätta.
De svenskar som reser utomlands och gör olika operationer de kan inte förvänta sig att de kommer hem och kastar fakturan i bordet hos Försäkringskassan och tro att de får den betald. Det tror jag inte ens att Sverige tillåter,
även om det är ett generöst land på många sätt. Hur det går med den här
övergripande frågan ska bli väldigt intressant att följa.
En sak som jag har funderat på och det kanske lite berör det som någon var
inne på här. ÅHS har nu i många år remitterat patienter till Sverige. Kommer
det här direktivet och förordningen på något vis att påverka de rutinerna som
man har byggt upp? På något sätt måste ju det här aktualisera att vi tittar på
systemet, jag vill inte alls säga i vilken riktning. Det systemet som vi har haft
är att expertis inom ÅHS har avgjort var man ska få sin vård, i Sverige eller i
Finland. Nu är det är bara en hypotes men man kunde tänka sig att det
kanske är billigare att operera någon i Tyskland. Då är förstås inte språket
svenska. Eller kanske i Norge, norska är ju inte så obegripligt, eller i Danmark, om man talar danska. Man kanske inte har tänkt tillräckligt långt i den
här frågan.
I vilken mån Åland och ÅHS kommer att få ta emot ökade mängder av patienter är också ganska oklart med den här framställningen. Där har utskottet
möjlighet att fundera. Jag antar att de som besöker Åland från Sverige men
också från alla andra EU-länder och akut råkar ut för olyckor på färjan eller i
fyllan och villan eller på annat sätt och vi ska betala kostnaderna för dem. Sedan får man dock kräva ut detta från besökarens land.
Kan vi utveckla någon specialitet, som här har sagts? I den socialdemokratiska gruppen har vi funderat på borrelia. Är det någonting som ÅHS ska
satsa på? Kanske vi ska satsa PAF-pengarna, som vissa uppfattar som så syndiga och svåra, på att vårt sjukhus bli specialinstitution för att behandla borrelia.
Andra tjänster, som kanske inte är en specialitet ännu, har att göra med resurser som vi har inom BB. Inom Svenskfinland har man på många orter
tvingats ta bort små BB-avdelningar. Det är bara tankar, men det gäller att se
ganska långt i den här frågan.
I stort är detta en mycket positiv utveckling. Det var det här som var tanken med EU, att vi skulle kunna röra oss fritt och att vi tillsammans inom
hela EU ska kunna skapa bättre livsvillkor och social välfärd och trygghet för
människorna inom EU-området. Man får väl se detta som ett första steg i en
utveckling med utökad integration på det här området. Hela EU är ju en process, det är ju inte färdigt med det här.
Till slut, fru talman, som före detta ordförande för den så kallade Susannegruppen, så känns det som att det ändå borde vara möjligt att genomföra den
integrationen, om man inom hela EU kan tänka sig att de sociala systemen
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ska kunna integreras. Jag hoppas att vi har det perspektivet kvar när den lagstiftningen en dag kommer hit. Tack så mycket, fru talman.
Minister Carina Aaltonen, replik

Det var som vanligt ett väldigt intressant och visionärt anförande som ltl
Sundback höll. Jag tänkte komma med någon rättelse. Detta med tillfällig vård i fyllan och villan, en svensk eller dansk faktureras inte, man
fakturerar inte nordbor. Vi har en nordisk konvention om detta. Men
om en person, som kommer till ÅHS för tillfällig vård, är från Åbo då
skickas det minsann en räkning.
När det gäller direktivet handlar det mer om planerad vård. När det
gäller tillfällig vård så har vi konventioner.
När det gäller planerad vård utomlands för svenska medborgare så
finns det tre system. Man har ett förhandstillstånd, sedan kan man ansöka om ett förhandsbesked. Sedan är det tredje att man själv står för
kostnaderna och ansöker om att man får tillbaka ersättning från Försäkringskassan.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Barbro Sundback, replik

Som jag sade i början så är det här inte någon lätt sak. Varenda en tanke
man har så ser man att den lätt blir kullkastad för det finns många
aspekter på den saken. Jag undrar om den nordiska konventionen är aktuell eller relevant i det här systemet? Ska vi ha så här många system?
Borde inte EU-systemen och nordiska systemen harmoniseras? Jag
undrar om det har förts någon sådan diskussion?
Minister Carina Aaltonen, replik

Ja det var upp alldeles nyligen en sådan harmonisering till lagtinget och
social- och miljöutskottet. Det nordiska samarbetena har ju funnits sedan länge, men nu börjar EU ta efter. Det är bland annat den här uppdateringen av EU-konventionen som gör att de nordiska konventionerna
får lite mindre betydelse.
Detta med tillstånd gällande förordningen, om man inte får vård
inom vårdgarantins utgång på ÅHS så är ÅHS tvungen att ge tillstånd så
att den ålänning som står i lång väntekö t.ex. kan få den planerade höftledsoperationen någon annanstans utanför Åland. Då är det ÅHS som
står för hela kostnaden, det är också viktigt att ta upp.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Ltl Sundback tog också upp frågan om remissförfarandet, som vi har haft för vård utanför Åland, och huruvida implementeringen kommer att förändras. Det är ju ett remissförfarande som vi
har haft så länge Ålands centralsjukhus har funnits, alltså långt över ett
halvt sekel. Det har utökats genom åren när specialiteten har utvecklats
inom branschen. Min tro är att det inte sker någon förändring. Där det
finns behov av remiss, för de patienter som söker sig till ÅHS, så kom-
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mer man att fortsätta som hittills. Men det finns en intressant möjlighet
här, att ÅHS läkare skulle föreslå för patienten att man på basen av det
här direktivet och lagstiftningen söker sig till Sverige, Norge eller Tyskland och ställer sig i kö där.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Det är just det som är lite intressant. Det är möjligt att det
finns personer som söker vård någon annanstans istället för att vänta i
en kö till Sverige eller Finland. Man har pengar och möjlighet. Allting
förändras ju väldigt långsamt inom det här, för de flesta vill väl ha vård
hemma. Samtidigt utvecklas metoderna och ålänningarna reser mycket.
Om det dessutom är så, som ltl Kemetter sade, att försäkringsbolagen
möjligen ska stå för den överskjutande delen, som man inte får täckt via
FPA, så då blir ju det här intressant.
Vtm Roger Jansson, replik

Talman! De som utnyttjar privata försäkringar gör väl som de vill, de gör
sina ekonomiska och egna medicinska bedömningar och behovsbedömningar. Det som ltl Sundback egentligen tog upp var de vanliga remisspatienterna som vi har inom vård utanför Åland idag, och huruvida det
kommer att innebära en förändring. Jag kan tänka mig att det ur ÅHS
synpunkt kan uppstå fall där man inte remitterar utan där man uppmanar patienterna att ställa sig här eller där hos de och de specialisterna
utomlands. Men det förutsätter i sin tur sedan ett förhandsbesked från
ÅHS att ÅHS är beredda att betala det här, eller FPA som det avses bli
framöver. Jag kan tänka mig att det kan bli ett resultat av den här lagstiftningen.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Förhandsbesked är viktigt, det ges ju enligt förordningen.
Det är ju ur ekonomisk synvinkel det ultimata för ÅHS, för det betalar
kostnaden så att patienten inte behöver betala, bara patientavgiften och
FPA betalar resten. Det kan också påverka ÅHS remisser speciellt till
Sverige. Om patienten har egna ekonomiska tillgångar och vill ha vård
snabbt så visst om läkarna ska kunna informera om det här direktivet så
kan de ju både uppmana och kanske hjälpa till att patienten kommer till
en vårdinrättning i Sverige och får den behandling de vill ha. Det är ju
inte så lätt för en enskild människa att veta vart man ska söka sig alla
gånger. Vi får se hur det blir.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Christian Beijar

Fru talman! Debatten har varit lång och intressant. Jag kan inte låta bli att
börja där föregående talare avslutade när det gäller remisspatienter utgående
från ÅHS och vård utanför Åland.
Det är omöjligt att säga hur hälso- och sjukvården kommer att utvecklas.
Snart kan vi byta ut nästan allt som vi har i kroppen. Det utvecklas hela tiden
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och kostnaderna med detta. För 15 år sedan när jag satte med i ÅHS-styrelse
så var det panik över att kostnaderna för vård utanför Åland översteg 3 miljoner euro. Idag är det 9 miljoner euro, tre gånger mera 15 år senare! Antagligen har vi en sådan utveckling. Det är ju intressant ur ett hälso- och sjukvårdsperspektiv att utgå ifrån var vi ska sätta gränsen, vilken service ska vi ge
och på vilket sätt ska vi ett utveckla detta? I det sammanhanget är diskussionen som förs intressant med olika alternativ och att man också kan använda EU-förordningarna för att också se över den biten när det gäller köp av
tjänster utanför Åland, sjukvård som ÅHS idag ansvarar för.
Vi kommer redan imorgon att börja behandla det här i utskottet. Jag kan
konstatera att ingen ledamot eller något politiskt parti här i lagtinget har varit
emot det här. Alla har förhållit sig väldigt positiva till att det här patientrörlighetsdirektivet ska implementeras. Det finns några som kan vara lite kritiska med det hör till demokratins väsen. Syftet är att man ska göra det lättare
att få tillgång till hälso- och sjukvård. Det här kommer naturligtvis hela tiden
att utvecklas. Förmodligen går det ännu smidigare inom ett antal år.
Jag har noterat några saker som har kommit upp här under diskussionens
gång. Det är frågan om överenskommelseförordningen när det gäller FPA:s
service på svenska och hur förberedd man är inom ÅHS. Där är det frågan om
blankettlagen och överenskommelseförordning osv. Viktigt för oss alla är naturligtvis att man ska få service på svenska. Om jag inte missminner mig så
tror jag att den svenska kontaktpunkten som FPA har i riket är förlagd till Jakobstad eller Karleby, dit man kommer när man ringer. Den servicen som de
haft tillsvidare har jag bedömt vara bra. Som har sagts i debatten så är det
väldigt viktigt att man klart och tydligt när man uppgör de här avtalen också
går in för att faktiskt ställa stora krav på servicen. För det är krävande med
tanke på våra olika servicesystem och servicenivåer som gäller Åland.
När det gäller full beskrivning om service och personal så återkommer regeringen till det efter att det är klart och tydligt hur man utformar det i riket.
Byråkratin när det gäller ÅHS och att bevilja förhandstillstånd för vård så
ett förslag är att ÅHS också ska ta över den biten.
Den här diskussionen som har förts här har varit intressant även när det
gäller försäkringsbolagen och deras roll. Det ger också ett nytt perspektiv på
ärendet. Det kommer också in nya aktörer som kan påverka det här systemet
och det tycker jag att är viktigt.
I övrigt har jag inte i det här skedet någonting att tillägga utöver att vi tar
tag i den här frågan.
När det gäller den ekonomiska sidan, utan att föregå utskottets arbete, så
kan vi för att ytterligare penetrera detta också begära in ett utlåtande från finans- och näringsutskottet som kan titta på detta utgående från ekonomin.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till social- och miljöutskottet omfattas? Förslaget är
omfattat. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.
Remiss
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Diskussion.
Vicelantrådet Roger Nordlund

Fru talman! Föreliggande lagförslag är en följd av det behov som finns i republiken Finland, inklusive Åland, att stärka vårt näringslivs konkurrenskraft. I
landet som helhet har vi sett att våra industrier och företag har haft svårt att
hävda sig i konkurrensen med utlandet. Vi har också sett att en del företag
har flyttat från landet.
För att möta detta vidtog regeringen Katainen ett antal åtgärder för ett tag
sedan. En av de åtgärderna var att sänka samfundsbeskattningen från 24,5
till 20 procent. Samfundsbeskattningen är en tredelad skatt; en statsskatt, för
församlingarna och för kommunerna. Landskapet har lagstiftningsbehörighet
på den kommunala delen och det är därför som det här lagförslaget finns här.
Teoretiskt och formellt sett skulle vi kunna låta bli att göra en förändring
av kommunalskatten, men hittills har vi alltid följt den linjen att det är
samma nivå på Åland som i landet som helhet när det gäller förändringar
som har gjorts i samfundsbeskattningen. Så blir det också i och med det här
förslaget om lagtinget godkänner det.
För vårt näringsliv och för våra företag, precis som för de som finns på
fastlandssidan, så är målsättningen att stärka konkurrenskraften. Det är
verkligen någonting som vi behöver i dessa tider.
Fru talman! Kommunalskatten tillhör vår behörighet, men vi har valt att ta
det som en blankettlag och det gjordes år 2011. Vi har ändå gjort några undantag ifrån den blankettlagen. Det är avdragen i kommunalbeskattningen,
det är kommunalskattesatsen för samfund och det är fördelningen av samfundsskatten mellan kommunerna. Vi har lyft ut detta ur blankettlagen, vi
kan stifta egna lagar och det ska vi även göra. Det var samfundsskatten.
Den andra biten, fru talman, som finns i detta är att det så kallade grundavdraget höjs med 50 euro. Det är i sig en positiv sak för personer med lägre
inkomster. Det här innebär en liten merkostnad för kommunerna på cirka
180 000 euro. Vi har meddelat kommunerna på Åland att landskapet kommer att kompensera dem för det här bortfallet i efterhand ett år senare men
ändå eftersom det är en ganska komplicerad uträkningsformel. För att
komma så nära verkligheten som möjligt så anser vi att man behöver ha den
här förskjutningen. De här sakerna har vi diskuterat både med Mariehamns
stad och med Ålands kommunförbund. Åsikterna är att det är bra att det görs
och i huvudsak på det sättet som vi genomför detta på.
Fru talman! Det här är landskapsregeringens förslag. Jag hoppas att lagtinget kan behandla det i positiv anda och att man så snart som möjligt kan
godkänna det här. Tyvärr är det så med det här systemet att vi kommer lite
efter varje gång. Det här behandlar skatteår 2014. Till de delar som det är positivt för skattetagarna så är det inga problem när det t.ex. gäller grundavdraget. Däremot när det gäller samfundsbeskattningen så är det de facto lite
mera problematiskt. Praxis visar ändå att det går att göra på det här sättet
utan att någon har protesterat tidigare. Vi tror att det inte blir så i det här fallet heller.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Tack vicelantrådet för presentationen. Vad gäller samfundsskatten så är det helt riktigt att idén med att sänka den från 24,5
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till 20 procent är att stärka konkurrenskraften. För att samfundsskatt
ska kunna betalas så behöver man också göra vinst, annars genererar
det inga pengar. Vicelantrådet nämnde också att det här är en tredelad
skatt. Det är helt riktigt. Det är staten, kyrkan och kommunerna.
Det finns många enmansföretag på Åland och det finns personer som
inte själva är inskrivna i kyrkan, men deras företag betalar kyrkoskatt.
Hur ser finansministern på den kombinationen? Finns det en viss diskrepans här eller är det bara naturligt när vi pratar om enmansföretag?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Det är en aspekt som jag inte har begrundat tidigare. Det
finns säkert anledning att titta på den saken i utskottsbehandlingen. Jag
kan tyvärr inte kommentera det desto mera i det här skedet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mika Nordberg

Fru talman! Vi från Moderat Samling tycker sammantaget att det här är en
positiv lagframställning. Börjar man i översta ändan så berör det först grundavdraget som medför att det höjs med 50 euro. Det kommer i praktiken att
innebära en större köpkraft, mera pengar i börsen. Det gynnar framförallt låginkomsttagare.
Tittar man sedan vidare sedan på det här lagförslaget så är det några saker
som jag har fastnat vid. Man gick ut 2012 med en deklaration att fabriker och
verkstäder skulle kunna göra avskrivningar på inköp. Detta skulle gälla ända
fram till år 2015 i december. I och med den här lagstiftningen har man nu
valt att ta bort det sista året 2015. Det här medför att de företag på Åland som
eventuellt har tänkt utnyttja detta och få sina byggnader färdiga att tas i bruk
har alltså ett år mindre tid på sig att lyckas med det. Vi får hoppas att de hinner få byggnaderna färdiga innan dess.
Det som kompenserar detta för de företagare som kanske har räknat med
det är ändå att kommunalskattesatsen sänks från 24,5 till 20 procent för företagen. På det viset finns det ändå en överhängande positiv insats med det här
lagförslaget.
Utifrån detta hoppas vi från Moderat Samling på en snabb behandling
inom finansutskottet med tanke på den retroaktivitet som det här de facto
kommer att medföra för en del medborgare. Tack, fru talman.
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Socialdemokraterna har ingenting att invända mot förslaget. Jag
blev lite stimulerad av ltl Tony Asumaas utkastade fackla här om företagens
skyldighet att betala samfundskatt till kyrkan.
Det går tillbaka till det att när man har separerat kyrka och stat, som i Finland faktiskt är frånskilda varandra. Eftersom kyrkan vid det tillfället skötte
folkbokföring och begravningsväsendet som de inte är skyldiga till enligt lag,
så då var överenskommelsen mellan kyrka och stat att en del av samfundsbeskattningen fortsättningsvis skulle tillfalla kyrkan. I Sverige sköts begravningsväsendet ofta kommunalt, jag vet inte hur de har ordnat med folkbokföringen. Men om man kommer fram till att kyrkan inte ska få någon del av
samfundsskatten så då måste man göra upp vem som ska ansvara för begrav-
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ningsväsendet och folkbokföringen. Det var bara som en historisk förklaring
till varför det är på det här sättet.
Man uppbär också samfundskatt och annan skatt för ortodoxa kyrkans del.
Det är för att det finns två statskyrkor Finland.
Om man minskade skattebasen för kyrkan så skulle det ha en betydande
negativ effekt för åländska kyrkor.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Tack, ltl Sundback. De som hör till de här två statskyrkorna betalar skatt. Det finns också enmansföretagare som inte hör till
någon av de här två statskyrkorna och de betalar ingen skatt. På det viset är det en konkurrensfördel att inte höra till den evangeliska lutherska eller till den grekisk-ortodoxa kyrkan. Var det rätt uppfattat?
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, jag tror att frågan om konkurrenskraft i det här sammanhanget
hamnar lite i marginalen. Har man det som utgångspunkt så då tror jag
att man från statens sida måste det göra upp med företagen att de inte
ska vara med och ta ansvar för det här. Då måste man väl hitta andra aktörer, inte lär det vara någon annan egentligen som vill ha det heller. Det
är klart att det är skillnad om man inskriven eller inte. Många går av
ekonomiska skäl ur kyrkan.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget
är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Plenum slutar
Nästa plenum hålls 15.01.2014 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 30 ledamöter närvarande.
Bordläggning
1

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2013
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 9/2013-2014)
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 2/2013-2014)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 20.01.2014. Godkänt.

Bordläggning
2

Ändringar i skattelagstiftningen 2014
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 10/2013-2014)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 5/2013-2014)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 17.01.2014. Godkänt.

Första behandling
3

Godkännande av ramavtalet mellan Europeiska unionen och republiken Korea
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 8/2013-2014)
Landskapsregeringens yttrande (RP 3/2013-2014-s)
Republikens presidents framställning (RP 3/2013-2014)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.
Diskussion.
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Ltl Jörgen Pettersson

Talman! Det här är kanske inte ett traditionellt dubbelbeskattningsavtal som
vi hanterar rätt regelmässigt i finans- och näringsutskottet. Det här liknar
mera det som vi nyligen behandlade kring Colombia och Peru, men möjligen
utan inslaget av offentlig upphandling. Det här är inte heller lika problematiskt, om man uttrycker det så, som Colombia- och Peruavtalet. Det här är
konstruerat så att det följer EU:s grundfördrag. Genom att godkänna det så
blir Ålandsprotokollet, lite yvigt uttryckt, tillämpligt även i Sydkorea. Nu är
samarbetsformerna mellan Sydkorea och Åland inte direkt väldiga, men de
finns. Sydkorea hör till våra viktigaste handelspartner när det gäller sjöfart.
De senaste fartygen som har byggts till åländsk sjöfart har faktiskt byggts i
Sydkorea. Vi har också diplomatförbindelse i form av en honorärkonsul här i
Mariehamn.
Detta gör, enkelt uttryckt, att Ålandsprotokollet på sätt och vis blir tillämpligt även i Sydkorea när det gäller själva näringsrätten, men den inkluderar
inte offentlig upphandling såsom fallet var med Peru och Colombia.
I övrigt följer det vanliga och gängse internationella regler. Ett enigt utskott föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagarna träder ikraft i landskapet till de delar ramavtalet faller inom landskapets behörighet. Tack.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med finans- och näringsutskottets betänkande. Förslaget är bifallet i
första behandling.
Ärendets första behandling är avslutad.
Remiss
4

Europeiska unionen och Åland – prioriteringar år 2014 och verksamhet år 2013
Landskapsregeringens redogörelse (RS 2/2013-2014)
Enligt arbetsordningens 42 § ska självstyrelsepolitiska nämnden avge ett betänkande i
ärendet innan det tas upp till slutlig behandling i lagtinget. Först tillåts diskussion och
därefter remitteras redogörelsen till självstyrelsepolitiska nämnden.
Diskussion.
Minister Wille Valve

Talman! EU är toppen! I alla fall om man får tro 51 procent av ålänningarna
som i en undersökning svarade att Finlands EU-medlemskap är en positiv
sak. Bara 20 procent av de som tillfrågades ansåg att EU-medlemskapet är en
dålig sak. Vad beror detta på?
Det här knyter an till den breda, övergripande frågan: Vad är EU för Åland
idag och vad vill vi ålänningar att EU ska vara? Då vi gick med i EU 1994 var
EU ett tämligen abstrakt begrepp. Genom åren har begreppet EU fyllts med
konkret innehåll och varje ålänning kan idag lätt göra en nyttoanalys av EU.
På plussidan finns skatteundantaget och alla färjeavgångar detta medfört för
vårt örike. Att det idag finns gott om möjligheter att ta sig till nästan alla vädersträck från Åland och att det är möjligt att frakta saker till och från Åland
är viktiga saker för vårt samhälle.
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Samtidigt står det otvetydigt klart att vi har förlorat behörighet till EU sedan 1994 och 1995 och att vi därför behöver kunna påverka i EU – eller som
absolut minimum undanröja dåliga beslut från EU.
År 2014, 20 år efter folkomröstningen om EU, ser vi att sektorer som jordbruk och fiske är starkt knutna till unionen. Vi märker av EU i allt från statsstöd och offentlig upphandling, till sjöfart, energi och spelverksamhet. Vi hör
också en ”intern kritik” från vår förvaltning om att alla enmannamyndigheter
på sikt kan börja att ”äta upp” förvaltningen inifrån. Ett sådant EU vill åtminstone inte jag ha.
Fru talman! Landskapsregeringen presenterar idag sina EU-prioriteringar
för 2014 och sin verksamhet för 2013. I meddelandet kan vi bl.a. läsa att
kommissionens mål för 2014 framförallt är att öka tillväxten, bekämpa ungdomsarbetslösheten och öka investeringarna i EU. Hur kan EU öka tillväxten
också på Åland? Jag välkomnar särskilt en fördjupning i denna, breda och
övergripande fråga – hur kan EU ge Åland tillväxt?
Vad är då landskapets ställning och inflytande i EU-ärenden? Några kommentarer:
– Vi kan för tillfället skönja en svag förbättring i möjligheterna för Åland
att fullt ut, på svenska delta i den nationella beredningen av EU-ärenden.
– Landskapsregeringens prioriteringar av EU-frågor finns definierade i
EU-meddelandet. För dem som arbetar för Åland i EU, nere i Bryssel, är
Ålands ståndpunkter viktiga. Det kan handla om en hastigt påkommen förnyelse av patientdirektivet eller vattendirektivet – och Ålands ståndpunkt behövs. Visst är våra resurser begränsade och de allra första versionerna av t.ex.
förordningar är inte alltid lättöverskådliga, men den stora utmaningen med
EU för Åland förblir att det är lättast att påverka initialt – och här kan vi alltid bli bättre.
– Åländska representationen i Europaparlamentet. Hur ser framtiden ut?
Tror landskapsregeringen på det ”nationella” eller ”internationella” spåret?
Landskapsregeringen tar i meddelande tydligt ställning för att frågan ska lösas nationellt, genom en ändring av vallagen, så att landskapet Åland vid
Europaparlamentsval utgör en egen valkrets. Jag vill i detta sammanhang
peka på självstyrelselagen 68 §, där det står: ”Vid riksdagsmannaval och vid
val av republikens president utgör landskapet en valkrets. Om dessa stadgas särskilt”. Vi lever i spännande tider, där grunden för Ålands självstyrelse
inklusive 68 § ska ses över av en revisionskommitté, gemensam för lagtinget
och riksdagen. Det här kan vara ett lämpligt forum att föra upp frågan i.
Vi har dessutom riksdagsval på kommande, ett val som bör hållas före den
16 april 2015, vilket torde innebär en ny regering och nya möjligheter att arbeta för åländsk representation i Europaparlamentet.
– Hur ser det ”internationella spåret” ut idag? Förvisso väljs ett nytt Europaparlament under 2014 och Åland har här alla möjligheter att visa framfötterna. Som vi kan läsa i meddelandet kommer en större principdiskusison om
parlamentets mandatfördelning år 2016. Jag tror personligen inte att Åland
har särdeles stora möjligheter att vinna gehör för sina tankar i denna Europaparlamentsbaserade process. Den åländska kungstanken om egen plats ska
här konkurrera med tyska grönas förslag om att minska antalet MEPar med
200 eller 300. Det ”internationella spåret” är med andra ord kallt - och jag
har svårt att föreställa mig framgång på det internationella planet utan att
frågan skulle vara kraftigt förankrad i Finlands regering.
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Landskapsregeringens specialrådgivare nämns också i meddelandet.
Tjänsten lediganslås under 2014. I samband med detta kommer innehållet i
tjänsten att ses över, i syfte att säkerställa att tjänsten används optimalt.
Landskapsregeringens vision är framförallt att tjänsten ska få en mer operativ karaktär för att driva Ålands intressen i EU. En specialrådgivare – eller
”councellor” – har i kraft av sin ställning en mycket god tillgång till information. Då vår åländske specialrådgivare kontaktar kommissionen gör HEN det
från en stark ställning. Specialrådgivaren får information som denne inte annars hade fått. En jämförelse med Färöarna kan vara på sin plats. Färöarna
har en egen ”ambassad” i Bryssel, ändå finns det färingar som sneglar avundsjukt mot Åland. Varför? Det är lätt att glömma att Färöarna är utanför EU
och har därför inte kanaler in i kommissionen eller i Europeiska rådet.
Ålands specialrådgivare däremot har mer insyn i t.ex. fiskerifrågor än vad den
färiska ambassaden har. Därtill har Färöarna ett ”moderland”, Danmark, som
i EU-sammanhang och särskilt inom fiskerifrågorna, ibland driver motsatt
linje i förhållande till Färöarna. Vi har alltså genom Finreppen en tämligen
stark ställning som vi bör använda klokt.
Några kommentarer om sakfrågor i EU meddelandet:
– I EU-meddelandet står det om den konsoliderade bolagsskattebasen och
framtida mervärdesskattesystem. En konsoliderad bolagsskattebas kan ha
negativa konsekvenser för landskapets kommunalskatteintäkter. Arbetet med
den konsoliderade bolagsskattebasen fortskrider långsamt och långsamt, dels
för att det är en tekniskt komplicerad skattelagstiftning och dels för att medlemsländerna har väldigt olika skattesystem att utgå ifrån. På de här två faktorerna ska ännu lägga att skatteområdet är ett område där rådet beslutar
med enhällighet, i klartext betyder att alla medlemsländers röst behövs. Det
går inte att gruppera sig och ”köra” över något land eller en grupp med andra
länder. Landskapsregeringen kommer noga att bevaka händelseutvecklingen
under 2014.
– Ett annat anmärkningsvärt ärende är de framtida mervärdesskattesystemen. Kommissionens ursprungsförslag mötte ett ramaskri i Europa,
kanske särskilt i Norden med tanke på ideella föreningars verksamhet. För
Åland har det dessutom ekonomiska konsekvenser för restaurangtjänster
ombord på fartyg. Landskapsregeringen har örat mot kommissionen och rådet. Idag vet vi inget nytt, annat än att medlemsstaterna är djupt splittrade,
vilket i EU-sammanhang brukar innebära en förlängning av Status Quo.
– Inom fiskeripolitiken har vi sett förnuftet segra några gånger i samband
med reformarbetet. Det har handlat om begränsningar av unionens överstora
fiskeflotta. För Ålands del är det särskilt intressant att småskaligt, kustnära
fiske beaktas.
Inom jordbruket kommer 2014 att bli ett ”övergångsår” i genomförandet
av den reformerade gemensamma jordbrukspolitiken och det operativa
landsbygdsutvecklingsprogrammet, främst på grund av EU:s försenade tidtabell för fastställande av lagstiftningspaketet. Åland kommer att följa slutförandet av arbetet med reformen av de nya riktlinjerna inom statligt stöd –
och arbetet med att förenkla lagstiftningen kring ekologisk produktion. I
jordbrukspolitiken ser vi också en fortsatt lillfingerbrytning om i vilken utsträckning GMO-grödor ska tillåtas på EU:s område. Den dörren torde förbli
stängd, men dörren har en glipa som gör att man kan odla t.ex. vissa arter av
potatis i vissa länder.
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– Inom miljöområdet vill jag särskilt nämna initiativet ”resurseffektivitet
och avfall”, det har en viss koppling till vår diskussion om hållbarhet: ”Förslaget kommer att baseras på framstegen från genomförandet av färdplanen för ett resurseffektivt Europa och fastställa de huvudsakliga byggstenar
som behövs för att EU:s ekonomiska potential ska kunna bli mer produktiv
samtidigt som färre resurser används och steg tas mot en cirkulär ekonomi.
Initiativet kommer att inbegripa slutsatser som dragits från utarbetandet
av lämpliga indikatorer och mål samt översynen av huvudsakliga mål för
EU:s avfallslagstiftning och utförandet av en efterhandsutvärdering av direktiven om avfallsflöde, inbegripet en bedömning av alternativ för att öka
samstämmigheten mellan dem.”
Sedan några saker som inte står i EU meddelandet.
– I EU-meddelandet står väldigt lite om upphovsrätter, SVT Play och
elektroniska gränshinder. Orsaken är enkel: Det har hänt tämligen lite inom
EU på detta område. Det har stampat på stället ganska mycket, ända fram
tills i förrgår då kommissionen beslutade att inleda en antitrustutredning om
produktionsbolagens regler för gränsöverskridande sändningar. Detta innebär förhoppningsvis att vi kommer att kunna se samtliga svenska tv-kanaler
på Åland och på Internet. Detta bör ses som en direkt fortsättning på Premier
League-domen från 2011. Kommissionen, eller rättare sagt DG konkurrens,
sätter nu stadigt ner foten och visar att man menar allvar. Territoriellt baserad upphovsrätt ska inte hindra EU-medborgare från att ta del av varandras
TV-sändningar.
– Vad gäller tobaksdirektivet har Åland alltjämt olika syn jämfört Finland.
Vi fick för 15 minuter sedan ett meddelande om att försäljningsförbudet i artikel 15 kommer att kvarstå inför Europaparlamentets plenibehandling. Däremot kommer snus inte att omfattas av reglerna om ingredienser vilket är en
seger för sunt förnuft eller snusförnuft
Fru talman! Det finns mycket mer att berätta, men detta kan tjäna som inledning för debatten. Tack för ordet.
Ltl Anders Eriksson, replik

EU-parlamentsplatsen berördes i anförandet. Jag tänker på ett litet lustigt utspel som Valve hade i media tidigare om EU-parlamentsplatsen.
Förstår jag det rätt? Den kommittén som nu sitter och jobbar skulle försöka få till stånd en ny självstyrelselag och skriva in i den lagstiftningen
att Åland skulle ha en egen EU-parlamentsplats. Motivet var att det var
andra människor som satt där än de som man har diskuterat med tidigare. Det är mycket möjligt att jag har missförstått någonting, men jag
utgår ifrån att de representanter som sitter i självstyrelsekommittén
också har kontakt med sina respektive rikspartier och grundproblemet
är ju att inget av de finska partierna vill släppa ifrån sig en plats.
Minister Wille Valve, replik

Som EU-minister har jag ett ansvar att vända på varenda sten och se
varenda inkörsport som finns till en åländsk Europaparlamentsplats.
Vid läsning av självstyrelselagen 68 § så finns det en stadig spik att
hänga upp en parlamentsplats på eftersom där redan nämns att Åland
utgör en egen valkrets liksom vid presidentvalet. Man kan förstås föra
en diskussion om vad som kom före. Ska man först ändra valkretsarna
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eller ska man ändra självstyrelselagen? Jag vill fördomsfritt föra in den
idén att man kunde ändra det genom 68 §. Vi har ju snart ett riksdagsval
framför oss där hela riksdagen kommer att underkastas folkets vilja och
delvis bytas ut. Det innebär att vi får nya människor också i självstyrelselagsrevisionen.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är jättebra att titta på nya idéer. Sedan om det är en ny idé eller inte
kan man ha olika åsikter om. Jag vill dra mig till minnes att vi från
Ålands Framtid till och med har motionerat under årens lopp om att
man kunde ta modell från riksdagsvalsupplägget. Förstår jag det rätt,
vilket lite var pudelns kärna i frågan, att motivet var att det var andra
människor som satt i den här kommittén och därför skulle det kunna gå
vägen? Det hade jag lite svårt att få ihop. Vi vet att FSP är det parti som
faktiskt skulle förlora först på om Åland skulle få sin berättigade EUparlamentsplats. Jag tror att det är väldigt svårt att komma någonstans
annat än om man använder sig av det internationella kortet som vi har
lyft många, många gånger när vi har debatterat de här frågorna.
Vilka färöingar har riktigt sneglat avundsjukt på Ålands specialmedarbetare? Det har jag aldrig hört, det var något nytt.
Talmannen
Tiden är ute!
Minister Wille Valve, replik

Nej, det handlar inte om att det skulle vara andra människor men det är
ett annat sammanhang. Självstyrelselagsrevisionen har en väldigt stark
koppling till hela Ålands konstitutionella status, inklusive hur valkretsarna är uppdelade. Jag anser definitivt att det skulle vara värt att överväga att föra upp föra upp frågan i den processen.
Angående vilka färöingar ltl Valve har pratat med så har jag befunnit
mig i nordiska sammanhang i två år tillsammans med ltl Eriksson och
diskuterat med en del färöiska kollegor.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack ministern för ett välformulerat öppningsanförande. Jag har ett
visst intresse när det gäller EU:s utveckling i fråga om statligt stöd och
möjligheterna att stöda missgynnade och mindre gynnade regioner. Det
jag saknar i det här är någonting om de minimisreglerna och den utvecklingsprocess som tidigare funnits att ytterligare ge möjlighet för det
offentliga att stöda nya satsningar i de mindre gynnade regionerna. Har
ministern hunnit bekanta sig något med detta? När man nu ritar om
stödkartorna, kommer det att finnas en öppning för landskapsregeringen att bli mera aktiv i skärgårdsregionen som hittills har missgynnats av
att Åland i övrigt anses vara rikt inom ramen för EU-medlemskapets
kriterier?
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Minister Wille Valve, replik

Här måste jag ärligt svara ltl Jansson att det de minimisreglerna har jag
inte koll på. En halvtimme före jag gick upp i talarstolen nåddes jag av
beskedet att vi nästa vecka kommer att ta fram en ståndpunkt i förhållande till det statliga stödet. Jag kommer att börja arbeta med detta när
jag kommer ner från talarstolen. Tidpunkten är lite olycklig för just nu
kan jag inte svara på den frågan. Jag lovar att svara privat på den frågan
åt ltl Jansson. Feedbacken om skärgården tar jag med mig in i det arbetet.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman! Det här ska absolut inte ses som någon kritik, utan
bara ett sätt att försöka fylla på det behov av analys som vi alla bör utföra tillsammans. Jag ser fram emot ministerns presentation inför
nämnden och sedan i utskottsarbetet.
EU-meddelandet i övrigt innehåller otroligt många viktiga frågor. Jag
förstår att ministern inte kan beröra alla i det här öppningsanförandet.
Det som ministern säger vad gäller TV-sändningarna och ålänningarnas
möjlighet att ta del av TV-sändningar på svenska i framtiden tillhör
kanske den viktigaste vardagsfrågan för oss ålänningar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Ministern utstrålar energi och kunskap. Vi vet att ministern
Valve har en gedigen erfarenhet från sitt arbete i Europaparlamentet.
Det bådar gott för det fortsatta EU-arbetet i förvaltningen. Det är ett digert jobb som ministern har på sitt bord. Det är ett väldigt långsiktigt,
det framskrider också väldigt långsamt vilket man ser när man läser det
här meddelandet. Frågorna kommer om och om igen, vi debatterar frågorna årligen här och sist och slutligen händer det väldigt lite.
Angående frågan om parlamentsplatsen. Vilka nya argument borde vi
framföra i självstyrelsekommittén? Sist och slutligen är det ju våra politiska medaktörer i Helsingfors som vi ska övertyga. Har ministern nya
argument?
Minister Wille Valve, replik

Det är samma argument som tidigare. Åland i kraft av sin konstitutionella status är berättigad till ett minimum av inflytande i EUsammanhang och detta inflytande kunde tillgodoses med en egen Europaparlamentariker.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Fortsättningsvis är det de politiska partierna i Helsingfors som
vi måste övertyga. Argumentationen är nog den viktiga. Hur vi sedan
framför det, om det är via självstyrelselagen eller via valkretsindelningen, tror jag är mindre viktigt. Det viktiga är att landskapsregeringen aktivt fortsätter det här arbetet. Och förstås ska alla vi som har kontakter
till partier i Helsingfors fortsätta att jobba för det här.
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Minister Wille Valve, replik

Jag håller till hundra procent med ltl Eriksson. Det påminner mig om
Ålands flagga i Bryssel. Jag hade den stora förmånen att få samarbeta
intensivt med vtm Eriksson om flaggan och där fick vi faktiskt först ett
nej från utrikesministern som vi sedan lyckades vända till ett ja. Jag anser att nej från riket ska tolkas i det ljuset.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Frågan om representation i Europaparlamentet är politiskt. Juridiskt hittar man nog vägar om man finner en politisk konsensus. Jag var också nöjd med ministerns debut till den här delen, med ett
undantag. Minister Valve nämnde att det inte är någon hemlighet att
Åland har förlorat behörighet. Jag trodde att vi hade lämnat den formen
av retorik bakom oss, för det är ju inte så att vi medvetet har överfört
behörighet till unionen eftersom själva unionen bygger på en integrering
av Europa även på lagstiftningens område. Folkligt kan man tala om att
förlora behörighet men det är en fullständigt medveten åtgärd och då
brukar man inte tala om att tappa någonting utan man har medverkat
till att ha överfört den.
Minister Wille Valve, replik

Ltl Jansson har en poäng där.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vtm Roger Jansson

Tack, fru talman! Den årliga redogörelsen om EU-frågor blir bättre och
bättre. Den har blivit mycket bättre under de senaste åren än vad den var tidigare. I år är det ytterligare ett steg framåt när det gäller den information
som vi förutsätter att lämnas till lagtinget.
För Moderat Samlings del är det väsentligt att unionen inte utvecklas mot
en federation, utan att fortsätter att vara ett unionssamarbete mellan självständiga stater och förhoppningsvis i framtiden inkluderande såsom medlemsstater sådana självstyrelser som delar statsmakten med staten, vilket är
fallet för Ålands del och för ett fåtal andra självstyrelser i Europa.
För det andra är det väsentligt för Moderat Samling att man inte överför
mera beskattningskompetens till Unionen än vad man har kommit överens
om hittills.
För det tredje är det väsentligt att man minskar behörigheten för EU i vissa
politikområden som bättre passar för den nationella behörigheten. De flesta
stora frågor där vi har varit missnöjda med Unionen är av den arten att de
inte borde behandlas av Unionen utan de borde ligga på det nationella planet.
En återföring av behörighet enligt brittiskt resonemang är en intressant fråga
för oss.
Men å andra sidan, för det fjärde, finner vi att i många gränsöverskridande
frågor som har att göra med miljöfrågor, brottsfrågor och en del ekonomiska
styrningsfrågor när det t.ex. gäller bankväsendet så kan vi behöva mera EU.
Det är åt båda hållen, men ingen utveckling i federativ riktning.
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Sedan till meddelandet. Det är intressant att man börjar med att säga att
det här året är ett mellanår i Unionen när det gäller styrningen, av det skälet
att man byter ut både parlament och kommission. Då blir det en lugnare takt
och det kan vara till fördel för samarbetet inom Unionen. Reformtakten, som
tenderar att vara onödigt stor och snabb, bromsas upp lite.
Sedan till några av de konkreta frågeställningar som tas upp. Den första på
sidan 8-9, 2.1.4. Åländsk representation i Europaparlamentet. Landskapsregeringen redogör tydligt för sin inställning att frågan om Ålands representation i Europaparlamentet bör lösas nationellt genom ändring av vallagen. Det
är bra att vi är tydliga på den punkten. Finland har en annan uppfattning,
man hänvisar ständigt till att det skulle ske någonting på det internationella
spåret och därmed skulle Åland och Finland kunna få en plats för Ålands del.
Det har vi många gånger här diskuterat, det kommer inte att hända och därför är det ett orealistiskt spår. Det är att slå blå dunster i våra ögon att hänvisa till den möjligheten. Skulle det sannerligen mot förmodan hända någonting på det området så vore det naturligtvis bra, men vi ska inte tro det.
När det gäller det nationella spåret så hävdar inte bara justitieministeriet,
som man skriver om i meddelandet, utan hela regeringen på aftonskolan att
det inte kommer att hända någonting avseende en ändring av vallagen. Men
jag förstod det på det sättet att det gällde nu till det här Europaparlamentsvalet. För framtiden så fortsätter den politiska diskussionen.
Då är det utspel som ministern här kommer med intressant, att man skulle
ta upp frågan i Ålandskommittén. I Ålandskommittén kan man väl motivera
att man tar upp frågan genom att det i 68 § står vad det står om riksdagsval
och presidentval. Genom att också införa det i diskussionen i Ålandskommittén så breddar vi den politiska diskussionen kring den här frågan och nya
människor kommer delvis med i debatten. Argumentationen som vi har är att
det är lättare att få grogrund för den grupp som Ålandskommittén utgör än
vad den gjorde i riksdagen när lagtinget kom med sitt initiativ dit.
Personligen tror jag att den enda lösningen för att vi ska lyckas med att få
Åland till en valkrets så är att Finland indelas i flera valkretsar, så att inte
bara södra Finland är representerat i Europaparlamentet i framtiden utan
också delar av mellersta och norra Finland. Naturligtvis går det inte att driva
en separat fråga om att ändra 68 § i självstyrelselagen, utan samtidigt ska
man komma överens om att ändra vallagen. Man får en ny infallsvinkel på
vårt arbete men den här frågan.
Följande fråga jag vill beröra gäller 2.1.7 - Landskapets deltagande i den
nationella beredningen av EU-ärenden. Här är de problem som man har väldigt ärligt beskrivna. Det viktiga här är de 40 beredningssektionerna som
fungerar på finska. Där har landskapsregeringarna kämpat med att få en
bättre situation till stånd. Det redogörs för hur man kämpar vidare. Det sägs
här att man från rikets sida säger att vi får dokument översatta till svenska
om vi begär det. Men hur ska vi kunna veta vad som står i de finskspråkiga
dokumenten utan att kunna finska? Den modellen fungerar inte. Här måste
riket ta på sig ett större ansvar och göra bedömningar vilka av de många dokument som finns i de 40 beredningssektionerna som är så väsentliga för
Åland att de omedelbart bör översättas. Sedan kan Åland ha tilläggskrav när
det gäller översättningen.
Sedan sker möten på finska och där diskuteras tolkningsmöjligheten, men
den fungerar inte om man inte har en fullständig simultantolkning, endast så
793

kan de åländska tjänstemännen delta i arbetet på ett likvärdigt sätt. Det är det
demokratiunderskott som vi har i EU-frågor och som vi ska behandla i
Ålandskommittén framöver och det är bland det största problemet vi har i
beredningen av EU-ärenden för Ålands del.
Följande fråga är den konsoliderade bolagsskattebasen 2.2.2, som nog är
väldigt problematiskt för åländsk del. Det sägs i meddelandet: ”Förslaget innebär samtidigt att en skattemyndighet i en annan medlemsstat tillfördelar
Finlands inklusive Ålands andel av skattebasen för beskattningen av samfund.” Den direkta beskattningen är inte EU kompetens idag. Landskapsregeringen har motsatt sig det här förslaget. Det förekommer också en stor kritik
bland övriga medlemsstater mot det här förslaget. Jag hoppas att man med
kraft fortsätter att motarbeta det här. Det finns inga fördelar i det för åländsk
del, vi kommer att vara nettoförlorare.
Följande punkt som jag kort vill beröra är upphandling. Vi har nu haft en
EU-styrning av upphandlingen under ett antal år. Det börjar bli ett decennium. Det har resulterat i att besvär är regel numera. Besvär till domstolar är
regel i samband med upphandling i enlighet med i EU-lagstiftningen. Ett
samhälle som fungerar på det sättet så fungerar dåligt. Man bör alltså arbeta i
motsatt riktning, man borde få ett enklare regelverk med mindre toppstyrning. Upphandlingen i landskapet och i våra länder skulle förenklas. För att
förenkla, vilket man säger att man vill göra, så avser man att kräva att det i
varje stat ska finnas en nationell myndighet som fungerar för övervakning
och genomförande av kontroll av offentlig upphandling. Man kallar det ett
kunskapscentrum. Fullständigt klart för Ålands del är att det kunskapscentret
inte kan ligga i det finska Finland, utan det måste ligga på Åland för Ålands
del. Jag hoppas att landskapsregeringen bevakar det ur den synpunkten,
samtidigt som man försöker förenkla den här lagstiftningen så att besvärsvilligheten minskar. Det är klart att den ska finnas i rimlig omfattning.
Ännu vill jag kort beröra kapitel 2.2.9 om sjöfart. Fortfarande koncentrerar
man sig helt och hållet på svaveldirektivet och det är historia. Svaveldirektivet blir vad det blir. Alla som seglar på Nordsjön och i Östersjön måste anpassa sig till det. Svaveldirektivet ändrar inte konkurrensförhållandet mellan
rederierna särskilt mycket men det ändrar konkurrensförhållandet mellan
landtransporter och sjötransporter. Men det är, som sagt var, historia.
Vi har för framtiden dock många frågor som borde ha redogjorts för i det
här kapitlet. Nämnden kan titta på Clean Shipping utvecklingen - betydande
konkurrensmöjligheter för åländsk sjöfart, närsjöfarten fortsättningsvis - den
EU-interna sjöfarten och sedan hamnutvecklingen och regelverket i hamnarna. Hamnarna är en trång sektor i sjöfartens konkurrenskraft.
Avslutningsvis, ett glädjebudskap på sidan 37 i meddelandet, Överträdelseförfarande och EU-domstolsärenden. Vi ser i tabell 9 att ärenden som har berört enbart riket har varit tio stycken under året och ärenden som har berört
enbart landskapet har varit två stycken under året. Liksom tidigare fortsätter
vi att vara något bättre på att sköta EU-ärenden än vad Finland är. Tack.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack fru talman! Det var en intressant lokution i vicetalmannens anförande, om jag förstod den rätt vad gäller frågan representation i Europaparlamentet. Jag uppfattade kollegan Roger Janssons uttalande ungefär så här: Det är lättare att övertyga rikspartiernas företrädare i
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Ålandskommittén än vad det är att övertyga samma partiers företrädare
i riksdagen. Med tanke på att kommittén sammanträder i morgon nästa
gång och flera av oss träffas i kväll så skulle jag sätta stort värde på att få
lite mera kunskap vad denna iakttagelse grundar sig på.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Sannerligen med stort nöje ska jag göra det. Vi ska i
Ålandskommittén självklart behandla både kapitel 9 i självstyrelselagen
och kapitel 9a som berör vårt förhållande till Europeiska Unionen. I
Ålandskommittén finns en stor kunskap. I de problematiseringar som vi
kommer att göra från åländskt håll i kommittén när det gäller båda de
kapitlen så kommer det att finnas en sakkunskap baserad på förståelse.
Till det problemkomplexet hör också vår representation i EU-organ. Det
kommer man att kunna diskutera på ett helt annat sätt än när frågan var
uppe i olika utskotten i riksdagen i samband med lagtingets motion, då
vi ofta av praktiska skäl inte heller kunde vara med och argumentera
annat än i grundlagsutskottet i den frågan. Då var det bara en person
som kunde vara med och argumentera. Det blir mycket mera jämställt i
den här diskussionen som nu kommer att föras.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack talman! Ja, vi ska ta vara på alla möjligheter och goda idéer och det
här tillhör definitivt dem. Det förhåller sig för närvarande i självstyrelselagen så att den här typen är bestämmelser är utanför både 9 och 9a kapitlet i sammanhanget. Jag sätter värde på synpunkterna och beaktar
dem sålunda att man inte riktigt kan föra in dem i kapitel där de inte hör
hemma. Men som sådana är de politiskt mycket värdefulla.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Det är ett riktigt tekniskt konstaterande. I 9a kapitlet finns
inte detta men däremot har det att göra med 9a kapitlet och den politik
vi kommer att diskutera i det sammanhanget, bl.a. hur vi är representerade. Då blir det en automatisk vidareföring till 68 §. Jag tror nog att det
kommer att finnas en förståelse att även vår representation i EU-organ
kommer att behöva inkluderas i diskussionerna om vårt förhållande till
Europeiska Unionen i samband med reformen.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Harry Jansson

Tack, fru talman! Jag kan hålla med vtm Jansson att vi nu har ett meddelande på våra bord som börjar hitta de former som vi rimligtvis kan begära
från förvaltningen och ministrarna när det gäller EU-sidan. Det är klart att
några av de här frågorna börja kännas lite gamla men de lever med oss på ett
eller annat sätt och därför är det viktigt att landskapsregeringen tar upp i
dem i den årliga redovisningen om vad som är på gång eller vad som bör prioriteras.
När det gäller tidtabellen så hoppas jag att vi har den styrka att vi i alla fall
inom april månad ska kunna meddela landskapsregeringen vad vi anser om
prioriteringarna så att vi inte har det liggande fram till juni månad, då har allt
för stor del av EU-året redan gått till ända.
795

Fru talman! Inledningsvis konstateras att vi har ett hat- och kärleksförhållande till EU-gemenskapen. Det är ofrånkomligt att det som pågår i vår omvärld med krig och elände i Arabstater m.m. är hemskt. Det är i ljuset av det
här som vi bör titta, analysera och kritisera EU-medlemskapet. Mycket tack
vare EU har fredstanken och därmed demokratiseringstendensen slagit rot i
Europa. Vi måste värdesätta det. Även om det är svårt i det dagliga att hitta
ljuspunkter i den fortlöpande EU-processen så när man nu tar del av de senaste rönen om superbakterierna, de som är resistenta mot alla nu kända läkemedel, och hur de tilltar i styrka världen över på grund av en oförsvarlig
hantering så är det bra att det har funnits ett organ, en kommission i det här
fallet, som har haft styrkan att redan 2006 se till att antibiotika inte finns i
det foder som används i djurproduktionen inom EU. Den process som pågår
utanför EU t.ex. i USA där 13 miljoner kilo antibiotika kommer in i djurfoderproduktionen kommer att sluta med elände. Mänskligheten ser till att vi
inte har något vapen mot resistenta bakterier. Här är ett typexempel, fru talman, på att EU har en långsiktig tanke, ibland är tanken mer än väl med stor
framförhållning.
När det gäller mera konkret Ålands vardagsbekymmer så kan jag bara hålla
med om EU-minister Valves syn på arbetet inom de så kallade sektionerna i
Helsingfors. Det finns tydligen en svag förbättring av den svenskspråkiga servicen. Men, som vtm Jansson redan var inne på, det finns sannerligen utrymme för förbättringar. Det får inte vara slumpen som avgör om de
åländska tjänstemännen får en tillräcklig service på svenska eller inte. Det
måste vara en självklarhet. Senaste år, i samband med motsvarande redogörelse, hade vi en lång debatt i den här frågan, då betonade vi att det inte ska
behöva vara en sådan situation att en åländsk tjänsteman ska känna att man
enbart är till besvär för det fortlöpande EU-arbetet inom sektionerna. Här
måste landskapsregeringen åter med skärpa betona vilket ansvar som ministerierna har att sektionerna fungerar på svenska. Om det ska vara effektivt
så är simultantolkning under pågående möten den enda möjliga lösningen.
Det värsta är att nöja sig med att när mötet är slut så sker det någon form av
sammanfattning på svenska från någon som kan svenska inom organet. Det
är inte hållbart.
När det gäller den formella sidan så är det avsaknaden av vår berättigade
EU-parlamentsplats. Vi har på kort sikt förhoppningsvis en lösning. Vi har en
åländsk kandidat som är med och slåss om en plats i parlamentet. Det är ett
sätt för ålänningarna att visa allvar med EU-medlemskapet, vi vill vara med
och påverka.
När det gäller motsatsförhållandet som vi har i den här frågan, det vill säga
att regeringen Katainen vill ha en lösning på EU-nivå medan vi kräver en lösning på axeln Mariehamn-Helsingfors så det är en dragkamp som vi på något
vis måste försöka vinna genom att komma överens med statsmakten om var
lösningsmodellen står att finna.
Jag ansluter mig till dem, och centergruppen också i sin helhet tror jag,
som anser att det är genom en ändring av självstyrelselagen som vi kan
åstadkomma den här parlamentsplatsen.
Med anledning av de replikväxlingarna som var här tidigare i salen i
samma fråga så vill jag betona att Janssonkommittén har lämnat en öppning
för en lösning via en ändring av självstyrelselagen genom att ha den med som
ett av de moment som måste lösas i samband med översynen av självstyrelse796

systemet och förnyelsen av densamma. Vi ska jobba vidare med det, vi som
har ansvar för att Ålandskommittén gör ett bra jobb för Ålands självstyrelse.
När det gäller de frågor som har nämnts här, så upprepar jag inte det som
vtm Jansson redan sade om upphandling. Jag stöder till fullo slutsatserna
där. Vi får sannerligen hoppas att det inte blir en tillsynsmyndighet, för vi vet
att enligt EU-praxis så betyder en myndighet nationellt att vi inte har en
åländsk sådan med allt vad det innebär. Vi får sannerligen tro och hoppas att
det är tillkomsten av kunskapscentra som bistår vid upphandlingar som blir
mottot för det fortsatta arbetet.
När det gäller upphandling så måste vi alla komma ihåg att det är ett tveeggat svärd. Det är bra på många sätt att man tryggar rättviseaspekten och
konkurrenssidan mellan företagen. Men vi har ett dilemma, vilket jag själv i
självstyrelsepolitiska nämnden kommer att ta upp, det faktum att vi idag i
vissa fall har för små gränsvärden vid de åländska upphandlingarna. Vi utsätter våra tjänstemän för en onödigt byråkratisk process och i vissa fall skapar
vi en situation där vi gör oss ointressanta för leverantörer av mera avancerad
utrustning. Varför skulle de stora leverantörerna, specialisterna, ägna sig åt
en nivå som inte är försvarbar? Vi sållar helt enkelt bort skalan av leverantörer genom att ha för små gränsvärden. Det här är en diskussion som vi måste
föra.
I replikväxlingen med EU-ministern var vi redan inne på statsstöd. Det är
en otroligt viktig sida av Ålands EU-medlemskap att vi får ett större handlingsutrymme när det gäller skärgårdspolitiken och regionalpolitiken i stort.
Här måste vi nog med kraft se hur en omritad stödkarta kan ge bättre förutsättningar att stöda den svagaste regionen inom våra gränser.
När det gäller överträdelseförfaranden så upprepar jag inte vad vtm Jansson sade. Det tycks som om Jansson nästan har läst mina tankar även här.
Det har skett en enorm utveckling vad gäller försvaret av Ålands intressen. Vi
är trots allt rätt goda att sköta det här idag. Det är ingen tröst med tanke på
de stora förluster som vi har upplevt inom ramen för just överträdelseförfaranden; vårjakten och snuset. Men bättre sent än aldrig, det är bra att det
finns ett system som tycks fungera bra. Det är sannerligen viktigt att landskapsregeringen är på alerten med tanke på de nya sanktionsmöjligheter,
som kommissionen har enligt Lissabonfördraget, att mycket snabbt skrida till
verket ifall ett land eller autonomt område överskrider sina rättigheter. Tack,
fru talman.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Det kan ju vara motiverat när vi har en center i talarstolen att ta upp frågan om upphandling lite bredare än vad jag hade
möjlighet att göra i mitt anförande. Avsikten med upphandlingsreglerna
inom EU är att skapa en öppen konkurrens mellan företag i olika länder.
Men det har blivit mera att det skapas begränsningar för konkurrensen
till och med inom regioner inom länderna på ett olyckligt sätt. Detta har
gjort att många upphandlingsjurister och andra jurister har tolkat regelverket så att man inte får befrämja närproducerade, sådana kriterier får
man inte ha. Det är ju en feltolkning av regelverket, även här skulle behövas en liten uppluckring. Närproducerat ska sättas in i miljökriterierna i samband med upphandlingar. Det gör att man kan ha ganska klara
regler för det.
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Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman! Vicetalmannen har helt rätt. Själva upplägget har på
något sätt gått lite snett. Tanken är att det inte ska vara ett hinder mellan länderna. Man ska kunna sälja varor och tjänster. Upphandlingar
har tagits ner på en lokal nivå som har lett till en situation där det kryllar av besvär. Det känns rätt märkligt att vi har skapat en sådan tillvaro.
Vi behöver föra en diskussion om hur vi kan få den här tillvaron att fungera bättre.
Så sent som i förra veckan höll man ett särskilt seminarium om detta
på åländsk mark för att fler ska förstå hur man måste agera. Det är klart
att vi även måste kunna konstruera upphandlingsvillkor som gynnar de
åländska företagen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Viveka Eriksson

Talman! Ofta ställs frågan när vi har gäster bortifrån om hur Åland mår i EU
och vad ålänningarna tycker om EU. Vi berättar alltid då om hur svårt medlemskapet blev för självstyrda områden som Åland eftersom EU är ett samarbete mellan nationalstater. Att vi gett ifrån oss behörighet men inte fått motsvarande påverkans möjligheter. Att det skett en behörighetsförskjutning från
självstyrelsen också till Helsingfors eftersom alla EU-ärenden tar vägen via
Helsingfors. Ska vi påverka ska det ske genom Finlands röst och Finland vill
inte alltid samma sak som Åland.
Självstyret har inte mått bra av EU, förvärvad behörighet som ålänningarna genom tiderna kämpat för att överta har delvis tagits tillbaka till Helsingfors och en del har överförts på EU.
Vi ålänningar gjorde ett medvetet val när vi sade ja till EU men vi såg
kanske inte hela vidden av den konstitutionella problematiken.
Vi berättar förstås också om Ålandsprotokollet och vilka möjligheter skatteundantaget gett oss, vi konstaterar att ålänningarna sade ja i två folkomröstningar eftersom de flesta av oss såg stora problem för Åland utanför EU
efter att både Finland och Sverige beslutat ansöka om medlemskap. Vi såg
också fördelar i möjlighet till ökad rörlighet och bättre handelsförbindelser
främst till Sverige. Nå, till den delen fick vi förstås en kalldusch när skattegränsen tillkom som ett sätt att hantera vårt skatteundantag.
Den andra frågan, om vad ålänningarna tycker om EU är inte lätt att svara
på. Jag noterade att ministern hade en syn, men jag ser inte lika positivt på
hur ålänningarna uppfattar EU. Jag tror att ålänningar inte bryr sig så mycket om EU förutom när det kommer till konkreta frågor där EU har varit oförstående och i sin storskaliga hantering av gemensamma frågor till största delen förbisett regionala särförhållanden, nedärvda traditioner och kulturer.
Man har glömt tanken på att ta tillvara den europeiska mångfalden, besluten
är övergripande och likriktade. Subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen
glöms eller försvinner i manglande och kompromissandet inom EU:s institutioner.
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EU opererar på en nivå som är avlägsen medborgarna så man inte orkar
bry sig. Annat än när besluten i Bryssel påverkar direkt i form av stopp på
snusförsäljning, minimerad vårfågeljakt, byråkrati och statsstödsregler som
försvårar en småskalig regionalpolitik.
Nu kanske den som lyssnat så här långt tror att liberalerna blivit EUmotståndare. Det brukar ofta bli rubriker efter en sådan här debatt och någon
som stiger upp och säger att vi ska bojkotta EU, men det tycker inte liberalerna. Liberalerna står fast vid att EU är ett viktigt freds- och samarbetsprojekt.
Men EU borde bättra sig och ta hänsyn till regionerna och framförallt de
självstyrda områdena. Likaväl som Finland nu borde inse att Europaspåret är
kört och att det nu är dags att se till att deras enda självstyrda område, som
har suverän lagstiftningsmakt, får plats i EU-parlamentet. Det är inte hedrande för landet Finland som är en modern demokratisk rättsstat att ålänningarnas folkliga förankring i EU saknas vilket innebär ett stort demokratiunderskott.
Mellan människorna och EU:s institutioner finns ett enormt avstånd.
Undra på att det är svårt att intressera sig för vad som sker i Bryssel. Eller för
den delen vad som sker i landskapsregeringen som har ansvaret att hantera
alla dessa otaliga EU-ärenden. Först när lagstiftning och beslut griper in i
vardagen vaknar engagemanget och då är det för sent att påverka.
Frågan är; hur ska vi väcka intresse för EU och få igång ett engagemang
kring EU frågorna? Hur kan medborgarna komma närmare EU? Är det årliga
meddelandet till lagtinget svaret? Knappast. Meddelandet ger en bra sammanfattning om vad som är på gång och vad som bedömts vara viktigt ur
åländsk synvinkel. Sista delen av meddelandet ger också statistik på hur
många ärenden som har hanterats och hur engagerat lagtinget varit. Hela
meddelandet blir lite av en revisionsrapport av EU-arbetet. Många av frågorna snurrar på år efter år, därför att de är så långsiktiga. Därför diskuterar
vi också lite samma frågor flera år i rad i den här debatten. Den politiska debatten verkar inte komma igång med anledning av meddelandet, och på det
sättet engagerar vi inte heller människorna som lyssnar på debatten. Jag var
redan i fjol inne på att det börjar bli dags för en ny form för den årliga EUdebatten.
Vi har under många år haft fokus på inflytandefrågorna. Det har varit en
lång kamp för att få till stånd bättre möjligheter att påverka via Finland. Nu
har vi kanaler och nu gäller det att utnyttja dem.
Kampen för parlamentsplatsen är kvar och den frågan måste ha stor uppmärksamhet av landskapsregeringen. Men i övrigt ska vi nu koncentrera oss
mer på substansen i olika politikområden. Därför är det intressant att sätta
sig in i vilka områden landskapsregeringen prioriterat. Problemet som jag
upplever är att återknytning till människors vardag saknas. Att man skulle
förstå hur de prioriterade politikområden kan gripa in i människors vardag.
Människors liv påverkas säkert av de politikområden som prioriteras. I framtiden när lagar sätts i kraft hur ska jag som medborgare förstå vad som döljer
sig i de olika kommissionsförslagen om de inte konkretiseras och exempel ges
på hur implementeringen kan komma att påverka livet på Åland?
Jag vet hur svårt det är att göra prioriteringar av den mängd ärenden som
är på gång och på kommande inom EU och jag vet att det är svårt att sia om
vilken väg de olika initiativen kommer att ta. Men jag ber ändå den nya EUministern att fundera på dimensionen hur man skulle öka intresset och
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stärka engagemanget hos medborgarna. Hur ska vi få igång en debatt som
mer anknyter till människors liv och vardag?
Vi i lagtinget har också anledning till självkritik. Även om vi vet att EU griper in i det mesta har vi ett rätt ljummet intresse för EU-frågorna. Vi har
länge talat om att utskotten skulle behöva ta mera för sig av EU-frågorna. Vi
har subsidaritetskontrollen där det ännu inte finns system som jag tycker att
uppfyller det som vi önskade när en gång i tiden kämpade för subsidaritetskontrollen. Där måste vi komma vidare. Men även för oss i lagtinget så blir
det intressant när det blir konkret och när det implementeras i lagstiftning.
Ett bra exempel på det här är lagen om patienters rörlighet som remitterades
i måndags. Det är ju ett ärende som har funnits med oss i många år. Nu ser vi
resultat av en lång process. Det skulle faktiskt vara intressant att få veta
huruvida Ålands engagemang i den frågan överhuvudtaget haft någon betydelse.
Varroa och biodling har varit en fråga som sysselsatt Åland och förvaltningen under flera år. Åland har faktiskt i den här frågan gjort sin röst hörd.
Oron som fanns hos biodlarna togs på allvar och initiativ väcktes om att
Åland skulle bli ett varroafritt område. Ni som inte minst det så påverkar det
och kan förstöra hela bisamhällen. Det handlar om hur man importera för bisamhällen mellan Åland och andra områden.
Kommissionen har nu beslutat om att delar av unionen skulle erkännas
som varroafritt. Regelverk har antagits som gör det möjligt att skydda bisamhällena på Åland från angrepp. Det är bra jobbat från Ålands sida. .
En annan långkörare är tullkodexen och skattegränsen. Här har verkligen
Åland gjort sitt arbete och gjort allt som bara gått att få till stånd förenklade
förfaranden av tullkodexen. I ett skede såg det rätt mörkt ut och det såg ut
som också förenklade förfaranden som utarbetats i vår skattegränshantering
var hotade. Om jag förstår meddelandet rätt är nu de hoten undanröjda och
vi kan leva med den tillämpning av tullkodexen som kommer att gälla. Där
vill jag också peka på att landskapet göra skillnad och påverka.
Tillväxt och jobb är fortsatt högt prioriterat i kommissionens arbetsprogram för 2014. För ett hållbart samhälle är grunden fortsatt hållbar ekonomi
som bygger på att människor har arbete och att företagandet ges goda förutsättningar. Att hjulen rullar. Förstås har EU-programmen en stor betydelse
för hur och på vilket sätt företagandet i landskapet ska stödas och ges förutsättningar för fortsatt tillväxt. EU-programmen ska som det sägs i meddelandet beskrivas i ett särskilt meddelande och lagtinget ska då få möjlighet
att fördjupa sig i den frågan. Det är bra att vi får det till lagtinget. Det är synd
att vi inte i det här skedet i samband med behandlingen av EU-frågorna har
fått den informationen till lagtinget. De nya programmen är kanske den viktigaste EU frågan just nu eftersom de kommer att styra den förda näringspolitiken i många år framåt. Och av dem bör ju också framgå hur landskapsregeringen tänker arbeta för att verkställa EU-målet om tillväxt och jobb.
Kommissionen vill också bekämpa ungdomsarbetslösheten bland annat
genom ungdomsgarantier. Från liberalerna har vi vid flera tillfällen understrukit vikten av att införa en ungdomsgaranti. Landskapsregeringen har inte
velat ta till sig förslaget men kanske kommissionen kan vara den kyrkstöt
som behövs för att vi också på Åland ska ha en garanti för att ungdomar ska
ha tillgång antingen till jobb eller till utbildning.
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Jag noterar att upphandling redan har diskuterats av ltl Harry Jansson,
och vtm Jansson. Jag hade också upp den frågan redan i fjol. Jag tycker att
det är väldigt viktigt att följa det här och att förändringarna också passar vårt
småskaliga system. Jag har en frågeställning och ett varningens finger. Igen
ska en tillsynsmyndighet som ska pekas ut för nationen Finland. Vad betyder
det för Åland? Ska tillsynen ske från Helsingfors?
Angående kompetenscentret, ska vi bygga upp ett eget eller är det landet
Finland som ska sköta byråkratin? Här finns det skäl för landskapsregeringen att verkligen analysera och fundera vidare.
I talmanskonferensen hade vi en diskussion om långa anförande. Nu står
jag här och har ett långt anförande. Det blir lätt så i den här debatten så för
EU är en så omfattande fråga. Jag har tre frågor till.
Den nationella experten vid kommissionen som vi kämpade om höll på avslutades vid halvårsskiftet 2013. Jag är glad att landskapsregeringen lyckades
få till stånd en lösning tillsammans med statsrådet i Helsingfors. Jag ber
landskapsregeringen att kämpa för att fortsätta att ha en nationell rådgivare i
kommissionen. Vi är små, vi måste ta tillvara alla resurser och vi måste använda alla kanaler och fötter in i EU:s olika institutioner.
När det gäller tjänsten som specialrådgivaren i Bryssel så ska den utvärderas, vilket också sades i fjol att den skulle utvärderas under året. Nu ska det
göras. Den posten är så viktig men man ska komma ihåg att det är berg av arbete som den personen har på sig. Det är framförallt ministerrådet som borde
vara i fokus för specialrådgivaren. Kontakterna till parlamentet måste vi
sköta på annat sätt. Specialrådgivaren i Bryssel ska bevaka alla kommittéer,
alla arbetsgrupper och alla åländska positioner. Det är ett digert jobb. Försök
att göra strukturen så att man också kan klara det arbetet så att det inte blir
för spretigt.
Slutligen vill jag igen påminna om seminariet om Åland som vi kom överens om med viceordförande Mercedes Baressos när han besökte landskapet
2011. Redan då kom vi överens om att regionkommittén skulle genomföra ett
seminarium om Åland. Nu säger man i år igen att man ska genomföra seminariet i år. Nu hoppas jag, minister Valve, att vi i nästa EU-meddelande inte
ska läsa att det ska göras nästa år. Tack.
Minister Wille Valve, replik

Tack, vtm Viveka Eriksson, för ett tydligt och bra anförande. Många av
frågorna får vi säkert anledning att återkomma till i självstyrelsepolitiska nämndens behandling och i utskottens behandling. En replik räcker inte till.
Jag kan kort kommentera att det går utmärkt att tycka att EUmedlemskapet är en bra sak, samtidigt som man är kritisk mot det
mesta som EU står för. Det är i det ljuset som jag tycker att man ska se
51 procent. Den stora frågan som vicetalmannen tog upp var hur vi kan
berätta för medborgarna vad EU betyder för deras vardag. Där kan vi
alltid bli bättre. Vi politiker som befinner oss i det här rummet har en
stor pedagogisk uppgift att öka intresset och stärka engagemanget. Jag
håller kanske minst med vtm Eriksson angående engagemanget i och
med att jag upplever att det finns ett starkt engagemang för ålänningarna för just EU-frågorna av olika skäl. Ibland känner man att EU skaver
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och man vill veta varför EU håller på så här, men man vill också veta om
möjligheterna som EU ger.
Talmannen
Tiden är ute!
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag tror också att ålänningarna bryr sig om EU när det blir
konkret, när man ser att det som EU beslutar om eller planerar faktiskt
griper in i vardagen i mitt liv, då engagerar man sig. Därför efterlyser jag
att vi skulle bli bättre på den debatten, att vi faktiskt knyter an de här
olika kommissionsinitiativen för att beskriva hur det påverkar människors vardag. Då kan man förstå, lära sig och försöka vara med och påverka. Vi kan påverka innan implementeringen sker, sedan är det ett
faktum.
Minister Wille Valve, replik

I sak håller jag med. Jag tror att det handlar om en insikt om att EU
verkligen angår oss alla. EU är inte bara en fråga för EU-rättsenheten
utan det är en fråga för hela förvaltningen, det är inte bara för EUministern, det är för alla ministrar. EU är inte folkrätt utan EU är idag
offentlig internaliserad rätt både i Finland och på Åland och bör betraktas som sådan anser jag.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Så är det absolut. Samtidigt har EU så många olika trådar ute. Det är
svårt för vårt lilla sammanhang med vår lilla förvaltning och vår lilla befolkning att följa de andra. Därför blir de här prioriteringarna väldigt
viktiga, att man gör rätt saker och att man koncentrerar sig på samma
sak. Att man återanknyter EU-frågorna till människors vardag tycker jag
att är väldigt viktigt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Det var ett långt och innehållsrikt anförande av vicetalmannen. Jag håller med i många frågor. Jag tycker att det blev lite inkonsekvent när det gäller den lokala anpassningen av EU:s politik. Inledningsvis nämnde vicetalmannen att EU var en ganska stor koloss som
pressar på oss allt möjligt och att vi nästan inte kan värja oss. Samtidigt
någonstans i mitten av anförandet så var det väldigt bra när det gällde
Varroa och att Åland hade varit aktivt. Min uppfattning är att EU beaktar lokala variationer och gör otaliga undantag men det krävs lokal politisk aktivitet som förs vidare i Bryssel. Skatteundantaget är väl det mest
strålande exemplet på lokala variationer.
Talmannen
Tiden är ute!
Vtm Viveka Eriksson, replik

Tack, talman! Nu förstod jag inte riktigt den här inkonsekvensen. Jag
pekade på hur viktigt det är att vi utnyttjar kanalerna för att på alla sätt
802

försöka påverka. Jag lyfte upp de goda exemplen där det har lyckats.
Men det är väldigt många andra frågor som griper in i människors vardag där man känner att man inte har haft den här möjligheten att vara
med och påverka. Traditioner och kulturyttringar blir sönderskavda av
övergripande storskaliga beslut och vårfågeljakten är ett exempel. Det är
då som människor reagerar. Jag tycker att vi ska vara mera proaktiva
och se till att människor blir mera engagerade i ett tidigare skede såsom
exemplet med Varroa där det fanns en tidig varning och vi var med och
påverkade.
Ltl Barbro Sundback, replik

Vårjakten var nog en blunder från åländsk sida. Man var allt för godtrogen vad gällde tjänstemännen i Helsingfors. Där misslyckades man helt
enkelt.
Jag har lite svårt med det här engagemanget från den enskilda individen. Det är säkert bra men nog är det ju de politiska organens ansvar
och vi invalda politikers ansvar att föra den här politiken. Naturligtvis
gör man det alltid i samarbete med dem som man företräder. Jag tycker
att det där blir lite tjockt och tungt. Ge gärna flera exempel på där Åland
har blivit överkörd i de här sammanhangen som vicetalmannen nu
nämner här. Jag känner inte riktigt igen den där bilden. Man kan skylla
allt möjligt på EU utan att på något vis varken ta ansvar eller föra fram
fakta.
Talmannen
Tiden är ute!
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! EU:s beslutsfattande sker på en nivå som är väldigt långt ifrån
människornas vardag. Jag försöker peka på att det finns en anledning
för oss som jobbar inom politiken med de här frågorna att på olika sätt
skapa en bättre förståelse och ett starkare engagemang. När jag hör
människor tala om EU då är det ofta i termerna av att man är missnöjd
med någonting, byråkratin är komplicerad eller statsstödsreglerna går i
fel riktning. Det finns otaliga exempel på när medborgare faktiskt är
missnöjda.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Tack, vtm Eriksson, för ett utomordentligt Åland-Europa
anförande. Vicetalmannen berörde hur vi ska få folk intresserade. Jag
delar uppfattningen att det är dåligt ställt till den delen. Men det är
också dåligt ställt i lagtinget, där borde vi lyckas ännu bättre och då får
vi också ut det mera bland folket. Däremot har vi en god möjlighet att få
information ut bland folket vart fjärde år i samband med Europaparlamentsvalet. Nu när vi har en egen kandidat, talman Britt Lundberg, så
får vi alla ta på oss ansvaret att föra ut de väsentliga Europafrågorna för
ålänningarna till allmän diskussion.
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Sedan en kort randanmärkning när det gäller subsidaritetskontrollen.
Nu har vi också sett att subsidaritetskontrollen är mycket av skendemokrati. Det har vi inte mycket nytta av.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Vi kämpade väldigt hårt för att vi skulle ha den kanalen öppen.
Vi fick också till stånd en ändring i självstyrelselagen så att vi har den
här kanalen öppen. Därför är det viktigt att vi i motsvarande mån jobbar
konkret för att utnyttja kanalen. Det är tungarbetat, det är ett väldigt
stort sammanhang och det är väldigt många som ska vara engagerade,
men vi ska utnyttja de kanaler vi har. Det tycker jag att är viktigt.
Jag håller med om att vi har talat i väldigt många år att lagtinget behöver engagera sig mera i EU-frågor. Jag är också självkritisk, man
kunde gå in i detaljer mycket mera. Man borde titta mycket noggrannare
på alla olika prioriterade frågor och kommissionsinitiativ, men det är
lite tungarbetat. Utskotten har förstås ett stort ansvar att jobba med EUfrågorna.
Vtm Roger Jansson, replik

När det gäller lagtingets eget arbete så har vi ju tillsammans kämpat för
att intresset skulle öka. Jag har den erfarenheten med mig från riksdagen att de utskott som sysslar med jordbruksfrågor och med miljöfrågor
så långt mer än hälften av deras arbetstid går åt till EU-ärenden. Så är
det inte alls här i lagtinget, utan EU-ärenden tar man lite mera sällan
och relativt lätt på. Nu när programmen för de kommande sju åren
kommer så blir det naturligtvis momentant lite mera aktivitet i lagtinget.
Men tyvärr borde det finnas en mycket större kunskap och mera ingående diskussioner i de frågorna så att man når det resultatet att man är i
tid när EU-politiken slås fast.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Statistiken i meddelandet visar hur många samråds- och informationsärenden som det har varit mellan landskapsregeringen och lagtinget.
Statistiken har inte förändras till det bättre under det senaste året. Visst
finns det anledning att ta tag i det här också från utskottets sida.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Vtm Viveka Eriksson nämnde att lagtinget inte såg
vidden av ett medlemskap i EG/EU. Vi backar då bandet 20 år tillbaka
ungefär till 1993-1994. Jag var medlem av lagtinget vid den tiden och
flera av oss här var redan då med. Jag vill inte påstå att jag såg vidden
tillräckligt, men så mycket vidd såg jag att jag föreslog att lagtingets alla
organ skulle engageras i frågan för att ta reda på vilken vikt detta ärende
har. Vad har vi att lära oss från t.ex. Danmark och Spanien? Vi minns att
det förslaget röstades brutalt ned, 8 liberaler stödde det, 22 röstade
emot och här är vi.
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Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Det är självfallet så att Åland har gjort en massa misstag under
arbetets gång. Det här var också ett misstag förstås. Därför att vi har den
konstitutionella problematiken, som jag pekade på, och vi såg inte riktigt hela vidden av detta med behörighet. Man kan inte säga att behörighet överfördes tillbaka till Helsingfors, men den hanteras där. Åländsk
behörighet hanteras i Helsingfors. Självstyrelseutvecklingen har gått
bakåt i det här sammanhanget. Jag tror inte riktigt man hade den problematiken klar för sig när man gick in i EU-medlemskapet. Självstyrelsen har inte mått bra av EU-samarbetet.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Det beror ganska mycket på vad man menar med
”man”. Vi var sedan begynnelsen vana att självstyrelsen utgör ett skydd
mot annan lagstiftning. Det är möjligt att man trodde det också i förhållande till EG/EU. Faktum är ju det motsatta. Hela idén med behörighetsläckaget är ju integration. Det var uppenbarligen därför vi gick med.
Men det är oroande om vi gick med på så galna boliner att man inte riktigt visste vad man gick med i.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Jag är övertygad om att medvetenheten fanns, och den finns nu, om att
vi förde över behörighet till EU. Vi var kritiska då och vi är kritiska nu
till att vi inte kunde följa med och påverka besluten i enlighet med den
behörighet vi överförde. Jag tror nog att alla var medvetna om det.
Helsingfors hanterar idag alla EU-ärenden, även de som Åland har egen
behörighet, det är landet Finland som agerar gentemot EU och till den
delen har det blivit en förskjutning som inte var önskvärd och inte riktigt genomtänkt.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Barbro Sundback

Tack fru talman! Vtm Viveka Eriksson lade väldigt stor vikt vid att medborgarna inte är engagerade i de här frågorna. Då måste vi också fråga oss vad
det beror på att det här engagemanget inte ökar? Jag tror för min del att de
här senaste replikskiftena om behörigheten och vad som skedde 1993 och
1994 är en typ av diskussion och debatt som verkligen gör att medborgarna
drar öronen åt sig.
Nu har vi snart varit med i EU i 20 år och det är vardag för de flesta människor. Man tar för givet att man kan resa fritt i Europa. På många sätt är
man mera informerad än någonsin tidigare om vad som händer i området.
Jag tror framförallt att människor känner stor trygghet och rädslan för krig är
mer eller mindre borta för de uppväxande generationerna, vilket är en stor
politisk framgång för det är nog första gången i världshistorien som europeiska nationer inte känner att de möjligen är offer för nya och kommande krig.
Herr talman! Jag hade närmast tänkt tala om den här proceduren och redogörelsen. Ska vi hålla på så här? Är det ett väsentligt politiskt arbete som
lagtinget utför genom den här redogörelsen och dess remiss till självstyrelsepolitiska nämnden? Vi kan läsa här att av 850 direktiv så har det varit samråd
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i 3 direktiv med utskotten. Subsidiaritetsprincipen har vi inte utvecklat. Vi
har inte något fungerande system i lagtinget för hur vi ska dras in i EUsamarbetet. Det är inte utrikespolitik, det borde vara en konsekvens att behörigheter förts över till Bryssel. Om vi ska vara med i ett tidigare skede så kan
vi inte göra det här till något speciellt. Men vi har inte en fungerande struktur
och vi har aldrig haft någon.
Min uppfattning har alltid varit att självstyrelsepolitiska nämnden ska vara
ett EU-organ. Man borde samla kompetensen och kunskapen där och självstyrelsepolitiska nämnden kunde sedan eventuellt göra bedömningar. På den
här nivån kunde man också ha diskussioner med de ansvariga ministrarna,
men det där är detaljfrågor. Vi kan konstatera att strukturen inte fungerar.
Den här debatten hetsar nog inte upp någon. Redogörelsen har dessutom en
politisk egenhet att den blir vanligtvis godkänd när dess tid rinner ut. Regeringen som lämnar den här redogörelsen önskar sig antagligen feedback från
lagtinget men feedbacken kommer när tiden för redogörelsen mer eller
mindre är slut. Det är med andra ord, herr talman, på det sättet ställt att ingen är riktigt intresserad. Arbetet tar lång tid och när det är klart så har det
ingen betydelse i stort sett, om jag är riktigt hårdrar det här.
Jag tycker för min del att det här måste förändras och radikalt. Helst måste
vi ha någonting helt annat, jag vet inte hur regeringen vill kommunicera med
oss om detta. Jag tror att det skulle vara lättare om vi hade en allmän EUdebatt varje år, gärna före det här pappret kommer. För det som händer politisk i EU är ju ganska intressant nu och nästan lite hoppfullt. Det känns som
att det finns en framtid för EU vad gäller de stora strukturerna. Däremot ser
det illa ut när det gäller mänskliga rättigheter, Rule of law och demokrati i
många av medlemsländerna. Jag tror att det skulle vara en mera politiskt intressant diskussion.
Ska vi nu igen sitta och säga, när det här dokumentet kommer till självstyrelsepolitiska nämnden, ”det är demokratiskt, alla ska få vara med och uttala
sig” och sedan skickar vi dokumentet till utskotten för utlåtanden, så kommer
utlåtandena och så läser vi igenom. Ska vi göra någonting? Nej, vi bilägger
dem så får alla läsa och så är det demokrati. Det är på något slags folkskolenivå. Alla får samma möjligheter, men det är ingen som fattar något styrande
beslut. Den politiska debatten är ganska tråkig.
Herr talman! Med dessa föga uppmuntrande ord så tror jag nog att medborgarna, även efter den här behandlingen, kommer att vara lika oengagerade som tidigare i EU-frågor. Tack.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Tack ltl Barbro Sundback för det anförandet. Jag noterade att
ledamoten är missnöjd med EU-redogörelsen. Vi ska komma ihåg att
det här ändå är ett dokument som fortsättningsvis lever. Det har processats fram under de senaste åren och dokumentet finner sina former. Om
arbetet som landskapsregeringen har gjort är så oerhört dåligt så skulle
det vara intressant att veta hur ltl Barbro Sundback gärna skulle se att
landskapsregeringen för diskussionen och dialogen gentemot lagtinget.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, herr talman! Jag tycker inte att minister Thörnroos behöver ta på
näsan. Jag tror att den här diskussionen ska vi föra i nämnden. Det här
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ärendet ska ju till nämnden och behandlas. Är ministern nöjd med att
lagtingets uppfattning i de här frågorna i bästa fall kommer i september
eller november till regeringens kännedom? Jag tycker att det är väldigt
ineffektivt arbete.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Problematiken i meddelandeformen som den ligger här och nu
är att meddelandet delvis innehåller en återblick, men också delvis prioriteringar framåt. Prioriteringarna framåt kommer ju från EU. Det är
EU som lägger de stora riktlinjerna som vi sedan från regeringen försöker implementera i den åländska verkligheten. Jag bestrider inte att det
säkert finns ett utvecklingsarbete att göra här. Jag skulle gärna vilja veta
hur ltl Barbro Sundback vill att landskapsregeringen ska förhålla sig till
EU och hur vi ska kommunicera gentemot lagtinget. Det finns ändå ett
begränsat antal möjligheter.
Ltl Barbro Sundback, replik

För det första är det inte ett meddelande, det är en redogörelse och enligt regelverket så ska redogörelsen behandlas av självstyrelsepolitiska
nämnden. Det första man kunde göra är att diskutera om den faktiskt
ska behandlas av nämnden, istället skulle vi kunna ha en öppen och fri
diskussion men då måste man ändra på arbetsordningen. För det är ju
ganska meningslöst att lagtinget tar ställning till det här när arbetet redan ska vara genomfört.
Jag tycker att vi kunde ha en allmänpolitisk EU-diskussion på höstsidan innan landskapsregeringen gör sitt arbetsprogram för EU. Om det
ska förankras i lagtinget så kan det vara en allmän debatt, inte nödvändigtvis gå till utskott. Ska det gå till utskott kanske det borde vara en
speciell fråga som man fördjupar sig i.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Axel Jonsson

Tack, herr talman! Jag ska i huvudsak fokusera på tre områden, som delvis
har berörts; upphandling, givetvis några ord om den åländska representationen i EU-parlamentet och tullcodexen samt sedan en liten framåtblick över
det kommande EU-året.
När det gäller upphandling så skriver man i meddelandet: ”Den föreslagna
reformen om modernisering av EU:s regler för offentlig upphandling avser
att förenkla regleringen och förfaranden kring offentlig upphandling samt
att öka dess flexibilitet….”Samtidigt avser den föreslagna reformen att göra
den offentliga upphandlingen mer kvalitetsinriktad”.
Även om upphandlingslagstiftningen idag ställer en del krav på landskapet
och kommunerna så har vi på senare tid i Ålands Framtid märkt att det finns
tendenser i debatterna runt om i kommunerna på Åland att man gör det svårare än vad det faktiskt behöver vara. I kommunala fullmäktigen har vi lite
förvånande noterat att det finns en allmän uppfattning om att man inte kan
använda närproducerat som ett upphandlingskriterium på råvaror till offentliga kök. Detta är en sanning med modifikation.
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Att i en enskild upphandling ställa krav på att levererade råvaror ska vara
närproducerade med hjälp av ett avståndskriterium till producenten är visserligen i strid med EU-rätten, men det finns stora möjligheter att ställa kvalitetskrav som i praktiken kommer att innebära större möjligheter för lokala
producenter att vinna upphandlingen.
För att nämna några exempel så kan man förutom miljökriterier, som vtm
Jansson var inne på, ha följande krav i en upphandling:
– att äldre ska serveras mat som är bekant för dem
– att fisken som serveras ska vara färsk
– att bröd som serveras ska vara nybakat
– att råvarorna uppfyller gällande djur- och miljöskyddslagstiftning på
Åland.
Har andra länder annan djur- och miljöskyddslagstiftning så klarar de
kanske inte av upphandlingskriterierna. Det medför att det blir enklare för
närproducenter att vinna upphandlingarna.
Här borde landskapsregeringen nu, när det nya direktivet som när som
helst ska klubbas i Bryssel och sedan ska implementeras på Åland, se till att
stifta en egen åländsk upphandlingslag som alternativ till dagens blankettlag.
Detta för att säkerställa att upphandlingsdirektivet implementeras så att vi så
långt det bara är möjligt ger kommunerna möjlighet att upphandla närproducerat och samtidigt se på andra möjligheter som ges i sammanhanget; exempelvis att all offentlig upphandling måste annonseras på en för Åland gemensam digital portal som vi i Ålands Framtid har motionerat om tidigare.
Ltl Harry Jansson öppnade även upp för andra problem man kunde
granska som kan ha med upphandling att göra.
En egen åländska upphandlingslag för att djupdyka i den problematiken
och tvingas ta ställning i frågorna ser vi från Ålands Framtid som ett alternativ som regeringen kan granska framöver. Vi uppmuntrar dem att komma
med en sådan lag till lagtinget.
När det gäller åländsk representation i EU-parlamentet så skriver man så
här i meddelandet: ”Regeringens linje vid förhandlingar inom EU är fortsättningsvis klar; i E-skrivelsen till riksdagen den 9.3.2012 fastslogs att ”I
enlighet med statsrådets principbeslut om Ålands medverkan och inflytande
i EU-ärenden från 2009 ska statsrådet också i fortsättningen i förhandlingar på gemenskapsnivå om fördelning av parlamentsplatser hävda Ålands
internationella särställning och självstyrande status.” Det är vackra ord men
vi vet ju hur man har använt den här skrivningen hittills, inte som något särskilt slagträ i den debatten för Ålands del. Vi har inte sett mycket resultat från
den skrivningen.
Man skriver vidare i meddelandet: ”Landskapsregeringen har under året
kontinuerligt arbetat med att få upp frågan om en åländsk parlamentsplats
på agendan då 2014 års val till Europaparlament varit upp på ministernivå
och vid EU:s institutioner.” Men har man lyckats så här långt? Nej, verkligen
inte. Men sörja har vi inte tid att göra, vi ska istället fråga oss varför vi har
misslyckats? Svaret är att vi inte vågar vara obekväma i frågan gentemot
Helsingfors. Vi släppte igenom Amsterdam-, Nice-, Lissabonfördraget och nu
senast Kroatien, efter några kovändningar i den frågan, utan att få någonting
konkret tillbaka från Helsingfors utom ett rakt och entydigt nej från regeringen.
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Den 19 december skrevs en ledare i Ålandstidningen: ”Ingen representation, ingen beskattning” som handlade om Amerikas protester på 1750-talet
mot nya Brittiska skattelagar. Man accepterade inte lagstiftningen och vägrade tillämpa den i Amerika med argumentet att man inte hade möjlighet att
påverka lagen. Tror ni det var populärt i Storbritannien? Nej, självklart inte
men så var heller inte högst prioriterat att vara bekväm i Amerika och till slut
fick man också som man ville och blev till och med självständiga.
Vi måste våga stå på oss och vara beredda att skapa förhandlingslägen med
de enda medel vi har i EU-frågor i lagtinget: EU-fördragen. Ålands Framtid
står därför orubbligt fast vid vår linje; lagtinget ska inte godkänna flera EUfördrag före vi har försäkrats en egen representation. Om vi enhälligt skickar
det budskapet till Helsingfors ger vi oss själva ett förhandlingsläge. Men det
kräver att man vågar vara obekväm.
Att förespråka en valbojkott såsom företrädare för Moderat Samling gör
kommer inte bära frukt. Det rynkar knappast många ögonbryn på andra sidan skiftet.
Min nästa fråga är tullkodexen och skattegränsen. Man skriver i meddelandet: ”Nu verkar tullkodexen hitta sin slutliga form”. Jag delar inte riktigt vicetalmans Viveka Erikssons uppfattning om att vi har gjort vad vi kan
för att lösa skattegränsproblematiken.
Redan när Ålands näringsliv hette handelskammaren gjorde man ett stort
arbete och utredningar i frågan för att lägga grunden för ett enkelt tullförfarande mellan Sverige och Finland. Svenska tullen sade redan då att man ställer upp och hjälper till och näringslivet skickade över bollen till landskapsregeringen som skulle få till stånd ett möte mellan den svenska och finska tullen för att skriva ett avtal om ett enkelt förfarande. Sedan dess har ingenting
hänt, utan man har väntat på eventuella förändringar från EU. Varför har
man inte försökt få till stånd en lösning utifrån dagens förutsättningar och de
förutsättningar som vi har levt med nu ett tag?
Nu skriver man i meddelandet att man igen för diskussioner med näringslivet för att förstå behovet av förenklingar. Åtminstone har vi i Ålands Framtid förstått det här behovet ganska tydligt. Det är väl inte meningen att man i
igen ska börja föra diskussioner med näringslivet på Åland? Nej, se till att
omedelbart få tillstånd ett möte med representanter för finska och svenska
tullen och eventuella övriga myndigheter och genomför de förändringar som
möjliggörs idag. Ändras regelverket så ändrar man också avtal därefter. Det
är dags för landskapsregeringen att visa handlingskraft. Behöver man hjälp
med kontakterna så ser jag att vi har vår landshövding här på plats som säkert kan hjälpa till med det.
Vad gäller Obunden Samlings tidigare engagemang i den här frågan, framförallt näringsministerns, så kan man fråga vart det engagemanget i den här
frågan har försvunnit. Man drev de här frågorna hårt ifrån oppositionsbänken i förra perioden, men så här långt har vi hittills inte sett ett knyst från regeringshåll för att komma framåt i den här frågan. Det är något oroväckande.
Har det här engagemanget försvunnet efter samgåendet med moderaterna?
Tittar vi utåt så är det ett spännande år för alla självstyrelser i Europa. Vi
har Skottland och Katalonien som båda går mot folkomröstningar för att
pröva om deras medborgare är redo för att ta steget och bli självständiga nationer.
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Center Maurits Coppieters, ett forskningscenter, har de senaste åren
granskat om EU-rätten tillåter att nya medlemsstater upptas inom unionen.
Får tidigare autonomier i dagens medlemsstater, som blir självständiga nationer, direkt komma med i EU eller måste de vänta fem år precis som alla
andra och ansöka om medlemskap? Det är en intressant fråga. Slutsatsen
som man har dragit är ja, EU-rätten tillåter detta. Det finns dock de som av
politiska skäl hävdar motsatsen. Frågan är inte solklar före man har fått den
prövad i ett praktiskt exempel, det vet vi alla när det gäller lagstiftning. Praxis
är viktigt. Skottland och Katalonien kommer under året att folkomrösta om
självständighet och förhoppningsvis får vi då också tolkningen av EU-rätten
bekräftad i två praktiska exempel.
Kan ett självständigt Skottland eller Katalonien smidigt integreras i EU
gäller givetvis detsamma för Åland. Och i likhet med Malta skulle ett självständigt Åland ha sex EU-parlamentariker enligt principen om degressiv proportionalitet, där de små ska ha möjlighet att påverka även fast de är små.
Det skulle förstås ge oss betydligt större möjlighet att påverka EU-politiken
idag och inte bara genom de fördrag som skickas hit till lagtinget lite då och
då.
EU var från början ett fredsprojekt och trots byråkrati, idel märkliga direktiv och en månatlig flyttkarusell mellan Bryssel och Strasbourg så har freden
bevarats och säkrats. Dagens EU ska självklart, i likhet med politikerna under
första halvan av 1900-talet, framhäva folkens rätt till självbestämmande som
den viktigaste grunden i konfliktlösning. Det är ett en viktig pusselbit i fredsprojektet EU.
Därför bör vi från Åland göra vad vi kan för att välkomna eventuella nya
medlemsstater som Skottland och Katalonien. Nya medlemsstater som definitivt skulle ha förståelse för vilka problem det kan innebära att som autonomi vara en del av den europeiska familjen. Tack, herr talman.
Minister Wille Valve, replik

Tack ltl Jonsson för många intressanta synpunkter. Nu kom vi tillbaka
till Kroatien. Jag frågade Ålands Framtids företrädare då vi behandlade
Kroatiens anslutningsfördrag vad man vill uppnå med ett nej till Kroatien. Jag fick svaret; publicitet internationellt. Min invändning som jag
hade då, och som jag fortfarande har, är; vad är det för sorts publicitet vi
får om man ställer Åland mot Kroatien? Vi snackar Kroatien, ett före
detta jugoslavisk land som har arbetat stenhårt för att bli salongsfähigt i
EU, de har ställt en massa krigsförbrytare inför rätta, jämfört med Åland
som är ett av de rikaste områdena i EU och har det ganska bra ställt.
I min värld i uppställningen en helt annan om vi just har ett konstitutionellt föredrag av typ Amsterdam, Nice eller Lissabon.
Betyder Ålands Framtids ståndpunkt nu att man också kommer att
säga nej till ett eventuellt anslutningsfördrag med Island?
Ltl Axel Jonsson, replik

Självklart har minister Valve uppfattat det korrekt. Det skulle väl ge oss
ett ännu bättre förhandlingsläge än Kroatien, absolut. Det är klart att Island som är ett frihetsälskande folk skulle förstå vårt resonemang att vi
också behöver representation där man stiftar lagar över ålänningarna.
Det ser jag som en självklarhet.
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Jag håller däremot med minister Valve om att ett konstitutionellt fördrag hade varit ännu bättre. När nuvarande lagtingsgrupp Moderat
Samling hette Moderaterna så valde de att inte fullfölja och utnyttja den
möjligheten den gången och inte heller vid Kroatien, Amsterdamfördraget och Nicefördraget. Att det stå här i salen och diskutera att det vore
bättre med ett konstitutionellt fördrag så det håller ju inte i praktiken.
När det väl gäller så har man inte kraft att fullfölja det från de tidigare
Moderaternas sida. Det kanske inte ska belasta minister Valve men definitivt det parti som han tillhör.
Minister Wille Valve, replik

Ser ltl Jonsson att ett nej till ett anslutningsfördrag, som det står Island
på, skulle kunna försämra relationerna på det nordiska planet och
Ålands möjligheter att förhandla till sig goda lösningar i det nordiska
samarbetet?
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag tror inte det. Tvärtom, jag tror att vi skulle kunna få förståelse från
isländsk sida för vårt resonemang och vår situation idag. I bästa fall
skulle vi också få hjälp av Island i detta, lika som man har gjort från
åländsk sida under 1900-talet när vi fick vår självstyrelse. När vi har
lyckats nå framgång på självstyrelseplanet så har det skett tack vare stöd
från det internationella planet. Men vågar man aldrig pröva det kortet så
kommer man heller aldrig att lyckas. Det är säkert.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Ltl Jonsson tar upp upphandling i sitt anförande. Jag delar till
mångt och mycket ltl Jonssons uppfattning om att en EU-upphandling
faktiskt inte är speciellt krångligt. Man behöver ta till sig faktakunskap
och processen som sådan är väldigt formativ.
På trafikavdelningen har vi valt att engagera Ålands näringsliv när vi
gör våra större upphandlingar så att Ålands näringsliv kan ge hjälp, stöd
och information till våra entreprenörer som inte är vana att t.ex. behöva
lämna in ett intyg på att de behärskar svenska. Finns inte det intyget
med så är det möjligt att de inte kan vara med i den fortsatta processen.
Det finns möjligheter även med EU-upphandlingar men det kräver ett
nytt tankesätt både från den som upphandlar och den som vill ha upphandlingen.
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag delar långt den uppfattningen. Det låter bra att man har involverat
näringslivet i processen. Det är genom dialog med näringsidkarna som
vi kan utveckla system och våra sätt att upphandla. Därför skulle det
vara oerhört viktigt, nu när man har ett nytt upphandlingsdirektiv som
ska implementeras, att landskapsregeringen noga ser över möjligheten
att stifta en egen upphandlingslag så att vi optimerar upphandlingen på
Åland så att den så långt som möjligt passar de åländska förhållandena
men ändå inom ramen för EU-rätten. I dagens värld där upphandlingar
blir allt mer centrala så är det en viktig fråga att ställa sig och en viktig
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analys som landskapsregeringen behöver göra. Jag hoppas att minister
Thörnroos delar den uppfattningen.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Till skillnad från ltl Jonsson så är jag ännu inte helt övertygad
om att en egen lag är simsalabim för EU-upphandlingar och Åland. Jag
vet att landskapsregeringen har initierat ett arbete mellan den allmänna
förvaltningen och Ålands hälso- och sjukvård där man tillsammans samlar spetskunskaper som behövs för att kunna genomföra EUupphandlingar på ett korrekt sätt. Här ser jag möjligheter för kommuner
och andra offentliga organisationer att ansluta sig och få hjälp, stöd och
råd. För de facto är det frågan om expertkunskap och kompetens som
behövs. Det känns ganska onödigt att kompetensen måste finnas precis
runt om överallt på hela Åland. Här finns det en vinning för oss alla om
vi kan samverka.
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag håller absolut med om det. Kanske man även kunde involvera kommunerna i det arbetet, eftersom det verkar finnas olika uppfattningar
om vad en upphandling innebär. Man ska komma ihåg att det inte bara
är vid EU-upphandlingar som EU-rätten ställer krav på kriterier, man
får heller inte bryta mot EU-rätten även om man gör mindre upphandlingar. De får inte stå i strid med EU:s grundläggande principer. Även
om det ställs hårdare krav på EU-upphandlingar så gäller också till vissa
delar EU-rätten för de mindre upphandlingarna. På det området gör
kommunerna betydligt flera upphandlingar. Det kanske finns ett behov
av att samarbeta och samla kompetensen kring de frågorna. Eventuellt
kunde man också stifta en egen åländsk upphandlingslag så att man
kunde göra det enkelt för dem att förstå lagstiftningen och man kunde
ha egna åländska direktiv på svenska. Jag vill gärna att landskapsregeringen granskar den möjligheten framöver.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Brage Eklund

Tack, herr talman! Jag tänkte engagera mig i detta som berör skog.
När det gäller det här meddelandet så finns det delar i det som är historia,
som ltl Sundback sade. Det finns också framåtsträvande visioner. I de delar
som berör skog så finns det vissa saker som jag vill påpeka.
På Åland idag är skogsbruksnäringen ganska viktig. Vi har två industrier
idag som omsätter i runda tal cirka 15 miljoner. Man är beroende av en
skogspolitik som gör att man kan utnyttja tillväxt och förädla de råvaror som
man får ut.
De industrier som finns på Åland idag har varit duktiga på att vidareförädla råvaran som de får in till industrierna. Det mesta går idag i förädlad
form på export. En del säljs på hemmamarknaden.
Vi har en viktig aktör när det gäller bioenergi. De tar vara på ris- och restprodukter som blir i skogen och sedan flisar de sönder det till grovflis och levererar detta till Mariehamns bioenergi. De som är insatta i Mariehamns bio-
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energi vet vilken nytta det är till. Det används till fjärrvärmesystemet i Mariehamn.
På Åland har vi ett bekymmer med att vi inte har något nytt regionalt
skogsprogram för Åland. Det senaste programmet gick ut 2006. Vi från
Ålands Framtid har frågat efter detta tidigare. Näringsministern är tyvärr inte
närvarande idag, det skulle ha varit trevligt att höra hur långt han har kommit. Han lovade att det skulle komma till hösten 2013. På samma gång är det
lite katastrofalt att man inte uppdaterade skogsprogrammen som berör
Åland.
Vi har också ett certifieringssystem, PFC, där båda bolag är certifierade i.
Det betyder att man ska bedriva hållbart skogsbruk. Det finns en massa kriterier; miljöanpassningar, man får inte avverka hur som helst, det ska vara träd
kvar på avverkningsytor och det finns mycket bestämmelser. Kontrollmyndigheten kontrollerar hela tiden att det här följs. Om man inte har skött sig så
skrivs rapporter.
Där har skötts väldigt bra, tycker jag. Hittills har EU inte haft någon aktiv
roll i skogspolitiken. Man har en skogsstrategi från 1998 och en handlingsplan för skogen 2007 till 2011 och det har gällt hittills. Jag citerar: ”Kommissionen anser att en ny strategi behövs för att utnyttja skogarnas multifunktionella potential på ett hållbart sätt, för att tillgodose den ökade efterfrågan
på råvaror och förnybar energi”.
”Kommissionen anser att landsbygdsutvecklingsfonderna bör användas
för att stödja genomförandet av en hållbar skogsförvaltning och man avser
att senast i slutet av 2014 utforma objektiva, långtgående och bevisbara
EU-kriterier för hållbar skogsförvaltning”. Här blir jag lite orolig. Norden
har i sina barrskogar, sin skogsindustri och sin tillväxt som inte finns i södra
Sydeuropa. De har inte förståelse och kunskap alls för hur vi förvaltar våra
skogar. Hur följer landskapsregeringen med den här utvecklingen? Bevakar
man detta så att man inte blir överkörd?
Inom skogsindustrin och näringen i Finland och Sverige så har man de här
certifieringssystemen. Det finns två stycken system, det finns FSC också och
de har lite olika inriktningar. Jag tycker att systemen är väldigt stränga. Vad
händer när det kanske kommer in sådana människor som kan påverka och
som kanske inte har förståelse för vår näring och vår skogspolitik här? Mitt
budskap åt dem som är ansvariga för att bevaka det här är att man bör noga
följa med och bevaka det här. Man ska vara ute i tid när man bevakar sådana
här intressen. Här är det viktigt att man är ute i tid och följer med det här,
annars kan man lätt bli överkörd. Man blir samtidigt lite orolig när det står i
sista meningen i stycket om skogen: ”Landskapsregeringen har mycket begränsade resurser för detta arbete, men avser att om möjligt följa med utvecklingen av strategin på nationell nivå”. Det här är bland de viktigaste sakerna för åländskt skogsbruk. Jag skulle vara väldigt glad om man följer med
det här och sätter resurser på att uppdatera sig. Tack, herr talman.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, herr talman! Tack ltl Eklund, jag tycker att det var ett bra anförande på det viset att det koncentrerade sig till en fråga och att den har
ganska stor praktisk och ekonomisk relevans.
Jag vet inte vad ltl Brage Eklund menade med Sydeuropa, men jag
kan nog lova att det finns stora skogsområden i både Spanien, Italien,

813

Frankrike och England. Och det finns otroligt stora skogsområden i före
detta Sovjetstaterna eftersom staten ägde skogarna. Jag vet inte riktigt
hur det är idag men om man reser inom Baltikum så finns det mycket
orörd skog, kanske inte den typ av biotop som vi har här. Jag vet ingenting om vilka skillnader det är och vilken typ av relevans det har för
EU:s direktiv eller planer.
Ltl Brage Eklund, replik

Fru talman! Det kanske var lite ospecificerat när jag sade Sydeuropa, där
kan jag dela ltl Sundbacks uppfattning. Men de har inte den utvecklade
barrskogen, den tillväxt och skogsindustri som vi har här i Norden, t.ex.
i Sverige och Finland. Skogsindustrin är en tung industri för våra nordiska länder och har en stor betydelse. Vi har stor nytta av skogen när
det gäller energiförsörjning och allt detta. Jag menade att inte har
samma förståelse för vår användning av skog och energi. De utnyttjar
inte skogen på samma vis.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag känner inte faktiskt till vilken insyn och kunskaper de har. I allmänhet är nog kommissionen och deras tjänstemän väldigt välinformerade.
Jag antar att finska EU-tjänstemän, om några, tillvaratar den finska träindustrins intressen. Det är en intressant fråga angående olika typer av
trä- och skogsverk och industrier och i vilken mån Åland riskerar att bli
diskriminerad. Det var lite det som vi var inne på tidigare, att det enda
som hjälper är aktivitet från lokalsamhället, vad vi vill och vad vi ska
göra. Om lagtinget ska vara inblandat så borde det komma i form av
samråd till det utskott som sköter de här frågorna.
Ltl Brage Eklund, replik

Det var det som jag ville få fram i mitt anförande, att man måste aktivera sig. Man måste bevaka de här positionerna och följa med. Sedan är
vi en liten spelare i hela EU. Inte är det sagt att vi får förståelse för vår
typ av skogsbruk. Det är åtminstone viktigt att man spelar och följer
med det här. Jag betvivlar inte alls att representanter för Finland bevakar det här, men de är ändå en liten bricka i alltihop. Det gäller att få
förståelse för det här i kommissionen, parlamentet och rådet och hela
vägen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Wille Valve, replik

Ltl Eklunds anförande röjer en god kännedom om förhållandena i den
här frågan.
Jag var med om kampen mot timmerdirektivets bestämmelser i
Europaparlamentet och även delvis i Rådet. Där märkte vi snart att Finland, Sverige och Österrike hade samma syn på skogen. Alla andra hade
en radikalt annorlunda syn. Skogsprodukter och papper var någonting
som importerades från Sydamerika eller Afrika och därför spelade det
ingen roll om man måste dubbel- eller kanske trippelcertifiera skogen
för det berörde dem inte. Men det berörde i högsta grad de finska,
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svenska och österrikiska skogsägarna och skogsproducenterna. Den här
skillnaden finns som ltl Eklund talade om.
Jag ska omgående ta upp detta med våra tjänstemän i Bryssel och begära en uppdatering. Det är mycket riktigt som ledamoten anmärker att
det här för tillfället inte är högst prioriterat. Det är ungefär mellanprioriterat. Jag ska personligen ta tag i det och höra hur landet ligger.
Ltl Brage Eklund, replik

Jag får tacka minister Valve för att han engagerar sig i det här. Jag ville
påpeka att det är viktigt att man följer med det här. Det är en del av
framtiden som man beslutar om när man går in för det här och blandar
sig i skogsnäringen och börjar styra den.
Skulle jag få bestämma så skulle jag helst vilja att vi skulle få sköta
skogen som idag och följa dagens certifieringar PFC och FSC. Det är
hårda krav på skogsbruket idag och följer man kraven så värnar man
både om miljön, uttag ur skogen och man förvaltar den på rätt sätt så att
man har tillväxt. Det är ett omlopp som aldrig tar slut om man sköter
skogen rätt.
Minister Wille Valve, replik

Så är det. Skogen är i högsta grad en förnyelsebar resurs som man kan
bruka i måttfulla mängder och det kan till och med stärka skogen. Det
var det budskapet som vi då försökte trumma in, och jag vet att också efter mig har man försökt trumma in detta.
Den andra ståndpunkten är att skog är någonting som avverkas illegalt och denna illegala skogsavverkning måste stoppas med alla medel.
Det är de två polerna som man ser. Man ser det både i Europaparlamentet och i andra europeiska institutioner.
Ltl Brage Eklund, replik

Det är inte så mycket att tillägga. Jag delar minister Valves uppfattning
när det gäller den illegala avverkningen idag. Det är en konkurrens mot
en verksamhet som drivs legalt. Det snedvrider konkurrensen om det
kommer osunda partier i den ordinarie eller i den legala verksamheten.
Allt sådant måste stramas åt.
Det är bra, jag litar på att minister Valve sköter det här. Han är ung
nu och har just börjat på posten så då är han arbetsivrig också.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till självstyrelsepolitiska
nämnden.
Herr landshövdingen

Värderade fru talman! Jag ber att till lagtinget för behandling få överlämna
republikens presidents framställning om bifall till konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang innefattande
ESC-konventionen samt ändringen av den samma.
Talmannen
Tack herr landshövding! Lagtinget kommer i vederbörlig ordning att behandla republikens presidents framställningar.
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Föredras
5

Strategi för hållbar utveckling
Landskapsregeringens meddelande (M 2/2013-2014)
Enligt 30 § i arbetsordningen kan lagtinget på förslag av talmannen remittera ett meddelande till ett utskott eller till självstyrelsepolitiska nämnden. Beslutar lagtinget att ett
meddelande inte ska remitteras antecknas ärendet för kännedom.
Talmanskonferensen föreslår att ärendet ska remitteras till finans- och näringsutskottet. Dessutom föreslår talmanskonferensen att lagtinget i enlighet med arbetsordningen
44 § 3 mom. ska besluta att övriga utskott ska lämna ett utlåtande om ärendet till det
beredande utskottet. Kan förslaget godkännas? Godkänt. Ärendet kommer att remitteras till finans- och näringsutskottet till vilket de övriga utskott ska avge ett utlåtande.
Diskussion.
Minister Carina Aaltonen

Fru talman! Bästa lagtingsledamöter, idag har vi en viktig debatt framför oss.
Den handlar om vår framtid, men kanske allt våra barns, barnbarns och
kommande generationers möjligheter att också i framtiden leva på den här
planeten jorden och i den här lilla delen av världen som kallas Åland.
Vi ska idag framför allt diskutera möjligheterna att ställa om Åland mot att
bli ett hållbart samhälle för att kunna ge morgondagens ålänningar de bästa
förutsättningarna att leva ett gott liv i en ren miljö och vara konkurrenskraftiga på morgondagens arena. Det är ett arbete vi ska göra tillsammans, över
partigränserna och som sträcker sig nästan 40 år fram i tiden.
En av vår tids största utmaningar är att få bukt med klimatförändringen,
att minska koldioxidutsläppen och att förhindra att temperaturen på jorden
ökar okontrollerat. FN:s klimatpanel slog i höstas fast att det inte finns någon tvekan om att det är mänsklig aktivitet som är orsaken till uppvärmningen av klimatsystemet och att många av de förändringar som inträffat sedan
femtiotalet saknar motstycke under de senaste tiotals- till tusentals åren. Atmosfären och världshaven har blivit varmare, mängden snö och is har minskat, havsnivåerna har stigit och halten av växthusgaser i atmosfären har ökat.
FN-rapporter visar också att jordens ekosystem drastiskt har minskat sin
förmåga att förse världen med livsnödvändiga tjänster som färskvattenrening, brukbar jord, produktiv skog och livskraftiga fiskbestånd. Det här innebär att människor får allt svårare att täcka sina grundläggande behov, exempelvis mat, rent vatten, hälsa, trygghet och frihet. Mer än en miljard människor lever idag i extrem fattigdom även om andelen riktigt fattiga stadigt
minskat under de senaste årtiondena.
Vi får också allt oftare ta del av nyheter om hur naturkatastrofer ödelägger
stora områden och miljontals människor drabbas runt hela världen, senast då
en tyfon drog in över Filippinerna.
Vi med våra konsumtionsmönster, vårt sätt att leva är också en bidragande
orsak till problemet. Mahatma Gandhis ord är relevanta i hög grad också
idag: Jorden räcker till varje människas behov, men inte till var mans girighet.
Det finns idag en stor medvetenhet om den allvarliga situationen som råder beträffande klimathoten, den osäkra världsekonomin och människors utsatthet. Både globalt på EU-nivå, i Norden och hos de enskilda länderna inser
man att vi inte längre kan fortsätta som tidigare och att det faktiskt är vi
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människor själva som skapat denna situation som vi befinner oss i. Tänk om
vi istället kunde vara en del av lösningen. Vad gör vi då?
På EU-nivå är huvudprioriteringen 2020-strategin - En smart, hållbar tillväxt för alla. EU-strategin är riktgivande för alla medlemsländer och den innehåller bland annat frågor som rör klimatförändringar, ren energi, hållbara
transporter, hållbar produktion och konsumtion och folkhälsa. Sektorer som
också i hög grad är berör Åland.
Inom det nordiska samarbetet försöker man ta ett samlat grepp kring en
gemensam strategi gällande hållbar utveckling. Man tar avstamp i den nordiska välfärdsmodellen som en framgångsfaktor för att ställa om samhällena
mot hållbarhet. Inom världssamfundet har Norden en ledande roll som trovärdiga pådrivare i miljöfrågor men även i de internationella klimatförhandlingarna. Nu i december fick Norges förra statsminister Stoltenberg bl.a. ett
uppdrag för FN, där han i första hand ska jobba för det globala mötet med att
ta fram ett nytt framgångsrikt klimatavtal till 2015. Det är Stoltenbergs nya
viktiga uppdrag.
I Finland godkändes i december ett samhälleligt åtagande för hållbar utveckling till 2050. Regeringen, riksdagen, försvarsmakten, Finlands näringsliv, miljöorganisationer, representanter för samerna och Åland fanns alla
med när beslutet togs. Också i Finland är visionen om ett välmående samhälle inom ramarna för naturens bärkraft en viktig fråga.
Hos oss på Åland har arbetet med miljöfrågorna pågått sedan 90-talet. Det
har gjorts många punktinsatser under årens lopp.
I regeringsprogrammet för samarbete, resultat och framtidstro tar vi till
ganska stora ord. Vi säger att Åland ska vara ett miljöföredöme, vårt mål är
att miljön ska lämnas över i bättre skick till kommande generationer och vi
ska ta fram en strategi för hur Åland kan ställas om till ett hållbart samhälle.
Ett hållbart Åland handlar inte enbart om miljö. Det handlar också om att
alla ålänningar i framtiden ska garanteras god hälsa, utbildning och sysselsättning. Vi vill också att så många människor som möjligt, kvinnor, unga, inflyttade ska vara delaktiga och kunna påverka samhällsutvecklingen. Vi anser
också att målsättningen måste vara en mer hållbar ekonomi med fler arbetsplatser speciellt inom den gröna ekonomin. Den offentliga sektorn ska ytterligare reformeras, moderniseras, digitaliseras och effektiviseras och det arbetet har redan inletts. Vi behöver bli ännu bättre på arbetsmarknads – och näringspolitik och se till att företagen får kunskap och resurser till att ställa om
och klara av nya utmaningar, där vi ställer om från fossilberoende till förnyelsebara energiformer.
Vi måste också ställa om vår egen skärgårdstrafik och få ett förnyat tonnage som kan växla in och köras på förnyelsebar energi. Vi måste ställa om
vårt byggande, redan 2018, om fyra år, ska alla nya byggnader i offentlig regi
vara nära noll-energihus och 2020, om sex år, ska alla nya hus som byggs
vara det.
Vi måste göra betydligt mer för att minska vår koldioxidanvändning och vi
behöver satsa på en mer hållbar livsmedelsproduktion med ökad självförsörjningsgrad och med mindre utsläpp. Våra egna konsumtionsvanor är också
någonting som vi bör fundera över på allvar. All upphandling som görs måste
vara hållbar. Vi måste satsa mer på det främjande och förebyggande hälsovårdsarbetet så att färre blir sjuka och färre blir deprimerande.
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Ett område där man redan nu diskuterar att ställa om till hållbarhet är den
landbaserade turismnäringen. Våra ekologiska fotspår ska krympa. Vi har en
mycket utmanande och intressant resa framför oss. Det innefattar ju all vår
verksamhet och ju längre vi väntar – desto dyrare och besvärligare blir det.
I mars 2012 tillsatte regeringen en parlamentarisk kommitté; Omställning
Åland. Uppdraget var att fram ett förslag på en långsiktig strategi för en omställning av hela det åländska samhället. Strategin skulle innefatta tydliga
hållbarhetsmål, förslag på åtgärder samt ett förslag på tidsplan när Åland ska
vara ett hållbart samhälle. Kommittén har i sitt arbete också gjort en omfattande omvärldsananalys och utvärderat strategier i våra närregioner, det lokala hållbarhetsarbetet, tillgänglig teori och metodik samt identifierat framgångsfaktorer knutna till hållbarhetsarbetet både lokalt och globalt. Allt detta
med syfte att föreslå en färdplan för hur det självstyrda landskapet Åland ska
bli hållbart. Denna rapport har ni framför er i lagtingsbänkarna. Den ligger
som grund för detta meddelande.
Landskapsregeringen ville ha en metodik, ett ramverk att arbeta efter. Begreppet hållbar utveckling är så filosofiskt, så relativt och så svårt att definiera att det är väldigt komplicerat för oss som är beslutsfattare att fatta långsiktigt hållbara beslut. Vi behöver robusta definitioner som gör att vi kan se
längre och inte fastna i politiska strider.
Åland var i behov av en tydlig spelplan – precis på samma sätt som när
man spelar schack eller fotboll, där man vet reglerna och där man har målet
klart för sig. Man vet inom vilka ramar man kan röra sig. Åland har nu fått
både en spelplan och spelregler för hållbar utveckling.
Metodiken som vi har valt bygger på ”Backcasting med principer för hållbarhet”. Nu kanske alla inte är så välbekanta med begreppet Backcasting,
men det innebär att man först skapar en målbild och därifrån förutsättningslöst ser bakåt i tiden till nutid för att finna de smarta utvecklingsvägarna till
målet som för oss är Ett hållbart Åland år 2051.
En av de centrala delarna i en sådan målbild är de fyra hållbarhetsprinciperna som definierar vad hållbarhet är. Jag ska snabbt räkna upp dem.
7

Ta inte ur berggrunden. Stoppa ökningen av fossila utsläpp och ämnen.

8

Undvik onaturliga ämnen eller stoppa ökningen av kemikalier, PCB,
Dioxiner, Flamskydd, 30 000 stabila substanser.

9

Träng inte undan naturen – t ex urbanisering, skogsskövling, överfiskning, monokulturer.

10 Sluta överutnyttja. Vi ska inte göra saker på bekostnad av någon annan.
Det viktigaste för oss just nu är att fatta beslutet om att Åland ska bli ett
hållbart, välmående och konkurrenskraftigt samhälle år 2051 och för att nå
dit ska vi anta de fyra systemvillkoren som en tydlig definition av hållbar utveckling.
När dessa beslut är fattade, i lagtinget och i landskapsregeringen, kan vi
sätta igång det strategiska och målmedvetna arbetet. Riktningen är klar.
Vägen kan se olika ut för olika verksamheter. Det kan kännas som långt fram
i tiden, år 2051. Det är det inte. Vi kommer redan under 2014 att avsätta re-
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surser, både personella och finansiella, för en hållbarhetsstrateg som ska leda
och stöda processerna för de sektorer som nu vill gå igång med arbetet.
En annan viktig framgångsfaktor är att det bör finnas en långsiktighet i alla
kommande beslut och ett tydligt ledarskap i hållbarhetsarbetet. Den politiska
enigheten är också avgörande för att försäkra att mål och program vidhålls
oavsett politisk majoritet. Fram till år 2051 kommer nio regeringar att styra
Åland och varje regering måste föra arbetet vidare.
Globalt sett letar man idag efter goda exempel. FN:s klimatpanel har efterlyst pilotområden var metoder kan appliceras på resten av världen. Kanske
kan Åland hamna i världens strålkastarljus om vi lyckas med vårt arbete och
vi kan komma igång med det strategiska arbetet på bred front?
Det vi har gjort hittills har redan väckt stor uppmärksamhet, bl.a. hos Sitra
som är en fond som styrs av Finlands riksdag och som framförallt arbetar
med hållbar välfärd. Sitra bjöd under hösten in kommittén för Omställning
Åland att informera om Ålands arbete med denna strategi och strategins innehåll. Vi vet också att organisationen Det naturliga steget vill ta Åland som
exempel och presentera för den de nordiska regeringarna.
Det vi gör just nu väcker intresse och nyfikenhet. Lantrådet har fått inbjudan att presentera Ålands strategi för flera stora svenska företag som redan
arbetat med denna metodik under en längre tid. Vi är långt ifrån först - men
många som aktivt jobbat med hållbarhet inom offentlig och privat sektor ser
att den åländska strategin tar ett tydligt helhetsgrepp och har goda förutsättningar att lyckas.
Jag vill rikta ett stort tack till de medlemmar från kommittén Omställning
Åland som har lagt ner tid och engagemang för att färdigställa rapporten som
ligger som bilaga. Under arbetets gång sökte kommittén febrilt efter en modell, en förlaga att kopiera och applicera på Åland. Det fanns inte något sådant material. De fick helt enkelt gå till botten och sammanställa ett eget
material och det är bland annat detta som nu gör att Åland låter tala om sig i
omvärlden. Nu har vi någonting som andra kan ta efter. Tack också till tjänstemännen på miljöbyrån som satt ner kommitténs visioner på papper.
Stort tack till alla politiska partier som har engagerat sig, dels genom En
planet – Ett Åland men också genom lagtingsgrupperna och de lagtingsledamöter som tagit del av de utbildningar som har erbjudits. Ni har tagit de
första viktiga stegen för att denna vision ska bli verklighet – nämligen viljan
att lära er mer om vad detta innebär på ett djupare plan. Det här är ett stort
kunskapsområde. Utan grundläggande kunskaper så kan man inte ställa de
rätta frågorna och det blir svårare att kunna ge de politiska svaren. Det finns
idag en bred politisk vilja att vi faktiskt ska komma i mål med att fatta beslut
om att Åland ska bli ett hållbart samhälle. Det här engagemanget ska vi ta
med oss in i det fortsatta arbetet.
Jag vill avslutningsvis också tacka lantrådet och regeringskollegorna för att
ni har tagit denna strategi till er och för att ni har engagerat er. Det har förstås krävt en och annan överläggning och utbildning också för oss i regeringen. Men ju mer vi har diskuterat och utvecklat resonemangen om vad denna
strategi kommer att innebära för Åland, så har vi också kommit lite längre för
varje gång. I början fanns en viss osäkerhet vad det här kommer att innebära.
Vad är det vi åtar oss? Men nu känner åtminstone jag mig fullständigt övertygad. Vi har ingenting att förlora, bara allt att vinna. Och vi ska göra detta tillsammans hela Åland. Det här är någonting som skapar framtidstro och hopp.
819

Det här ger mening åt livet och mervärde i politiken. Jag önskar oss alla lycka
till på vägen. Jag ser fram emot en konstruktiv debatt, tack.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Det är ett samhällskontrakt som ska vara till 2051.
Hur bindande ska det här kontraktet vara för framtida regeringar? Ett
sådant kontrakt kan man väl egentligen inte skriva, att det är totalt bindande? Det här är väl ett levande dokument hoppas jag. Tiden förändras, tekniken förändras och allt som följer med den. Det är inte sista
gången som vi kommer att läsa igenom det här eller behandla den här
typen av dokument. Det kommer att behöva förändras. Säkert kan det
plockas ut delar av visionerna och målsättningarna som är bra.
Minister Carina Aaltonen, replik

Tack, fru talman! Det är just det som vi ska slå fast nu; målsättningen
och definitionen om vad hållbar utveckling är. Om man läser det här dokumentet så säger strategin att vi inte kan veta vilken väg vi ska gå 37 år
fram i tiden. Vi vet inte vilken teknikutveckling det finns då. Vi måste ha
målet klart för oss, vi måste ha riktningen klar och vi måste skaffa den
här kartan med kompassen annars kan vi inte ge oss ut på vägen och
veta vart vi är på väg någonstans. Det här är början, att sätta fast en gemensam målbild för hela Åland. När ska vi vara fullständigt helt hållbara? Det är år 2051, men fram till det så kommer det att tas många steg
på vägen.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Vi är ett litet lokalt samhälle så vi har säkert lättare att
nå de här målen än många stora länder som knaprar på råvarutillgångarna mycket mera än vad vi gör. Vi har ingen gruvindustri och vi har
inte några andra verksamheter som oljetillgångar som vi tar ur naturresurserna. På det sättet har Åland förutsättningar att nå de här målen
bättre än omgivningen.
Det här måste ju bli ett levande dokument som över tid kommer att
uppdateras hela tiden.
Minister Carina Aaltonen, replik

Ltl Eklund säger någonting väldigt viktigt här; Åland är litet. Vi har
framförallt vår självstyrelse. Forskare från Tyskland har bland annat
studerat hållbar utveckling i alla jordens länder. Man har kommit fram
till att det land i Europa som har bäst förutsättningar att lyckas bli hållbart är Finland. Och vilken del av Finland har de allra bästa förutsättningarna? Ja, det är ju Åland.
Sedan måste vi sätta upp delmål på vägen som vi kan pricka av. Vi vet
inte idag exakt hur vägen till ett helt hållbart samhälle ser ut, men vi
måste åtminstone ha ett gemensamt mål. Det är det som den här strategin i första hand syftar på.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Tack för anförandet. När jag hörde anförandet och när
jag läste meddelandet så undrade jag lite över att man väljer att gå in för
principer som föreningen ”Det naturliga steget” har tagit fram. Man redogör för det. Har landskapsregeringen övervägt andra principer, definitioner och formuleringar eller har man rakt av bara tagit det här som
kommittén har fokuserat på? Det är ju en aktör, har man övervägt andra
principer?
Minister Carina Aaltonen, replik

Tack för den frågan. Kommittén har studerat olika strategier och olika
sorters definitioner också, men har kommit fram till att det här går att
applicera på både näringslivet, offentlig sektor och det är detta som 89
ekokommuner i Sverige har gått in för. Det finns också städer i både Kanada och USA som har gått in för det här. Det här ska utskottsbehandlas
och ltl Petri Carlsson sitter ju i finans- och näringsutskottet. Är det så att
man kan komma fram till någon annan möjlig definition och strategi så
har landskapsregeringen inte någonting emot det. Vi har helt enkelt sett
att det här är den bästa strategin hittills. Det finns heller ingenting som
säger att man inte kan ändra sig längre fram i tiden.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack för det svaret och den öppenheten att vi kan titta på det här i utskottsarbetet. Jag sitter i social- och miljöutskottet nuförtiden, men vi
kommer också att få möjlighet att avge utlåtande. Jag ser fram emot det.
Jag kommer att återkomma i mitt anförande lite mera kring de här principerna.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Gun-Mari Lindholm

Talman! En strategi för hållbar utveckling. Det är svårt att riktigt sätta fingret
på vad det innebär. Ett sätt är att säga att man pekar ut en önskvärd samhällsutveckling. Man stakar ut långsiktiga spelregler och man går in för ett
samhällskontrakt gemensamt tillsammans i samarbete.
Egentligen finns det inte så många definitioner på hållbar utveckling.
Många går tillbaka till Brundtlandskommissionens rapport från 1987; ”att
trygga ett gott liv för nuvarande och kommande generationer.” På det kan
säkert alla skriva under.
En entydig definition finns inte, men åtskilliga försök har gjorts för att
konkretisera det.
Jag gjorde själv en liten förfrågan runt bland mina bekanta och vänner de
senaste dagarna; vad betyder hållbar utveckling för dig? Det är ändå i det
åländska samhället som den här strategin ska landa. Det var väldigt intressant för mig att höra. Vad är det mest väsentliga? ”Ekonomi”, var det någon
som sade. ”Ta vara på skräpet”, sade en av våra kvinnliga designer som verkligen tar vara på skräpet. Det finns många unga kvinnor som gör både kläder
och smycken av det som vi andra kanske kallar skräp. ”Kompetens, att vi faktiskt ser till att vi har kompetens”, sade en annan. ”Jämställdhet är viktigt för
mig” sade en. ”Ekologisk odling eller odling utan gifter”, ”elbilar”. ”Annat
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tonnage än vad vi har idag i den åländska skärgården”. ”Solidaritet”, ”mindre
avundsjuka”, ”vindenergi” och ”samarbete”. Det var en som sade; ”det är någon sorts revolution”. Och en annan sade; ”det är världens största affärsmöjlighet”.
Allt detta kan jag skriva under för det är precis allt det här. Utifrån sitt eget
perspektiv och erfarenheter så sätter man in en hållbar strategi. Vad betyder
det här för mig? Jag tror att det är just det som är det viktigaste i det här arbetet. Tillsammans i dialog för varje beslut som ska göras att ta det steget tillsammans.
Det finns idag inga konkreta beslut som vi kan säga att det här kommer vi
att göra för att uppnå målet 2051. Men vi vet, och det är det som är det viktigaste, att vi måste ta ett beslut om riktningen och målet 2051. Gör vi inte det,
då har vi heller inte valt en väg, nämligen den att vara hållbara.
Vägarna kan se väldigt olika ut. De som vi tänker oss idag och har stakat ut
kommer antagligen att se annorlunda ut efter 10 år och efter 20 år. Då måste
vi ha den förutsättningen och det modet att säga att nu har vi valt en annan
väg för att nå målet. Tekniken ser annorlunda ut, ekonomin ser annorlunda
ut, miljön ser annorlunda ut och för att nå målet så måste vi ändra på vår
strategi.
Det viktigaste är att man besluter sig om målet. Vi från Moderat Samling är
angelägna om att vara med och ta beslutet att vi går in för målet att 2051 nå
ett hållbart Åland. Vi är också intresserade av att på alla olika nivåer vara
med i det arbetet och på de vägar som kommer att leda till det.
Jag ser också att både entreprenörer och kapitalister är väldigt viktiga
medspelare i det här arbetet. Jag tror att det är väldigt viktiga för att rädda
både vår miljö och vår planet. Jag ser just det som någon sade här att det är
världens största affärsmöjlighet. Är man smart nog att tänka nytt och tänka
om så har man också alla världens affärsmöjligheter framför sig. Det är
många redan på Åland som har knäckt den koden och fattat att vi måste ställa
om. Vi måste producera våra produkter på ett mera hållbart sätt än vad vi
gjorde i fjol och för tio år sedan. Det är väldigt, väldigt viktigt att också uppmuntra till det och att föra den här dialogen.
Jag tror att det också är väldigt smart att man de närmaste åren har en
projektledare som jobbar med de här frågorna inom förvaltningen men också
i dialog med tredje sektorn, med näringslivet och med människor ute i kommunerna så att man kan sätta sitt namn på det här samhällskontraktet och
säga: ”Yes nu kör vi!”
Man kanske kan tänka sig att det här är en del av det arbetet som man höll
på med när det gäller ”Den gröna ön i det blå havet”. Man kan kanske säga att
det här är en del av det. Jag vill åtminstone säga så för att det arbetet inte ska
vara bortkastat. Det tar alltid sin tid att göra omställningar, jag tror att det
också var ett bra startskott för att komma vidare.
När jag igår satt på möte som handlade om information om samhällsservicereformen som gavs till samtliga kommuner på Åland så tänkte jag på att
samhällsservicereformen är en väldigt viktig del. Det är en verksamhet som
håller på med en omställning för att bli mera hållbar i framtiden. Samhällsservicereformen har både sociala aspekter, den har ett ekonomiskt perspektiv
och den har också ett miljöperspektiv. Man ska kunna ha administrationen
mera centralt för det tär mindre på miljön. Jag tror att vi alla på något sätt
kan referera till olika verksamheter som just nu finns i en brytningstid där
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man strukturerar på ett annat sätt och där man organiserar det åländska
samhället på ett annat sätt. Det är också är en utveckling som hör hemma i
den här strategin.
Det allra viktigaste är att vi stakar ut målsättningen och att vi är överens
om den. Vägarna kommer att se olika ut. Den debatten och dialogen ska vi ha
här. Det är också väldigt viktigt att vi har det så att vi når ut till alla ålänningar så att man inte tror att vi bara pratar ”hummeli mummeli”, som miljöministern som brukar prata om. Vad betyder det här egentligen? Man vill ha
något konkret. Man vill veta, okej, nästa år tar vi det beslutet. År 2015 då gör
vi det här. Att alla ska vara med i det här samarbetet och dialogen tror jag att
är det viktigaste.
Ltl Runar Karlsson

Fru talman! Landskapsregeringen har genom ett meddelande till lagtinget visat en strategi för ett hållbart Åland år 2051. År 2051 är jag 98 år. Jag kan
konstatera att under mina första tio års levnadsdagar så levde jag antagligen
hållbart och förhoppningsvis gör jag det också under mina tio sista år. Däremellan har det varit mindre hållbart. Men den som lever får se.
Meddelande är som sagt en strategi där centerns förhoppning är att det i
kommande debatter, utskottsbehandlingar och också i denna debatt kommer
fram konkreta förslag på hur vi uppnår ett hållbart Åland vad gäller miljön,
ekonomin, jämställdheten och den grundläggande välfärden inom vård skola
och omsorg.
Den här strategin är oerhört omfattande. Man skulle kunna prata hur länge
som helst om den. Jag väljer att gå in i de här fyra konkreta hållbarhetsprinciperna som hela den här strategin bygger på.
Den första gäller; ämnen som är tagna från berggrunden får inte öka. Här
menar man främst tungmetaller och olja. Vad gäller minskning av olja så har
det under de senaste 20 åren gjorts en hel del. Vindkraftverk har byggts ut så
att de åtminstone delvis ersätter olja i uppvärmning och elproduktion. Biovärmeverk har byggts, både i Godby, Jomala och i Mariehamn, som till stor
del ersätter olja. Alla de här projekten har på olika vis stöttats av regeringen
men utan ett framsynt näringsliv så skulle det knappast ha blivit verklighet.
Dessutom har den dyra oljan drivit fram bränslesnålare bilar och vi har
också många enskilda värmeanläggningar som drivs av annan energi än olja.
Fru talman! Det var ett hållbart Åland som vi skulle sträva till. Vi är förstås
en bit på väg men vi har långt kvar. Det finns en del att göra under första
momentet i hållbarhetsprinciperna, att bygga ut biovärmeverken och också
vindkraften. Att röta dynga, slam, växtmaterial och liknande för att erhålla
gas är en väl prövad metod i många länder. Det är ganska vanligt, t.ex. i Uppsala körs bussarna på dylik gas. Här ligger vi på Åland ganska långt efter.
Från centern hoppas vi att vi i regeringen och lagtinget tillsammans med näringslivet skulle köra igång en större anläggning på Åland med ett investeringsstöd från regeringen, precis som man fick när man byggde biovärmeverken i Mariehamn och i Godby. Då fick man investeringsstöd från regeringen,
hade man inte fått det så hade det knappast kommit igång. Det gäller att
också stöda för att få igång projekt. Det här är synnerligen viktigt. Jag hoppas
att man tar det här förslaget på allvar.
Punkt två gäller; ämnen från samhället får inte öka i naturen. Även här har
det gjorts en del. Det som på 60-70 och 80-talen slängdes på soptipparna sor-
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teras till över 80 procent idag och återanvänds och återvinns. Här har det
gjorts mycket, men det finns fortfarande kvar en del att göra. Här ligger nog
Åland på framkant i världen mycket tack vare kommunernas insatser.
Den senaste och mycket omtalade beslutet om minskning av svavelutsläppen från fartygstrafiken har direkt medfört en reaktion även från lagtinget om
vi verkligen ska minska svavelutsläppen. Vad betyder det för vår sjöfart? Här
märker man redan en konfrontation mellan näringslivet och miljön. Förhoppningsvis slutar det här på samma sätt som pappersbruken i Finland.
Pappersbruken var omöjliga från början, de måste sluta och gå i konkurs. Det
slutade med att pappersbruken i Finland släppte ut färre ämnen än vad kraven var. Det slutade med att myndigheterna inte hann med när det gällde industrins gränsvärden. Vi hoppas att det blir lite liknande här, att industrins
kunskaper och innovationsmöjligheter gör att man klarar av att minska svavelutsläppen vilket antagligen i sin tur skulle ge en jättestor konkurrensfördel
för vår sjöfart. Men allt måste få ta tid förstås.
De stora utsläppen är nog kemikalieutsläppen som idag är olösta och inte
hanterbara. Ingen har egentligen en lösning på det idag. Det kanske inte är
tekniskt möjligt, tyvärr. I stort alla kläder vi köper är indränkta i kemikalier.
Det rekommenderas att man ska tvätta sina kläder innan man tar de på sig
första gången. Det är kanske bra för kroppen, men inte för naturen. Här kan
vi på Åland inte göra någonting som betyder speciellt mycket. Det krävs antagligen internationella beslut. Var och en kan förstås köpa färre och begagnade kläder. Jag tänker speciellt på människans underkläder, de är direkt gift
mot kroppen. Det är förvånansvärt att de finns i handeln och det är förvånansvärt att vi sätter dem på oss. Det här har ingen omedelbar effekt utan det
kommer långsiktigt. Vem vet vad alla sjukdomar beror på? Kanske det också
bero på detta? Det här är ett jättestort problem som tyvärr är osynligt. Kemikalierna syns ju inte.
Punkt 3 är; naturens kretslopp och mångfald får inte utarmas. Här vill jag
påstå att Åland har kommit ganska långt. Vi har en allt större del av ekologisk
odling, men också en allt större del av miljövänlig konventionell odling, så
kallad IP-odling.
Åland har idag 5 000 hektar naturbeten. Finland har 2 000-3 000 hektar.
Naturbeten betyder ekologisk mångfald. Det är det ultimata systemet att ha
biologisk mångfald vad gäller växter, blommor och bin osv. Detta har man
åstadkommit genom att tidigare regeringar har varit framsynta och gett jordbruket miljöstöd så att man har frestat dem att ha naturbeten. Det är oerhört
viktigt om vi menar allvar med punkt 3.
Den ekologiska odlingen behöver inget främmande ämne eller kemikalier.
Det är också möjligt att även ha ekologiska konkurrenskraftiga odlingar. De
måste ju förstås stödas på samma sätt som andra jordbruksodlingar. De konventionella odlingar som bedrivs i stora delar på Ålands jordbruk medför
också det fantastiska att man år efter år kan odla på samma mark utan att
den blir förstörd. I hundratals år har man odlat på samma åkrar. Vi vet hur
man bedriver jordbruk i de länder som har regnskogar, efter två-tre år är de
öknar. Här har man hållit på i hundratals år. Dessutom har man under de
senaste tio åren lyckats halvera fosforutsläppen i och med att man har halverat fosformängderna till jordbruket. Det är egentligen en succéstory. Det
åländska jordbruket är antagligen världens miljövänligaste jordbruk även
med tanke på att man kan förädla varorna på hemmaplan vilket är unikt. Det
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här är jätteviktigt för en hållbar utveckling både miljömässigt, ekonomiskt
och socialt för landsbygden och skärgården på Åland.
Fru talman! Våra fosforutsläpp ligger ändå för högt mycket beroende på
olika faktorer; fiskodling, jordbruk och hushåll osv. Vi släpper ut 50 ton fosfor per år från Åland. Det motsvarar ungefär två kilo per person. Man räknar
med att Östersjön tål 0,4 kilo per person per år. Istället för att släppa ut 50
ton fosfor per år så borde vi släppa ut 10 ton fosfor per år. Det skulle vara vår
del och för vår del skulle Östersjön tåla det.
Ministern pratade om delmål. Jag är förstås fullt medveten om det här inte
kan göras över enda natt. Men låt oss ta de här delmålen nu. Om vi måste
minska våra utsläpp från 50 ton till 10 ton så måste vi minska 40 ton på 40
år. Låt oss minska fosforutsläppen med ett ton per år nu. Låt oss börja 2014!
Låt oss i slutet av detta år konstatera att vi har ett beslut; vi släpper ut ett ton
mindre fosfor. Sedan fortsätter vi år 2015 och 2016. Då, fru talman, menar vi
allvar om vi kan visa det. Jag hoppas att vi kan visa det.
Det fjärde området är att vi ska ha en effektiv och rättvis resursfördelning
så att människor kan tillgodose sina grundläggande behov. Detta är oerhört
vitt och kan krocka med de föregående punkterna. Man måste hitta en bra
väg. Här gäller det främst att vi ska bevara den goda sjuk- och socialvård vi
har idag. Det är det största grundläggande behovet för ålänningarna. Man vill
gärna bli frisk om man är sjuk, man vill bli lindrad och man vill också ha
hjälp vid olika problem vad det än gäller. Vi måste också se om man kan ge
hälso- och sjukvården mera resurser med tanke på den utveckling och forskning som ger möjligheter att lindra och bota. Vi måste också ge hjälpmedel
till dem som är handikappade eller på annat sätt behöver hjälpmedel. Vi
måste se hur vi kan öka resursfördelningen, kanske på bekostnad av andra
områden, för att tillgodose ålänningarnas grundläggande behov.
Ett annat viktigt område är kvinnorna och barnen. Så länge en kvinna eller
ett barn känner sig otrygg i hemmet så har vi misslyckats. Det finns
Många känner sig otrygga i hemmet och därför måste vi göra mer. Om det
finns en enda kvinna som är otrygg hemma så har vi misslyckats.
En annan viktig sak när det gäller jämställdhet är lika lön för likvärdigt arbete. Vi står nu i beråd att förhandla om en avtalsperiod. Jag citerar en ministerns tal om små steg. Låt oss ta ett litet steg igen nu och försöka få ett system där vi jämnar upp lönerna mellan kvinnodominerade och mansdominerade arbeten. Så länge jag minns så har systemet varit precis tvärtom. Man
har gett en löneförhöjning, en viss summa och en viss procent t.ex. två procent dock minst 10 euro i månaden. Detta har betytt att klyftorna har ökat
varenda gång. De som har haft högre lön har fått mera förhöjningar i euro, de
som har haft lägre lön har fått mindre. Låt oss ta ett kort litet steg i de här
förhandlingarna och göra precis tvärtom. De som har högre lön skulle få lite
mindre löneförhöjning i euro och cent och de som har låg lön skulle få lite
mera. Det här skulle i princip gynna kvinnorna mest, visserligen finns det
också lågavlönade arbeten inom de mansdominerande yrkena, men i huvudsak skulle det gynna kvinnorna. Låt oss ta det lilla steget! Då visar vi också att
vi menar allvar. Då känner jag också att man kan möta ålänningarna med
öppna ögon efter den här debatten.
Jag har en allra sista kommentar som jag inte kan undgå att nämna: Tankesmedjan år 2006-2007. Läs gärna den här tidningen om ni har den
hemma. Läs vad vi lovade till 2017. Man rodnar ibland när man läser den och
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ser vad man var med och lovade. Jag vet att det inte är så lätt, men låt oss nu
ta de här stegen lite snabbare, lite fortare och lite mera än vad vi gjorde när vi
gick in för det här. Tack, fru talman.
Minister Carina Aaltonen, replik

Tack, fru talman! Jag uppskattade verkligen att centern lyfte fram de här
fyra systemvillkoren, hållbarhetsprinciperna, och berättade vad det
egentligen skulle innebära att Ålands lagting också går in för dem. Det
finns mycket viktigt här som ltl Runar Karlsson tog upp, bl.a. minskning
av fosforutsläppen. Han sade att vi skulle kunna minska utsläppen med
ett ton per år. Vi kan faktiskt minska utsläppen med 20 procent redan
från 2015. I genomförandeplanen, som fiskodlarna och alla berörda parter var överens om 2011, sägs att miljöfoder ska införas från 1 januari
2015. Det är ett mål som åtminstone den här regeringen tänker fullfölja.
Sedan uppskattar jag också att ltl Karlsson tar upp trygghet i hemmet
och jämställdhetsfrågan.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Det är klart att man inte kan minska fosfor med jämnt ett
ton, det förstår jag. Ministern har rätt i att det blir en trappstegsmodell.
Regeringen ska ha beröm för detta med fodret.
Det finns också ett fantastiskt projekt med landbaserad fiskodling
som nu är under planering. Det tror jag mycket på. Landskapsregeringen ska ha en jätteeloge för att de tar tag i det och verkligen försöker våga
köra igång. Det är många utredningar som har gjorts och som har kostat
mycket pengar. Det här är ett konkret projekt som verkligen kan betyda
skillnad. Jag hoppas för miljöns och näringens skull att det projektet
lyckas.
Minister Carina Aaltonen, replik

En annan fråga som ltl Karlsson lyfte upp var kemikalier. Här känns det
som att vi som sätter regelverk och lagstiftar hela tiden är lite grann efter näringslivet och producenterna. Vi har tack och lov EU som har utfärdat kemikaliedirektivet, REACH och vi har lagstiftning som hela tiden
är på gång. Vi fick nyligen ta ett EU-direktiv som handlade om att få
bort farliga kemikalier från barns leksaker. Häromdagen kom det igen
nyheter om att barnkläder är full av kemikalier. Det här är ett område
som vi verkligen måste jobba med inom EU. Det som vi sprider ut i naturen försvinner inte, det finns kvar där för all oändlighet. Jag tycker att
det här är ett viktigt och prioriterat område.
Ltl Runar Karlsson, replik

Genom att köpa kläder hos Emmaus så minskar man kemikalieutsläppen. Jag tror att ministern kan omfatta förslaget.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Igge Holmberg, replik

Jag tycker att ltl Karlsson hade ett bra anförande. Han missade lite poängen när vi ska se till omsorg, skola och sjukvården framförallt för det
är detta som ålänningarna bryr sig om. Hela idén med hållbar utveckling
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är att den inte är sektoriell. Man ska inte ta en del av samhället och försöka förbättra den, utan det gäller hela biten. Man ska komma ihåg att
man kan inte bara säga att vi ska göra den här biten och den här biten
bättre och sedan strunta i resten. Allt måste tas på samma gång.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Jag håller helt med ltl Holmberg. Jag sade också här i ett
skede att jag skulle kunna stå här och prata hur länge som helst om
detta för att det är så omfattande. Jag valde ut delar som jag för min och
för partiets del tycker att är de viktigaste. Det kan mycket väl vara så att
det finns annat som man också borde ha sagt. Jag delar Holmbergs
åsikt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Christian Beijar, replik

Fru talman! Jag tyckte att ltl Karlsson höll ett väldigt intressant anförande. Jag håller också delvis med tanken i senaste repliken.
Jag har ändå en fråga om en detalj när ltl Karlsson tog upp hälso- och
sjukvård. Det betonas speciellt i meddelandet att man behöver satsa
mera på den förebyggande vården. Man ska ändra lite mera från den kurativa till den förebyggande vården. I min värld skulle det också innebära stora inbesparingar.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Den förebyggande vården är absolut den viktigaste. Jag var
själv med i gruppen inför regeringsförhandlingarna. Vi skulle ha världens strängaste tobakslag. Tobaken är antagligen den värsta produkten
man kan ha. Tobaken kostar mest när det gäller människoliv, lidande
och pengar. Genom att vi inför och reviderar och tobakslagen och gör
den betydligt strängare och mer svåråtkomlig så skulle vi åstadkomma
ganska mycket förebyggande. Det är en konkret sak, det finns säkert annat. Jag tycker att vi ska försöka konkretisera allting så mycket som
möjligt. Det finns säkert andra områden där man också kan förebygga.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Tack ltl Runar Karlsson för ett mycket solidariskt och
bra anförande. När det gäller små steg så tog ni upp jättefina konkreta
exempel där ett exempel var löneförhandlingarna. Ska vi få ett hållbart
samhälle där vi idag har mera kvinnor än män som är ute i arbetslivet så
är det är ett stort steg som måste tas. Det kan också ha ekonomisk konsekvens. Hur ser ni på det?
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Ja, jag är medveten om att det inte är så lätt men vi måste
ha de ambitionerna. Det kan finnas ekonomiska konsekvenser. Jag
minns när jag satt med i jämställdhetsdelegationen när vi diskuterade
med fackcheferna och vi försökte förmå de mansdominerade facken att
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ha noll löneförhöjningar till förmån för de kvinnodominerade facken.
Det gick ju förstås inte. Men genom att vända det här, i alla fall så att
man minskar klyftan, det betyder att de lågavlönade trots allt får mera
pengar i börsen på bekostnad av de högavlönade och det skulle betyda
ett nollsummespel. Alltid när man ska försöka gynna de lågavlönade då
är plötsligt pengarna slut.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det är underbart att höra ett sådant här resonemang
för mig som har varit fackligt aktiv och drivit sådana här frågor tidigare
min karriär.
I den senaste opinionsmätningen i Finland var jämställdheten den
fråga som finländarna och ålänningarna upplevde som den absolut allra
viktigaste och därefter klimatförändringarna. Det som ni har lyfts fram i
ert anförande är verkligen väsentligt för det åländska folket.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Det kan t.o.m. vara så att kvinnan är tvungen att stanna
kvar i äktenskapet på grund av ekonomiska orsaker för att hon har så låg
lön och på det sättet får hon lida. Man skulle vända på det här och försöka få igenom lite högre löner, kanske ganska mycket i slutändan, så
kanske det i sig skulle förhindra ett visst kvinnolidande i hemmet.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Nu måste vi få lite drag under galoscherna!
Att tänka hållbart är ett systemskifte i tankesätt och tankemönster. Det är
som att först leva i tron att jorden är platt till att faktiskt se att den är rund.
Det handlar om universella och faktiskt enkla sanningar. Kort och gott att
inte leva över sina tillgångar och att använda sunt bondförnuft när man bygger och utvecklar samhället.
Det har inte varit helt lätt att skriva ett anförande i det här omfattande
ämnet. Jag kommer att hålla mig till lite historik, visionera, lite backcasting
och sedan filosofera lite kring grön tillväxt.
Liberalerna anser att Åland har alla förutsättningar att bli ett hållbart
mönstersamhälle. Vi har under flera år haft en process mot ett hållbart Åland,
med början i vattenåtgärdsprogram, miljöhandlingsprogram till tankesmedjan som tog fram visionen ”en grön ö i ett blått hav” till förra mandatperiodens hållbarhetsredovisning som nu är en egen bilaga i landskapsregeringens berättelse. Konkretisering, siffror och statistik är ytterst viktigt för att se
att vi faktiskt tar steg framåt.
Nu har ytterligare ett kliv tagits genom att den parlamentariska kommittén
har arbetat fram strategidokumentet och som nu är grunden för vår debatt.
Om man visionerar och tänker framåt kan man konstatera att Åland ligger
som ett smöröga mitt i Östersjön mellan flera starka ekonomier. I framtidens
miljöpolitik har stenhård ekonomi och miljömupparna bildat enligt gamla föreställningar en ohelig allians.
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Rajne Rapatchuri som leder FN:s klimatpanel framhåller att samhällen
med runt 30 000 invånare har de mest gynnsamma chanserna att snabbast
bli hållbara.
Vi är dessutom så lyckligt lottade på Åland att våra ekosystemtjänster, de
ovärderliga tjänster vi får gratis av naturen, är hårdvaluta ur ett globalt perspektiv. Färskt och friskt dricksvatten och en livskraftigt och varroafri bistam,
det är vår skyldighet att inte ta dessa ekosystemtjänster förgivna och förvalta
dem väl.
Åland har alla möjligheter att bli ett hållbart samhälle där grundfundamenten är mat och energiproduktion; äpplen, potatis, ost, lammkött och
vindkraft. Det ligger något genuint sunt i att bygga ett näringsliv kring näringar där behovet är bestående. Där vi fyller våra egna behov men också
andras genom export av mat och energi. Vi saknar inte utmaningar, men vi
saknar inte heller hopp eller alternativ till gamla lösningar.
Att inte leva hållbart betyder att man så småningom slår i väggen, når botten. Naturresurserna sinar och vi når snart både peak oil, kol och fosfor. Det
innebär kortfattat att vi passerar gränsen för när efterfrågan på olja, kol och
fosfor överstiger produktionskapaciteten i världen. Eftersom världen är extremt oljeberoende så kommer speciellt peak oil att få långtgående konsekvenser för hela samhället. Särskilt mat och transporter kommer att stiga i
pris och finanskriser riskerar att avlösa varandra.
Om den ekonomiska tillväxten i västvärlden stagnerar är det ännu lönsammare att satsa på lokal matproduktion. Lokal åländsk mat ger arbetsplatser och förbättrar bytesbalansen. Vi skulle dessutom ta ett stort kliv framåt
om vårt jordbruk skulle vara helt oljeoberoende.
Vi står inför en annan form av industriell revolution. De företag som kan ta
in en ekonomisk hållbar utveckling som kärna i sin affärsidé kommer att bli
framtidens vinnare.
Världens största oljebolag Exxon räknar i dagens investeringskalkyler med
att behöva betala 60 dollar per ton koldioxid som bolaget släpper ut i framtiden. Det är tio gånger så mycket jämfört med dagens utsläppskostnader inom
EU.
Känner man sig fortfarande obekväm som företagsledare, entreprenör eller
jordbrukare går det utmärkt att prata om hållbarhet utan använda ordet hållbar. Man kan prata om energieffektivitet, resurseffektivitet och god bolagsstyrning.
Att leva i ett hållbart samhälle innebär också ett välfärdssamhälle med
social trygghet, jämställdhet, ett flexibelt utbildningssystem och ett aktivt
kulturliv. Som politiker är det viktigt att se och höra de medborgare som inte
hörs i samhällsbruset. Jag tänker på barn, ungdomar, funktionshindrade och
äldre. Inget samhälle är stabilt eller har en chans att bli hållbart med marginalisering och djupa klyftor. Vi behöver både en ungdomsgaranti och en
äldreomsorgslag.
Talman! Jag vill också göra lite backcasting av hela den här mandatperiodens miljöhållbarhetspolitik hittills. Det känns faktiskt som om den har varit lite på paus. Vi har levt i limbo i väntan på det strategidokument som vi nu
diskuterar. Vi har nu en omfattande och detaljrik karta, men vi saknar fortfarande den konkreta färdplanen. Därför hade vi liberaler väntat oss en mycket
tydligare hållbarhetspolitik i meddelandet genom landskapsregeringens
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ställningstagande och konkretisering. Vi sökte också förgäves efter spår i
2014 års budget.
Liberalerna försökte ge förslag på en mer hållbar politik genom en budgetmotion. Vi ville bland annat att den arbetsgrupp som föreslogs göra en
översyn av kollektivtrafiken även skulle se på hur reseavdraget kunde förbättras, förenklas och miljöinriktas. Vi föreslog också att samtliga stöd som landskapsregeringen administrerar och är delaktiga i ska ha ett hållbarhetskrav.
Det finns en uppsjö av olika bidrag och stöd som skulle behöva analyseras ur
ett hållbarhetsperspektiv.
Förvånande ofta läggs lag- och budgetförslag som helt och hållet saknar
hållbarhetsanalys. Fast vi inte har fastslagit policyn och allt inte är klart så är
det fullständigt möjligt att jobba enligt det här kriteriet redan.
Det skulle också ha varit mycket bra att ha den utlovade livsmedelsstrategin innan vi nu fastställer EU-programmen. Vill vi ha 1 000 kor på ett hållbart sätt behöver vi också att tänka i flera led. Det blir en hel del dynga av
1000 kor till och vi borde tänka ett tankevarv till kring biogas.
Lyssnar man på företag som framför kritik så handlar det ofta om lagstiftning och byråkratisering som gör vardagen problematisk. Som liberal vill
man göra enkla och tydliga regler, men vi har ju inte bara piska utan vi har
också morötter just i form av våra stöd och bidrag. Det är skattepengar som vi
satsar gemensamt. Där kan vi ställa tydliga krav på prestationer och hållbarhet.
Det har många gånger diskuterats att Åland borde vara ett försöksområde
med elbilar, det tror jag är ett race som är förlorat. Kanske vi borde inrikta
oss på att undersöka om vi kunde bli ett försöksområde när det gäller
bränsle- och fordonsbeskattning för att stimulera en mera miljövänlig fordonspark.
Allt oftare hör man talas om grön kapitalism. Vad är det? Är det en ulv i
fårakläder? Det är inget fel att tjäna pengar. Jag uppfattar att grön kapitalism
är att man gör det utan rovdrift på människor, djur och miljö. Finns det
andra drivkrafter i ett hållbart samhälle och att utveckla samhället mera hållbart? Självklart! Våra ungar är kanske den allra viktigaste drivkraften, våra
gemensamma barn, världens gemensamma barn. Vi ska lämna över ett samhälle till nästa generation där de största miljöproblemen är lösta.
Lyssnar man så är det jätteintressant att höra vad barnen och ungdomarna
säger. FN har gjort en studie som visar att små barn har mera tankar kring
miljö och hållbar utveckling än vad man tidigare trott. Tankarna är många
och barnen vet mycket mera än vad vi vuxna anar. De har massor av goda
idéer och kreativa förslag. När det finns tendenser hos oss som vuxna att få
både klimatångest och Östersjödepression så reagerar barn och unga på ett
annat sätt. Att bli matad med bilder om en dyster framtid till leder till apati
hos oss. Många ungar som oroar sig mycket för de globala miljöhoten är ändå
hoppfulla och har en positiv tro på framtiden. Oro inför miljö och klimatet
fungerar som en motiverande kraft, en villighet att bryta tidigare vanor och ta
in ny information. Det kan på sikt leda till ett mer miljövänligt beteende både
på ett individuellt och kollektivt plan. Ungdomar som var oroliga för miljöhoten upplever trots allt en existentiell mening med livet. De var övertygade om
att miljöproblemen går att lösa och hade stor tilltro till olika miljöorganisationer, men också en ilska mot politiker och företagsledare som inte agerar
tillräckligt kraftfullt. Ungdomar och unga vuxna som mådde bra trots sin oro
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tycktes identifiera problemen och de insåg att något måste göras för att lösa
dem samtidigt som de är hoppfulla inför framtiden. De som känner hopp
tycks ha en förmåga att tänka i nya banor. Ungdomar konstaterade att det
visst finns allvarliga miljöhot men påpekade att mänskligheten har stått inför
svåra utmaningar förr i historien och att problemen har blivit lösta.
Talman! Slutligen några ord kring det diffusa och moderna begreppet grön
tillväxt. Finns det någonting sådant? Går det, utan att klä sig i säck och aska
och börja åka häst och kärra igen? Ja, men visst går det!
Man gjorde ett experiment i Holland för flera år sedan. Man gav fem helt
vanliga familjer en väl tilltagen summa pengar extra varje månad under ett
halvt år. Kriterierna var att hela summan varje månad skulle vara slut, uppkonsumerad. Men, familjerna fick inte lämna ett större ekologiskt fottryck än
tidigare. Det skulle göras miljövänligt. Det var svårt i början men efter ett tag
var det inga problem. Någon familj bytte till en mer miljövänlig bil. Man
köpte mer ekologisk och närproducerat mat. Istället för prylar och konsumtionshets unnade man sig tjänster; man gick ofta till frisören, på massage,
man tränade och man konsumerade kultur, bio, teater och konserter. Och
istället för att köpa billiga kläder, ta tre betala för två, köpte man läderskor,
kläder i naturmaterial som ylle och ekologiskt bomull. Man gjorde sina bostäder mer klimatsmarta och man reste också med tåg. Det handlade om
kunskap och att bryta invanda mönster.
Talman! Den enda vägen framåt för världen, Europa, Norden och för Åland
är grön. Jorden är inte platt den är rund!
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Tack, ltl Katrin Sjögren som lyfte fram många viktiga
saker i sitt anförande, framförallt i början med en historisk tillbakablick.
Sedan blev jag lite konfunderad när man började kritisera regeringen
trots att vi nu håller på att diskutera en strategi för hållbar utveckling.
Det ena utesluter inte det andra. Det är faktiskt frågan om små steg. Jag
blev förbryllad av den där kopplingen.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det var precis det jag sade. Jag kritiserade att miljöpolitiken
har varit på paus. Jag menar att det skulle ha gått att göra en hel del
medan vi väntade på den här strategin.
Ltl Sara Kemetter, replik

Fru talman! Det viktiga är att vi har en regering som verkligen tar den
här frågan på stort allvar och också ger strategin den tid det krävs för att
kunna förverkliga det här. Det här är ett projekt som är tänkt att nås i
mål om nio regeringar. Man kommer säkert att ta tre steg framåt och
kanske ett steg bakåt under vägen. Framförallt är målet utsatt och det är
den strategin vi diskuterar. Jag tycker att det verkligen är ett stort steg
framåt.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Jag håller med ltl Kemetter, nio regeringar, desto mera angeläget att vi
får lite drag under galoscherna och att vi visar på konkreta resultat.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Ltl Sjögren och liberalerna är nog positiva till strategin men
har annars kritik att anföra mot regeringens miljöpolitik. Vad har vi
missat när det gäller miljöpolitiken? Vad skulle ltl Sjögren, när hon hade
den här posten, ha genomfört som inte vi har lyckats få igenom? Jag
tycker verkligen att vi har använt den här tiden väldigt bra sedan vi fick
den här strategin. Vi har utbildat personal och vi har haft strategiskt forum. Vi håller på att ta fram en utvecklingsplan för Åland där vi ska anställa en hållbarhetsstrateg som bland annat ska jobba med den viktiga
frågan om utbildning. Men vad är det som jag inte har gjort som ltl Katrin Sjögren skulle ha gjort?
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! När det gäller miljöpolitiken så är det inte alls bara miljöministerns ansvar. Det är hela landskapsregeringens ansvar. Jag försökte
peka på några frågor. Förvånande ofta när det läggs lag- och budgetförslag så saknar man hållbarhetsanalyser. Man har inte tänkt på det och
man har inte tänkt på det. Vi hade bostadslagförslag där man inte hade
en enda skrivning om energieffektivering eller hållbarhet. Vi pratar om
att vi vill att 1 000 kor till, vi vill gynna det åländska jordbruket men
man ser inte fortsättningen på hur vi ska ta hand om gödseln som kor
renderar. Det finns en hel del som man konkret behöver jobba med hela
tiden.
Minister Carina Aaltonen, replik

Men det är också det vi gör. Läser man budgeten väldigt noga så ser man
att det också finns extra pengar för just energieffektivisering. Det är ett
område som vi sätter en del av utvecklingspengarna på. Det finns möjlighet både för offentliga byggnader i landskapets regi och för kommunerna att söka sådana pengar. Men intresset har inte varit alldeles för
stort. Vi håller på med miljöfrågor på alla fronter. Jag ser inte någon
slags försämring efter att den här regeringen har tillträtt än hur det var
när ltl Sjögren var minister på den här posten. Jag kan inte riktigt förstå
den här kritiken. Det är alltid lättare att beskylla andra för något som
man inte riktigt har lyckats med själv.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det var värst, det var en öm tå. Jag kritiserade sådant som till
exempel landskapsregeringen har skrivit i sitt handlingsprogram och
som fortfarande är bara bokstäver och inte förverkligat.
Jag kan kritisera en sak till. Man tillsatte en parlamentarisk kommitté, man har jobbat mycket och det ska landskapsregeringen ha erkänsla för. Men samtidigt när strategin var färdig så ville man förankra
brett i lagtinget och så delade man upp det i majoritet och opposition.
Nog behöver man fundera lite. Jag tycker också att miljöministern ska
se det som konstruktiv kritik, inte vara så i försvarsposition och ha lite
ödmjukhet också. Det är långsiktighet som gäller när det gäller hållbarhets- och miljöfrågor. Ta åt sig lite och gärna förbättringar inom vissa
områden!
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Ltl Katrin Sjögren sade att testområde för elbilar var
kört. Vi har egna lokala möjligheter här på Åland att se över infrastrukturen och hitta lösningar t.ex. i samarbete med näringslivet.
Sedan sade hon att liberalerna anser att man skulle kunna ha ett testområde för fordonsbeskattning och bränslebeskattning, om jag förstod
det rätt. Men det är riksbehörigheter. Hur har man tänkt sig en lösning
på det? Det måste finnas någonting mer. Jag skulle vilja höra lite fördjupning kring det här eftersom det är riksbehörighet till skillnad från
detta med elbilar där vi själva har möjligheter när det gäller infrastrukturen.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Visst är det en riksbehörighet. Nuvarande regering och tidigare
regeringar har framhållit att Ålands fördel är att vi är en begränsa population. Det går att testa Åland som pilotområde. Miljöministern nämnde
det själv när det gäller olika miljöåtgärder och att EU sökte pilotområden. Det här är en sak som Åland skulle kunna marknadsföra ännu mera
till riksregeringen. Testa vad som är bäst. Vad är bäst när det gäller
bränsle, beskattning och fordonsbeskattning? Nog finns det mycket frågetecken när man ser hur Finland beskattar sina fordon.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! De har haft en arbetsgrupp som har jobbat ganska
mycket med det här. Det här har varit aktuellt också i riket. Man har valt
att presentera från en arbetsgrupp en modell där man skulle beskatta
bränsle mera och nya bilar skulle beskattas mindre. Man skulle införa
intelligenta system osv. Man håller på att arbeta med de här frågorna.
Har liberalerna också tänkt på något? Vill man förändra beskattningen på något annat sätt än vad som redan är på gång från rikshåll?
Ltl Katrin Sjögren, replik

Liberalerna funderade på precis just det här, att marknadsföra Åland
som ett pilotområde och att man kan testa olika miljölösningar. Bränsle
och fordonsbeskattning kan vara en sak och det finns också andra alternativ när det gäller Åland som en avgränsad population och att testa
olika miljöåtgärder.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Härom kvällen kom jag över en dokumentär som handlade om
en enastående kvinna. Hennes namn är Jane Goodhall. Hennes liv är fascinerande. Som 23-åring reste hon till Afrika för att förverkliga sin barndomsdröm att forska om schimpanser. Trots avsaknad av högre utbildning och
akademiska examina lyckades hon skaffa sig finansiering för sin forskning
och levde i Tanzanias tropiska regnskogar i 20 år tillsammans med schimpanser. Hon iakttog deras beteenden och ingick som en accepterad medlem i
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en stor schimpanssläkt. Hennes största upptäckt är att hon visat att schimpanserna använder verktyg bland annat grässtrån för att dra ut myror ur
myrstackar för att på så vis komma åt myrorna som schimpanserna tydligen
tycker att är riktiga läckerheter. Hon kunde också visa att schimpanserna är
mycket olika som individer. De har alla personlighet. De har känslor som vi
människor. De skrattar, gråter, tröstar och slåss med varandra. De har också
ett annat mindre trevligt beteende gemensamt med oss människor. De kan
medvetet skada och döda varandra medvetet. Jane Goodhall lärde sig också
att kommunicera med schimpanserna.
Hennes upptäkter gjorde henne internationellt känd och den akademiska
eliten accepterade småningom hennes prestationer och hon kunde fortsätta
sina forskningar. Efter 20 år i schimpansernas sällskap märkte hon att deras
livsbetingelser försämrades kontinuerligt. Skogen som schimpanserna behöver för att överleva höggs ned och deras livsvillkor hotades. Skogsbolagens
vägar gjorde tjuvjakt på schimpanserna möjlig och köttet såldes för höga priser som en kulinarisk exklusivitet till rika människor i städerna.
Dessa hot fick Jane Goodhall att ändra sin yrkesbana. Hon tyckte att hon
var skyldig att ställa upp för schimpanserna som gjort det möjligt för henne
att förverkliga sin barndomsdröm och dessutom gjort henne till en aktad
forskare i internationella vetenskapskretsar.
Sedan 1977 har Jane Goodhall rest 300 dagar i året för att sprida medvetenhet om de risker vi utsätter kommande generationer för pga av vår livsstil
särskilt med hänsyn till livsmedelsproduktionen och energiförsörjningen. I år
fyller Jane Goodhall 80 år och hon fortsätter sitt upplysningsarbete.
Det som berörde mig starkt i den här dokumentären var att Jane Goodhall
konsekvent riktade sig till barn och unga. Hon menar att alltför många barn
och unga idag saknar framtidstro. Barn och unga exponeras och utsätts för
massiv information om de faror som hotar allt liv på jorden. Enligt Jane
Goodhall är det av avgörande betydelse för mänskligheten att den uppväxande generationen har hopp om att en förändring är möjlig och hon anser att
förändringen måste komma nerifrån från många enskilda människor som gör
smarta miljöval i sin vardag. Hennes tilltro till dem som har makten är mycket bräcklig.
I detta syfte har Jane Goodhall startat en folkrörelse som heter Roots and
Shoots. Det är barn och unga som engagerar sig lovar att göra något för att
förbättra livsvillkoren för djur, människor eller för naturen. Rörelsen finns i
mer än 100 länder och antalet medlemmar kan räknas i hundratusental.
Fru talman! Jane Goodhalls liv och verk har varit min utgångspunkt när
jag tagit mig an regeringens meddelande om en strategi för hållbar utveckling. Hennes erfarenheter om det nära förhållandet mellan djur och människor och hur vi alla är beroende av moder jords välbefinnande är en djupt
moralfilosofisk fråga. Vi människor kan inte längre ta oss rätten att uppträda
som skapelsens Herrar som inte behöver ta hänsyn till varken djuren eller naturen i jakten på ökad materiell standard, hedonistiska njutningar och kortsiktiga ekonomiska vinster.
Hållbar utveckling definierades år 1987 av Världskommissionen för miljö
och utveckling som leddes av förra norska statsministern Gro Harlem Brundtland på uppdrag av Förenta nationerna. Brundtlandrapporten redogjorde för
sambandet mellan ekonomisk utveckling och miljöförstöring och enade världens miljörörelser genom att etablera begreppet hållbar utveckling.
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Definitionen som antogs lyder så här: ”En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter
att tillfredsställa sina behov”.
Jag behöver inte rada upp en massa aktuell fakta för att konstatera att planeten idag är långt ifrån hållbar trots att det snart gått 30 år sedan Brundtlandrapporten godkändes. Vi vet alla att den globala resursanvändningen
kräver flera jordklot. Vi vet också att koldioxidutsläppen ökar och förändrar
klimatet och vi vet att artrikedomen på vår jord minskar i en rasande takt.
Dagens behov tillfredsställer vi genom att bestjäla kommande generationer
deras möjligheter att tillfredsställa sina behov. Detta, fru talman, är den
bittra sanningen.
Fru talman! Som ansvariga politiker för kommande generationers livsvillkor är det vår skyldighet att här och nu ta beslut som kan leda utvecklingen
av Åland fram till ett hållbart samhälle år 2051. Det är inte bara en nödvändig
överlevnadsstrategi. Det är ett politiskt ansvar vi måste ta för att de barn och
unga som växer upp på Åland idag ska känna framtidstro och hopp.
Regeringens meddelande visar oss en väg att gå för att nå målet. Vägen
kommer att bli lång och mödosam. Vi kommer inte alltid att vara överens om
färdriktningen. Vi socialdemokrater lever dock i tron att vi gemensamt kan nå
målet även om vägen ibland skiljer oss åt. Det handlar som Jane Goodhall säger om barnens och de ungas tro på en framtid, om schimpansernas rätt att
leva och alla andra varelser fortsatta existens på vår fantastiska jord.
Socialdemokraterna kommer att göra allt för att vi ska få till stånd ett enhälligt beslut om att Åland 2051 ska vara ett hållbart samhälle. Ett samhälle
som blir en modell för omvärlden och som kommande genarationer av ålänningar med stolthet kan presentera som det första helt hållbara samhället i
världen. Tack, fru talman.
Ltl Anders Eriksson

Tack, fru talman! Målet att Åland ska vara ett hållbart välmående och konkurrenskraftigt samhället år 2051 ställer vi i Ålands Framtid också bakom.
Jag håller också med om minister Aaltonens problembeskrivningar. Däremot
kanske jag önskar lite mera lösningar på hur man skulle tackla de här problembeskrivningarna, men det får vi säkert återkomma till.
Personligen tycker jag att det här meddelandet är väldigt abstrakt. Det är
svårt att få grepp om det. Jag ska försöka föra in ett visst mått av konkretisering. Vi får se om det lyckas.
Det sägs; ”landskapsregeringen har för avsikt att tillsammans med lagtinget, kommunerna, landskapets myndigheter, näringslivet och företrädare för den tredje sektorn underteckna ett samhällskontrakt om att Åland
ska bli ett hållbart samhälle.”
Vad innebär detta samhällskontrakt? Det ska jag försöka finna svar på.
Frågan som ställs; behövs det en sådan här strategi? Ja, jag tror absolut att en
strategi behövs. Det behövs alltid mål, visioner och strategier. Det har vi
t.o.m. haft, men när det gäller förverkligandefasen som är minst lika viktig
som mål, visioner och strategier då har vi inte varit så framgångsrika alla
gånger.
Landskapsregeringen skriver också under rubriken Därför behövs en strategi:
”Man kan beskriva att vi idag befinner vi oss i en tratt med minskande re-
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surser vilket innebär ett krympande utrymme för hälsa, välfärd och god
ekonomi”. Notera det här; hälsa, välfärd och god ekonomi.
Vidare i nästa mening sägs: ”Ålands landskapsregering kan välja att ignorera problemen eller så kan vi vara förutseende och istället vara en del av
lösningen.” Jag konstaterar att här väljer man. Man vill vara en del av lösningen och det går bra så länge man är uppe på den abstrakta nivån. Men det
är betydligt svårare när det blir rent konkret och det såg vi i den nyss avslutade budgetbehandlingen. Jag sade själv i den debatten att inräknat utjämningsfonden så har AB Åland sammanlagt gått back 82 miljoner under de
fem senaste åren. Så mycket pengar har regeringen spenderat mer än vad
som har kommit in. Man behöver inte vara Einstein för att förstå att det här
inte är hållbart. 387 miljoner är landskapsbudgeten, 22 procent, dvs. över en
femtedel har Åland gått back på fem år. Det här, mina damer och herrar, är
allt annat än hållbart.
Så länge vi lever i ett penningdrivet samhälle, marknadsekonomi, så är
också de här hållbarhetsfrågorna minst lika viktiga som de stundtals lite luftiga skrivningar som finns i det här meddelandet. Eller vill vår regering att vi
ska lämna marknadsekonomin och ha något naturbaserat planekonomiskt
samhälle? Det behöver vi faktiskt få svar på innan alla parter ska vara med
och skriva det här kontraktet.
Det här är tillspetsat, fru talman, det håller jag med om, ekonomin och miljön går ju hand i hand. Det krävs en god ekonomi för att driva en aktiv miljöpolitik. Därför stödde vi från Ålands Framtid vtm Janssons förslag om att det
här skulle behandlas i finans- och näringsutskottet.
”Landskapsregeringen föreslår att Åland tillämpar ett vetenskapligt testat, välbeprövat och robust ramverk för sitt strategiska hållbarhetsarbete
kallat ramverk för strategiskt hållbarhetsarbete” uppbyggt enligt de fyra
hållbarhetsprinciperna som jag inte ids upprepa. Det sägs också att det ska
utgå ifrån tydligt ramverk och syftet med strategin och arbetet räknas upp i
sex punkter. Den tydligaste av de sex punkterna är: ”Sätta Åland på kartan,
visa att vi ligger i framkant och kan vara ett föredöme för andra regioner
och kommande generationer.” Det här är den tydligaste punkten, men inte
överhuvudtaget någonting om hur det ska gå till. Jag hoppas att utskottet kan
titta på det här.
Ltl Danne Sundman, före han tystnade, hade ofta väldigt pigga inlägg och
pratade ofta om kejsarens nya kläder. När man läser det här så funderade jag
faktiskt lite på kejsarens nya kläder.
När det gäller de fyra hållbarhetsprinciperna så står det: ”Definitionen av
ett hållbart samhälle bygger på principen att ett hållbart samhälle är ett
samhälle som kan behålla sin jämvikt gentemot naturen samtidigt som
människors förmåga att tillgodose sina behov inte hindras”. Det här är en
väldigt bra definition.
Det sägs också: ”Principen innebär att vi ska arbeta för att minska miljöpåverkande utsläpp från samhällets produktion och energianvändning ”.
Principen innebär att vi inte ska använda våra resurser i en snabbare takt
än vad naturen hinner återskapa dem”. Allt detta är bra. Det här ställer vi
upp på ifrån Ålands Framtids sida, jag tror faktiskt att alla ställer upp på det
här.
Ålands Framtids representant Axel Jonsson hoppade av kommittén som
jobbar med omställning Åland. Varför han gjorde det kan han säkert förklara
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mycket bättre än vad jag kan göra. Men betyder det att vi från vår sida vänder
ryggen till det arbetet och att vi vänder ryggen mot de här målen och principerna? Absolut inte!
Landskapsregeringens sida pratar om att det behövs en strategi och i första
meningen så hänvisar man till FN:s före detta generalsekreterare Kofi Annan.
I Bangladesh år 2001 sade Kofi Annan under ett tal: ”Det nya århundradets
största utmaning är att ta ett abstrakt begrepp som hållbar utveckling och
göra det till en konkret vardaglig verklighet för människor över hela världen.” Det är det här, värderade kollegor, som lite saknas, att göra det konkret
och vardaglig verklighet för människor över hela världen.
Därför tänker jag ta upp två punkter. Jag tänker prata lite om tankesmedjan som flera har varit inne på. Jag tänker också prata lite om Baltic Sea Action Plan dvs. HELCOMS och EU:s strategidokument för att rädda Östersjön.
Här tycker jag att det har varit dåligt engagemang från åländsk sida, tyvärr.
På agendan är nu att man också ska kunna deklarera Östersjön som ett
NEKA-område, dvs. ett kvävefritt område på samma sätt som SECA-område.
Där känner vi till svaveldirektivets införande och de stora fördelar det har för
miljön, men samtidigt debatteras nackdelarna för ekonomin väldigt mycket.
När det gäller NEKA-området, ett direktiv runt kväve, så har Ryssland inte
gått med på det. Det är inte någon mening med att gå vidare med det arbetet
om inte Ryssland är med.
De utredningar som jag har tagit del av visar att man kunde få en till stånd
en oerhört stor kvävereduktion. Redan till år 2020 skulle krävareduktionen
kunna gå ner med 16 procent och till år 2030 med 46 procent, nästan en halvering i takt med förnyelse av fartygsflottan. Det finns mycket göra här. Man
behöver också ta reda på detta i god tid så att det inte blir precis som med
svaveldirektivet att så fort det ska träda ikraft då blir alla i panik och undrar
hur ska vi komma runt det här, vad ska vi göra?
En annan sak som har diskuterats ganska mycket är den konflikt som faktiskt finns mellan HELCOM och BFFE dvs. Baltic Farmers Forum for Enviroment, företrädarna för jordbrukarna runt Östersjön som är mycket på kollisionskurs med HELCOM. Det är viktigt att få till stånd ett forum för dialog
mellan de här båda parterna, vilket jag har en förhoppning om.
Till sist när det gäller Baltic Sea Action Plan, så vill jag nämna att en utredning som forskare vid Helsingfors universitet och Aalto universitetet tog fram
var väldigt intressant. Utredningen visade att man kan minska utsläpp av
både kväve och fosfor med upp till 65 procent av BSAP:s mål genom att modernisera reningen av avloppsvatten. Det visade sig att man kunde uppnå de
här målen med 665 miljoner euro när det gäller kväve, 147 miljoner euro när
det gäller fosfor och det gäller runt hela Östersjön. Det är ganska småpengar
om man fördelar det på alla länder runt Östersjön.
Jag ville avrunda med att citera ett dokument där det står så här: ”Nu återstår det konkreta arbetet om målen ska nås 2017, då är det viktigt att alla
är delaktiga och att jobbet görs tillsammans på alla plan inom politiken,
inom näringslivet, inom den tredje sektorn”. Visst låter det lite som ett samhällskontrakt? Det var det som uppsummerades när tankesmedjans ”Vision
Åland 2017” överlämnades 2007 till Ålands landskapsregering. Med i det här
arbetet var kreativa och engagerade människor från utbildningssektorn, politiken och näringslivet. På första mötet delades alla deltagare upp i tre olika
grupper. Man fick beskriva vad det bästa var som kunde hända Åland tio år
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framåt och vad det värsta var som kunde hända. Alla grupper, oberoende av
varandra, kom fram till precis samma slutsatser när det gällde det värsta; en
död Östersjö. Det var ganska intressant, med det breda spektret av 20-30
människor kom alla fram till samma sak. En död Östersjö var det värsta som
kunde hända. Det lades många konkreta förslag, jag kommer att ge exempel.
Det var på en helt annan nivå än det här dokumentet. Det var ju faktiskt ett
samhällskontrakt. Men, mina damer och herrar, det tråkiga med detta är att
inte ett kommatecken har förverkligats av det och det blir risken med den här
typen av dokument.
Förnyelsebar energi var ett tyngdpunktsområde här. Man tog upp att
Åland skulle bli helt självförsörjande på vindkraft och mera än det, Åland kan
även exportera vindenergi. Det var satsningar på biogas och Åland var perfekt
för elbilar, här kom det fram första gången. I slutdokumentet stod: ”Det gäller snabbt som tusan att etablera samarbete med en elbilsleverantör som
vill testa marknaden. Åland är perfekt som testområde.” Det förstår vi alla.
Det var 2007 och inte har det hänt någonting ännu, men nu såg jag att det var
lite utspel i media om det.
Ltl Danne Sundman som var med sade: ”Sedan måste vi sätta en gräns
och vi förbjuder nya bensinbilar senast 1 januari 2017.” Det är bara tre år
dit.
När det gäller Östersjön och vattenmiljön, tiden bär iväg så jag ska avrunda
och det finns inte möjlighet att gå in i alla de här systemen, så vill jag nämna
tre förslag som fanns.
Det första var: ”Att en nationalekonom skriver en rapport om övergödningen av Östersjön. I rapporten summeras den kunskap som finns i ämnet
och den belyser de samhällsekonomiska konsekvenserna som följer om man
inte vidtar åtgärder för att stoppa miljöförstörelsen”. Det var det första konkreta förslaget att starta med.
Det andra var: ”Ett mobilt institut bildas. Institutet bedriver lobbying i
Bryssel för att öka räddningsinsatserna i Östersjön och för att införa
strängare utsläppsbegränsningar”. Jag som tillsammans med Christina
Gestrin har haft ett Östersjörapportörskap i 1 1/2 år kan konstatera att skulle
det här ha funnits så har det varit en oerhört nytta när det gäller att försöka
förbättra Östersjön.
Det sista förslaget att börja med var: ”Ett internationellt populärvetenskapligt miljösymposium hålls årligen på Åland. Det första symposiet hålls
enligt planerna 2011. Internationell spetskompetens inom miljöforskningen
deltar. Symposiet kompletteras med kulturella evenemang som ökar intresset. Symposiet ska inte leda till uppgivenhet och domedagskänsla utan till
optimism, vi-känsla och förbättringar”. Här var man faktiskt på gång och
började jobba med det här. Mattias Klum, den kända naturfotografen, och två
professorer, som jag tyvärr inte kommer ihåg namnen på, från Stockholms
Universitet var också anlitade. Men även detta rann ut i sanden.
Nu ska jag avsluta med den sista punkten när det gäller ”Vision 2017”. Det
sades: ”Vi lever över våra tillgångar och måste se till att vi använder våra
finansiella resurser på ett optimalt sätt. Den offentliga sektorn är stor. Den
sysselsätter 37,1 procent av den arbetsföra befolkningen på Åland mot 26,3
procent i Finland. Utvecklingen av åldersstrukturen på Åland visar att en
reform av förvaltningen behövs för att spara pengar och göra den effektivare eftersom det blir färre som ska försörja fler”. Låter det bekant på något
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sätt? År 2007 slås detta fast av tankesmedjan. Här fanns faktiskt det mesta
med på en betydligt mer konkret nivå än det dokument vi har att ta ställning
till nu.
Det här dokumentet som vi har fått från landskapsregeringen är mycket
svårt att greppa. Vi från Ålands Framtid vill vara betydligt mera konkreta,
men vi ställer absolut upp och vi vill jobba med de här frågorna. Bara vi får
till stånd en högre konkretiseringsfas så ska vi ta ett gemensamt sikte mot att
göra Åland hållbart 2051. Tack, fru talman.
Minister Carina Aaltonen, replik

Tack så mycket. Det gläder mig ändå att Ålands Framtid är med på den
här resan och att man ställer sig bakom strategin för hållbar utveckling.
Jag tror att vi har lärt oss väldigt mycket från tankesmedjans arbete. Det
är att man inte kan lägga ett sådant här viktigt samhällskontrakt på ett
projekt. Nu tror jag att det här arbetet hör hemma där det ska vara. Det
är landskapsregeringen och lagtinget som tillsammans har det övergripande politiska ansvaret för en hållbar utveckling på Åland.
På första sidan står det: ”Att årligen, via budgeten, säkerställa att
investeringarna stöder strategin samt att tillräckliga resurser för förverkligandet samt uppföljning avsätts”. Det är här som ni i lagtinget
ska vara med och se till att det verkligen kommer med i varje budget.
Ltl Anders Eriksson, replik

Ja, nog kommer vi säkert att vara med när det kommer förslag. Men när
minister Aaltonen säger att det var fel att lägga tankesmedjan ”Åland
vision 2017” på ett projekt så anser jag inte det. Det var de facto landskapsregeringen som finansierade tankesmedjan och slutdokumentet
lämnades över till landskapsregeringen för att det skulle bli konkreta åtgärder. Men tyvärr har det inte lett till någonting. Nu står vi på samma
ruta igen, nu ska vi börja igen. Det känns som om man har hållit på lite
för länge med det politiska. Nog skulle det vara intressant om det också
skulle börja hända någonting konkret när det gäller de här frågorna.
Minister Carina Aaltonen, replik

Jag tror inte man ska vara så pessimistisk. Vi hörde tidigare ltl Katrin
Sjögren som talade om allt möjligt som har hänt under vägen. Nog händer det, men vi behöver få en genomgripande strategi, en plattform, så
att det inte blir bara punktinsatser utan att vi kan få det här arbetet att
snurra på nu 37 år framåt.
Sedan vill ltl Eriksson ha konkreta exempel. Om vi tar en sektor som
t.ex. jordbruket så är det inte landskapsregeringen eller lagtinget som
ska säga vad som behövs inom jordbrukssektorn för att den ska bli hållbar. Jordbrukarna måste själva vara med att ta fram arbetet, delmålen
om målen. Jag tycker att jordbruksbyrån redan har satt igång det här
arbetet. Man har kallat till utbildningstillfälle och försökt få med näringen på tåget.
Ltl Anders Eriksson, replik

Minister Aaltonen sade att det var bättre att ha en sammanhållen strategi än punktinsatser, så kan det säkert vara om man får en konkretiseringsfas och förverkligandefas till stånd på basen av den här strategin.
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Men blir det inte så, utan blir det som med tankesmedjan, så är det faktiskt bättre med punktinsatser än att det inte händer någonting överhuvudtaget.
Det sades att det skulle snurra på. Vi låter det snurra på, vi snurrar
med vi också och ska försöka göra vårt bästa för att få det lite mera konkret.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Ltl Eriksson saknar konkret handlingsplan. Det här dokumentet är inte
av den arten att det är en handlingsplan. Det här dokumentet är väldigt
väl skrivet och väl strukturerat. Strukturen, metodiken och strategin gör
det hela hanterbart och eliminerar den flummighet som ofta omgiver
begreppet hållbar utveckling. Läser man dokumentet noggrant så är det
väl beskrivet hur konkretiseringen ska ske. Det syftar naturligtvis till att
man genomför de här åtgärderna. Det här är inte en handlingsplan. Det
är en strategiplan och som sådan är den bra.
Ltl Anders Eriksson, replik

Som borta jag inte, jag förstår nog att det är en strategi och inte en konkret handlingsplan. Men ändå tror jag att den här typen av dokument
vinner på om man lite kan föra ihop de här båda begreppen. Vi har haft
en samlande strategi som var betydligt mera konkret än vad den här är.
Jag ville lyfta upp och peka på att vi faktiskt inte har satt igång och förverkligat någonting.
Den intressanta frågan, ltl Fogelström, på vilket sätt tror han att det
här kommer att leda till betydligt mera konkret handling på sikt än vad
tidigare strategier har gjort?
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Det här är väl genomtänkt. Vi måste fatta att det här är en process som
ska ske under väldigt lång tidsperiod. Konkretiseringen sker genom årliga planer osv. För min del tycker jag att det är väldigt bra och det är
praktiskt. Att det skulle vara för abstrakt stämmer inte, för det är inte
meningen att det ska finnas en massa konkreta åtgärder uppradade här.
De kommer i processen.
Ltl Anders Eriksson, replik

Sådana här dokument kan man läsa väldigt olika. Jag noterar att kollegan Fogelström sade att det här dokumentet inte var så flummigt. Jag
hade faktiskt ordet ”flum” med i början när jag försökte, efter mitt förstånd, få grepp om det här. Så är det för oss alla, eller hur ltl Fogelström? Problemet för mig är att jag är en väldigt operativ person. Jag vill
få någonting till stånd och jag vill få någonting till stånd nu.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Ltl Anders Eriksson vill vara för och emot och landskapsregeringen har inte räckt till. Den retoriken känner vi väl till.
Här nämndes Baltic Sea Action Plan och de framsteg man har gjort
vad gäller vattenrening, särskilt från Sankt Petersburg, vilket jag antar
att ltl Anders Eriksson menar. I detta var aktören Vodokanalen, en rysk
entreprenör, med, men också ett finländskt företag, Jussi Nurminen.
Jag träffade båda de här herrarna för någon vecka sedan. Jag frågade
Nurminen som driver ett stort företag; vad är det viktigaste, vilka utsläppskällor ska man försöka förhindra? ”Nå, jordbruket är det största,
men det är politiskt så svårt, så vi sysslar inte med sådant. Vi sysslar
med toaletter och det ger också resultat”.
Ltl Anders Eriksson, som vill vara konkret, konkretisera då hur vi ska
minska kväve- och fosforutsläppen från jordbruket?
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Är man miljöintresserad så blir det lätt rundgång i de här frågorna. Det är bara att försöka vara envis och stå på.
När det gäller tankesmedjan, som för övrigt var väldigt kritiserad för
att den kostade en massa pengar, så gjordes det en hel del. Man tog fram
hållbarhetsredovisning, man gav bidrag till tredje sektorn och miljöorganisationer och man gav rätt mycket mera PAF-medel för tredje sektorns miljöorganisationer. Man hade ett barn- och ungdomsprojekt; miljödetektiverna. Man hade Mattias Klum och Resilience Centre från
Stockholm här och höll föreläsningar och hade kongresser bl.a. om hållbar sjöfart och flaggskeppsprojekt. Det gjordes nog en hel del. Det behöver förstås fortsätta.
Ltl Anders Eriksson, replik

Visst, ltl Sjögren, blir det lätt rundgång i de här frågorna. De här tre förslagen som jag tog upp var faktiskt förslag som hade gjort att Åland redan nu idag kunde ha befunnit sig på den miljöpolitiska agendan. Vi har
kunnat vara så som tankarna var. Då hade det funnits ett kompetenscenter här på Åland och man skulle ha haft forskning och symposium på
väldigt hög nivå. Det var nog väldigt synd.
I mitt arbete i Nordiska rådet, där jag har jobbat med miljöfrågor, har
jag sett att det var jättesynd att vi inte att positionerade oss utgående
från de här tankarna som fanns och det kan vi bara beklaga.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Diskussionen avbryts härmed och fortsätter vid plenum måndagen den 20 januari.
För kännedom
6

Samarbete mellan FBK och alarmcentralen
Ltl Katrin Sjögrens skriftliga fråga (SF 2/2013-2014)
En fråga ska besvaras inom tio dagar efter det att landskapsregeringen tagit emot frågan. Om frågan tas emot när lagtinget inte är samlat för plenum eller inom färre än tio
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dagar före plenarperioden avslutas ska svaret ges inom tio dagar räknat från den dag
lagtingets nästa plenarperiod börjar. 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 17.01.2014 klockan 09.30. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 24 ledamöter närvarande.
Talman Britt Lundberg samt lagtingsledamöterna Runar Karlsson och Torsten Sundblom anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av privata angelägenheter.
Lagtingsledamoten Tony Asumaa anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av
annat förtroendeuppdrag. Lagtingsledamoten Igge Holmberg anhåller om ledighet från
dagens plenum på grund av sjukdom. Beviljas.
Första behandling
1

Ändringar i skattelagstiftningen 2014
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 10/2013-2014)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 5/2013-2014)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet.
Diskussion.
Ltl Jörgen Pettersson

Talman! God morgon! Detta lagförslag är en följd av den näringspolitik som
republiken Finland anammat och som i korthet går ut på att sänka skatten för
företag för att på det sättet stärka konkurrenskraften gentemot utlandet. Genom att sänka företagsskatten från 24,5 till 20 procent vill man sätta fart på
det företagande som behövs för att vi ska kunna fortsätta bygga det välfärdssamhälle vi vant oss vid. Om det räcker till är omöjligt att säga men det är i
varje fall ett försök i rätt riktning. När det gäller tillväxt måste alla vägar prövas.
På Åland saknar vi behörighet när det gäller statsbeskattningen medan vi
bestämmer över kommunalbeskattningen. Det är skälet till att dessa ändringar i skattelagstiftningen för år 2014 föreslås av landskapsregeringen. Om lagtinget antar förslaget betyder det att åländska företag betalar samma skatt
som företagen i Finland. Här kan man tycka att det vore bättre om vi kunde
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sänka ännu mer för att ytterligare stimulera våra åländska företag. Tyvärr är
det inte riktigt så enkelt av olika skäl. Dels skulle det bli komplicerat rent redovisningsmässigt då företag med verksamheter i både Finland och på Åland
skulle bli tvungna att redovisa exakt var pengarna förtjänats och dels är det
för ögonblicket knappast klokt att gå in för en annan skattenivå på Åland än i
Finland. Dessutom är konsekvenserna när det gäller kostnaderna för avvikande skattehantering inte klarlagda. Ändå vill vi från utskottet i vårt eniga
betänkande påminna om vikten av att ständigt analysera vad skattelagar av
blankettlagskaraktär får för faktiska konsekvenser på Åland. Vårt näringsliv
är de facto annorlunda jämfört med Finlands. Här är tjänstesektorn störst
och här är de stora industrierna inte lika dominerande som i Finland. Den
verkligheten är något vi antagligen måste börja hantera i ännu högre grad i
framtiden.
Lagförslaget innehåller också en ändring i grundavdraget i kommunalbeskattningen som ger lite mer pengar över för främst låginkomsttagare och
därmed skapar lite bättre köpkraft.
Mot bakgrund av detta föreslår finans- och näringsutskottet att landskapsregeringens lagförslag om ändringar i skattelagstiftningen för 2014 antas.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är två saker som förvånar mig i det här betänkandet. Man säger att
grundavdraget höjs vilket är positivt för köpkraften och det är ju helt
sant. Men jag förstår inte varför det är klokt bara när man gör de här
ändringarna i riket. Vi har t.ex. från Ålands Framtids sida gång på gång
pekat på att de slopade åländska avdragen försvagar köpkraften, men då
har det inte varit relevant. Nu helt plötsligt framhåller man det som
klokt. Man säger också; ”den åländska kommunalbeskattningen måste
justeras om åländska företag ska erhålla samma skattesats som företag i riket.” Inte måste det vara på det sättet. Vad är det som förbjuder
att finans- och näringsutskottet och regeringen tänker själv? Vad kan vi
göra för att gynna det åländska näringslivet? Ålands Framtid hade ett
förslag i en motion i samband med den ordinarie budgeten.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Talman! Tack för det påpekandet. Vi skrev ju faktiskt i vårt betänkande
att man ska hålla ögonen på vad man kan göra. Det finns också ganska
goda skäl till att man i det här läget inte så här plötsligt går in för någon
direkt avvikande beskattning. En sådan förändring kräver nog mera arbete och större eftertanke.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det sistnämnda håller jag absolut med om. Jag vill påminna finansutskottets ordförande att han var själv med och skrev för ungefär ett år sedan att det här måste man börja titta på och det här måste man göra
någonting åt. Jag noterade att ltl Pettersson nu sade att vi har en avvikande näringsstruktur och det måste man börja beakta. Vi har haft en
avvikande näringsstruktur så länge jag har varit aktiv inom den
åländska politiken, sedan 1987, och då tittade vi på de här frågorna. Men
nu blir allt mera likriktat, det gör mig lite fundersam och framförallt när
man använder exakt de motiv som vi använde i den ordinarie budgeten,
dvs. att höjda avdrag stärker köpkraften. Varför kan vi inte tänka eget
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och utnyttja de egna åländska avdragen? Man tar istället bort de
åländska avdragen, det här är ju en synnerligen inkonsekvent skrivning.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Talman! Förutom det självklara i att när man inför avdrag så stärker
man köpkraften så måste man också minnas att vi lever i en verklighet
där pengarna faktiskt sinar i en rätt rask takt. Då måste man på något
sätt avväga de avdrag man kan införa mot att vi faktiskt ska hålla samhället snurrande också. Nu införs ett litet avdrag och det är ett gott tecken tycker jag.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det blir sannolikt enighet när beslut ska fattas i andra behandlingen av det här lagförslaget. Tyvärr blir det en ganska hög frånvaro av exakt kunskap om vad skatteändringarna medför för ålänningarna och för våra företag.
För ungefär ett år sedan när vi i utskottet under ledning av ltl Pettersson behandlade en skattelagframställning från landskapsregeringen så
berördes delvis samma avdragsrätter som påverkas av den nu föreslagna
skatteförändringen. Då beslöt utskottet i en kläm, vilket blev lagtingets
beslut: ”Att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att i samband
med kommande lagförslag på skatteområdet göra en analys av de faktiska effekterna av skattelagstiftningen.” Hur bedömer utskottsordförande, har landskapsregeringen tagit lagtingets order på allvar och gjort
dessa analyser som vi då krävde?
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Talman! Det var en nyttig påminnelse från ltl Perämaa. Det kanske hade
funnits en del att önska när det gäller alla analyser och vilka konsekvenser det får. Av det skälet har vi från utskottets sida valt att påminna om
önskemålet och hoppas att vi ska kunna få sådana analyser lite mer utförligt i framtiden.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det var bra att få höra att vi uppenbarligen har en enighet
också i kritiken mot landskapsregeringen för att man inte har gjort det
som lagting har sagt, precis som vi kommer att ha en enighet i själva
skatteärendet.
För övrigt återkommer jag till de här frågeställningarna i mitt anförande.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Som framgick med all tydlighet under föregående replikväxling
så kommer liberalerna att vara med och anta dessa förändringar som föreslås
i skattelagstiftningen. Vi kommer att vara med och anta de kompensationer
till kommunerna som också föreslås i den här framställningen.
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Det som jag kommer att anföra om rör inte så mycket själva beslutet i den
här frågan.
För ett år sedan behandlade finans- och näringsutskottet en motsvarande
skattelagframställning från landskapsregeringen. Efter en ingående diskussion konstaterade utskottet att landskapsregeringen inte hade analyserat hur
effekterna slår på invånare och företag. Då beslöt utskottet att i en kläm säga
att i samband med kommande lagframställningar ska skillnaderna analyseras
vad gäller effekterna på finskt håll och effekterna på Åland.
Nu kan vi konstatera att landskapsregeringen inte har hörsammat den här
beställningen från lagtinget. Vi konstaterade i betänkande och har erfarit från
hörandena att landskapsregeringen nog har pratat med kommunerna via
kommunförbundet och Mariehamns stad om kompensationen, men inte om
de faktiska skatteeffekterna.
Man kan ha olika uppfattningar om hur viktigt det här är. Om man kopplar
tillbaka till det arbete som bedrevs senaste igår under ledning av president
Tarja Halonen, Självstyrelselagskommittén, så där har alla partier enats om
målsättningen att vi ska få en självstyrelselagsreform med ingredienser av
möjlig utökning av skattebehörigheter. Det var egentligen det här arbetet som
låg till grund för att liberalerna för ett år sedan ville ha utförligare analyser av
landskapsregeringen i samband med varje skattelagstiftning som lagtinget
ska fatta beslut om. Det är viktigt om vi på ett trovärdigt sätt ska kunna hävda
att vi kan hantera en utökad behörighet. Det är viktigt att vi dels visar ett intresse i skattelagstiftningsfrågor och dels möjligen kan peka på att sådana åtgärder som antas av riksdagen i Helsingfors kanske inte alltid är lika gynnsamma just här på Åland.
I grunden är det här en fråga om att bygga upp en kunskap på det här området för att det ska bli trovärdigt med en utökad behörighet. Vi ska inte bara
göra ett arbete där vi ska lyckas övertyga riksdagsrepresentanter och partier
på rikshåll om att det är bra att vi har mera behörighet. Vi har också behov av
att övertyga ålänningarna om att vi har kunskapen och klarar av att hantera
de här sakerna.
Vi liberaler begär skärpning på det här området. Lagtinget har tydligt sagt,
i samband med en kläm för ett år sedan, att det här arbetet ska göras. Bättre
analyser ska utföras. Utskottet säger samma sak i år igen. Vi menar att landskapsregeringen bör ta detta på allvar och inte visa den passivitet som man
gjort i dessa frågor så här långt.
De faktiska förslagen i det här påverkar också ålänningarna och nu vet vi
inte exakt hur. Det finns bland annat en förändring av representationsavdragsrätten för företag. Vi har ett företagande som berör matkultur väldigt
mycket, vi har många restauranger här på Åland och vi är stolta över den
verksamheten. En minskning av företagens rätt att dra av för representationskostnader kan påverka restaurangbranschen åtminstone i någon mån,
men vi vet inte hur mycket.
När det gäller företag som bygger nya industrihallar så förkortas tidsperioden med ett år angående avdragsrätten. Det kanske påverkar några företag
på Åland, men nu vet vi inte i vilken mån och hur det exakt påverkar.
Budskapet för vår del torde vara klart. Vi kräver skärpning på det här området. Tack.
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Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Ltl Perämaa hänvisar till en kläm som jag i denna
stund inte kommer ihåg ordalydelsen på. Det är bra om ltl Perämaa kan
upprepa klämmen. Samtidigt försöker han koppla den här klämmen till
det arbete som utförs i Ålandskommittén. Var det faktiskt det ursprungliga motivet för klämmen? Eller är det någonting som ltl Perämaa kopplar ihop nu när arbetet i Ålandskommittén har kommit igång på allvar?
Jag tycker att det är lite tendensiöst och kanske inte så klokt. Jag tror
nog att man ska behandla skattefrågorna separat och de som är aktuella
utgående från dagens situation. I kommittén talar vi om ett nytt självstyrelsesystem, inte en självstyrelselagsreform. Jag skulle vilja ha lite klargöranden på de här punkterna.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Klämmen för knappt ett år sedan lydde så här: "Att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att i samband med kommande
lagförslag på skatteområdet göra en analys av de faktiska effekterna
av skattelagstiftningen.” Analysen av de faktiska effekterna har inte
gjorts i samband med den här lagframställningen.
Jag hade förmånen att ha säte i finans- och näringsutskottet också för
ett år sedan när den förra skattelagstiftningen behandlades som resulterade i den här klämmen. Då framhöll jag att för att det ska vara trovärdigt i diskussion med rikspolitiker om eventuella behörighetsöverföringar vad gäller skattelagstiftningen så bör vi kunna visa på att vi är intresserade av frågan och vi hanterar den seriöst. Att vi bara regelmässigt, utan analyser, tar skatteförslag är inte enligt min uppfattning seriöst.
Ltl Barbro Sundback, replik

Om vi nu först håller oss till klämmen så säger den inte något annat än
att regeringen ska redovisa för de faktiska effekterna av kommande
skattelagstiftningar vilket ltl Perämaa tycker att inte har skett och det är
säkert så.
När det gäller frågan om skattepolitik i samband med det nya självstyrelselagssystemet så fokuserar åtminstone jag på själva systemet, att
vi får ett system som möjliggör en öppen diskussion om alla områden
förutom de som tillhör riket. Själva överföringen måste vara en teknisk
fråga. Jag tror tyvärr inte att vi kan övertyga genom att vi visar på att vi
har förstått vad den kommunala skattelagstiftningen på Åland går ut på.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag har en annan uppfattning än ltl Sundback. I den bästa
av världar kanske man bara kunde diskutera själva systemet. Nu har vi
kunnat notera i det arbete som leddes av Alec Aalto, och i andra sammanhang också, att åtminstone rikspolitiker har visat ett stort intresse
just för skattelagstiftningsdelen och den behörigheten. Jag tror att man
tar lite för lätt på uppdraget om man tror att vi kan undvika den diskussionen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Ltl Perämaa menar att vi mer aktivt ska använda oss
av avdragsmöjligheterna via kommunalbeskattningen när vi ska driva
skattepolitik i landskapet inom ramen för nuvarande självstyrelselag.
Det är i viss mån riktigt, det ska vi naturligtvis göra, men det får inte bli
något självändamål. Det är inte heller en bra metod att använda sig av
den här indirekta metoden annat än när man vill öka köpkraften, då kan
det vara motiverat.
Gentemot Ålandskommittén efterlyser man från rikets sida ansvarsfullhet i skattepolitiken. Därför är det viktigt att vi kan visa att vi har använt vår kommunala skattebehörighet på ett ansvarsfullt sätt. Det uppskattas och det är ett starkt argument för att överta ytterligare beskattningsbehörighet och inte använda det bara för sakens skull eller för att
skilja sig från riket. Det är ingenting som imponerar på våra kollegor öster om Skiftet.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Givetvis ska vi iaktta grundkonceptet ansvarsfullhet och det
gör vi förhoppningsvis i alla samhällsfrågor där lagtinget fattar beslut
här i denna sal. Trovärdigheten i att prata om utökad skattebehörighet
stärks inte av att man inte vill sätta ner tid på att analysera hur en avdragsförändring påverkar våra företag och inte ens hur en samfundsskatteförändring från 24,5 procent till 20 procent påverkar våra företag.
Man har inte ens en dialog med företagen inför förslagen från landskapsregeringen.
Vtm Roger Jansson, replik

Talman! När vi vill ha beskattningspolitiken överförd så menar Moderat
Samling att det väsentliga är att man kan använda den både för medborgarnas konsumtionsförmåga, för att utjämna skillnader mellan olika
medborgare och för att använda det som ett näringspolitiskt och regionalpolitiskt verktyg. Då är inte avdragspolitiken det centrala i de sammanhangen, särskilt inte mot företagen, utan det är skattenivåerna. I
processen för utökad beskattning argumenterar vi därför inte utgående
ifrån hur vi nu använder avdragsrätten i kommunalbeskattningen, utan
hur vi i framtiden kan använda oss av ett annorlunda skattesystem och
även andra skattenivåer än vad man har i riket. Det är det viktiga i vår
skattepolitik.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det här blir en mera fördjupad skattelagstiftningspolitisk
diskussion. Den är förstås bra och den kommer vi säkert att behöva föra
innan vi har hela arbetet med självstyrelsereformen i hamn. Vi tycker att
det är bra. Jag hoppas att vicetalmannen håller med mig att vår kunskap
och trovärdighet i frågan ändå blir större om vi kan analysera hur avdragsförändringar påverkar ålänningar och vårt näringsliv, istället för
att vi bara regelmässigt fattar beslut, stiftar lagar och förändringen sker
utan att vi egentligen vet vad som sker.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Anders Eriksson, replik

Till skillnad från de två föregående replikerna så tycker jag att det var en
mycket intressant parallell som ltl Perämaa gjorde till självstyrelseutvecklingen. Det han sade var oerhört viktigt, det handlar om trovärdigheten. Just det som ltl Perämaa plockade upp nämndes i Aaltokommitténs betänkande. Vad ska ålänningarna göra med mera behörighet när
man inte använder den behörighet man har? Det var inte den ordagranna lydelsen men innebörden.
Jag förde precis samma resonemang igår i social- och miljöutskottet
om patienträttigheter där vi har delad behörighet. Även där knuffar man
över den lilla behörighet vi har själva till rikssidan. Det här leder till att
vi så småningom saknar all trovärdighet för att utveckla självstyrelsen.
Det är synnerligen kontraproduktivt.
Samma sak är det också här, man noterar att det finns en avvikande
näringsstruktur men vi ska inte göra något åt det nu, det ska vi göra sedan. Jag vill ge en eloge åt ltl Perämaas anförande. Det var mycket bra!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! På sidan 4 i framställningen står det: ”Syftet med sänkningen av skattesatsen är att stärka Finlands ställning i en internationell miljö och ge företagen ett starkare incentiv att rapportera sina
vinster i Finland. När samfundsskatten sänks flyttas tyngdpunkten i
beskattningen i riktning mot bolagens vinstutdelning.” Exakt det är syftet med den här framställningen. Vad konsekvenserna av det här blir vet
man inte i Finland och det kan vi inte heller veta här därför att det är en
framåtsyftande lagframställning. Men syftet är att vi ska behålla flera företag i landet och samma sak här på Åland, man ska öka vinstutdelningen och på det sättet att öka skattevolymen totalt sett i Finland och på
Åland. Desto svårare är de facto inte den här lagframställningen. Vi har
klarerat den med kommunerna som tycker att det sätt vi hanterar det på
är okej. Det känns lite konstigt om vi ska gå till näringslivet och fråga om
de tycker att vi ska sänka skatten från 24,5 procent till 20 procent.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag utgår ifrån att landskapsregeringen har ett en tät kontakt med näringslivet, men jag har möjligen fel. Man ställer inte den här
frågan och diskuterar skatteförändringar. Givetvis kommer företagen att
svara att de gärna ser att man sänker samfundsskatten. Det grundläggande skälet till förändringen som man har gjort på finskt håll tycker vi
att är bra. Ändå kan en samfundsskattesänkning eller höjning ha olika
effekter på olika regioners och länders företagande beroende på i vilken
fas företagen befinner sig i när det gäller sin vinstutveckling. Det här är
en skatt som tas på vinsten. Därför blir effekten olika. Om vi har en situation där våra företag gör jättehög vinst så då är det mera positivt för
oss, men det kan vara andra vägen också.
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Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! När det gäller representationen så konstaterade vi att det är
en statlig behörighet, så oberoende om vi tycker att det är bra eller inte
så kommer det att vara verkligt också för våra företag.
Ltl Perämaa vet mycket väl att en landskapsregering måste prioritera
sina resurser. Vi har redan en hårt ansträngande lagberedning och att
sätta resurser på att utreda och analysera självklarheter känns de facto
lite bortkastat. Vi måste satsa våra resurser på sådant som är framåtsyftande och som kan ge någonting till debatten. Det känns lite som om ltl
Perämaa försöker skapa ett problem om något som de facto inte är ett
problem för någon annan. Vi har inte hört någon kritik från näringslivet
eller kommunerna. Den enda som har framfört kritik är ltl Perämaa av
någon speciell orsak. Det hör antagligen till det här rollspelet som vi har.
Ltl Mats Perämaa, replik

Jag har en helt annan uppfattning än vad nuvarande finansministern
har. Jag tror att det är av största vikt att vi bygger upp en ordentlig
kompetens på skattelagstiftningsområdet. Det är en sak att bereda lagar
och speciellt att komma med lagar som är resultatet av beredningen av
finansministeriets beredning till riksdagen. Det är en annan sak att
bygga upp kompetensen, analysera och bedöma vilka skatteeffekter de
här sakerna verkligen har. Jag tycker att det är helt annorlunda.
Under förra mandatperioden kom vi med ett skattemeddelande till
lagtinget. Vi införde kvartalsmöten i skattefrågor mellan finansavdelningen och finansministeriet. Vi förde ett ärende till lagtinget där vi
förde in de kommunala avdragen i en egen åländsk skattelagstiftning.
Skattelagstiftning har tidigare varit en prioriterad fråga, men uppenbarligen inte längre.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Annette Holmberg-Jansson

Talman! Angående skattelagstiftningen lyfter vi i utskottet i vårt betänkande
upp att eftersom näringsstrukturen på Åland och i riket skiljer sig åt kommer
olika skattelagar av s.k. blankettlagskaraktär att få olika faktisk effekt på
Åland och i riket. Därför anser vi att det är av yttersta vikt att man vid kommande lagförslag på skatteområdet gör en analys av på vilket sätt de faktiska
effekterna skiljer sig åt. Varför är det viktigt med analyser? När vi kommer till
just detta lagförslag så finns det skillnader. På fastlandet finns det stora industrier, skog och metall bland annat som står för en stor del av näringen.
På Åland är sjöfarten och turismen viktiga näringar och i det här lagförslaget så införs en del förändringar där en av dem är "Avdragsrätten för representationsutgifter "som slopas helt. Tidigare var 50 procent avdragsgillt. Representation kan stå för mycket och inom många olika grenar men jag tror
tyvärr att detta kommer att slå rätt hårt mot vår turismbransch.
På YLEs hemsida kan man att läsa hotell, restauranger och olika slag av turistattraktioner kommer att lida då många företag nästa år skär ner på sina
representationsutgifter. Om företagen skulle fortsätta att bjuda sina kunder
på restaurang och resor som tidigare, trots skatteändringen, skulle slopandet
av avdragsrätten ge staten 38 miljoner euro till i kassan.
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Turism- och restaurangförbundet har låtit Pellervo ekonomiska forskning
fråga företagen hur den strängare beskattningen kommer att påverka dem,
och kommit fram till att företagen kommer att minska på sin representation
med 25-40 procent. 25-40%! Det är mycket det!
Det betyder att både hotell, restauranger och annan turismindustri förlorar
en märkbar del av sina kunder.
Turism- och restaurangförbundet räknar med över 1000 förlorade arbetsplatser och klart minskade skatteintäkter för staten. De verkliga skattintäkterna blir enligt Turism- och restaurangförbundet närmare 9 miljoner än 38
miljoner.
Talman! Vi kan så klart inte sia i vår kristallkula här på Åland och se hur
detta kommer att drabba turismbranschen på Åland men visst kommer den
att drabbas. Det satsas mycket på Åland just nu i den branschen, hotellprojekt där det satsas 10 miljoner, hotell som planerar att byggas i Sund, nya restauranger och andra turismföretag som vågar och satsar stort. För det satsas
i turismbranschen. Alla vet att under sommarmånaderna är det inte så svårt
att fylla hotellrummen och restaurangerna men på vintern då är branschen
helt klart beroende av företagen som kommer hit från våra närregioner och
representerar för att inte nämna de åländska företagens representation. Visst
vill vi väl ha ett levande Åland året runt?
Visst, vi har ingen egen behörighet på detta område, men detta är nu bara
ett fall som jag noterat där det högst troligt kommer att slår hårt och hur hårt
det slår är svårt att säga då jag tror att ingen kontrollerat och vet det, men
turismåland kommer att gunga lite grann, det är helt klart.
Talman! Jag är helt av utskottets åsikt att det är av största vikt med införande av analyser på kommande skattelagar och varför inte höra och föra en
dialog med dem som drabbas eller påverkas av en lag för att sedan därefter
fatta beslut. Tack.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag tackar för ltl Holmberg Janssons engagemang. Det var
ett bra anförande. Den kritik vi liberaler tidigare riktade mot majoriteten och speciellt till landskapsregeringen i frågan om passivitet i de här
frågorna, så den kritiken riktar sig härefter mest till centern och socialdemokraterna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Finsk skattepolitik och finsk näringsskattepolitik innehåller
många, många märkligheter. Det här är en av de allra största märkligheterna när man för några år sedan införde att bara hälften av representationsutgifterna skulle vara avdragbara i beskattningen för företagen
och nu ökar man det till 100 procent. Det är ytterst märkligt. Alla andra
kostnader i princip som företagen har för sin verksamhet så är avdragbara. Man följer resultaträkningen och den bokföringslag stiftning man
har. Men när det gäller representation så har man gjort detta avsteg. Det
är klart att med egen åländsk beskattning så skulle vi inte ha en sådan
här vansinnig regel som ju drabbar hela restaurangbranschen i landet
men också alla företag som är beroende av representation för sin verk851

samhet så drabbas av det här. Det här är inte någonting som särskilt
åländska företagare drabbas av utan alla. Det är en mycket dålig politik.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

Absolut, de facto är det inte bara restaurangbranschen som drabbas, det
är hotell, det är curlinghallen ute i Eckerö och sådana som har andra aktiviteter. Representation betyder så mycket. Just när det gäller sådana
saker som kan drabba många så bör man faktiskt analysera och se vad
det kan innebära. Dock förstår jag att vi inte har behörighet på området,
men även om vi inte har något inflytande så är det väl i alla fall av yttersta vikt att vi bevakar vad som sker.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Jag håller med om att det är huvudsakligen restaurangbranschen som drabbas men enligt mitt förmenande så drabbas alla företag som är beroende av representation i sin verksamhet. Man måste
dra bort representationsutgifterna från vinsten och det blir en ökad
samfundsbeskattning för de företagen. Staten har sett till att de får
större kostnader för den viktiga representationen som naturligtvis inte
för alla företag är så viktig men väldigt många säljande företag, business
to business, så är det ytterst viktigt.
Det här är en av många frågor där finsk skattelagstiftning har byggts
på ett icke bra sätt. Därför är det ett starkt motiv för Åland att överta
mera beskattningsbehörighet på den indirekta beskattningens område.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, fru talman! Jag vill tacka för ett mycket intressant anförande och
en mycket viktig aspekt av det lagförslag som vi har på vårt bord idag.
Vi kan konstatera att det är sannolikt att också det åländska näringslivet kommer att påverkas av den här förändringen. Jag uppfattar att ltl
Holmberg-Jansson oroade sig inför det här faktumet.
Vad kan vi på Åland göra i vårt åländska näringsliv för att kompensera den här typen av oönskade effekter? Där är avdragsinstrumentet
det allra bästa för att undvika konsekvenserna på rikshåll och kunna
kompensera våra åländska företag. Borde vi inte föra en lite fördjupad
diskussion om att utveckla de åländska avdragen tills vi har en egen
åländsk beskattning? Då skulle vi ha ett instrument för att komma runt
den här typen av oönskade effekter.
Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

Jag håller med. Jag anser att man i alla fall behöver se över möjligheterna och bevaka de områden där vi inte har inflytande.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Det är lätt att hålla med ltl Holmberg-Jansson i den här kritiken eller uppfattningen. Det skulle vara intressant att höra vad förslaget är. Är det ledamotens och Moderat Samlings förslag att vi ska gå
fram med ett förslag till Finlands riksdag om en ändring på det här området? Det är ju det konkreta. Att bara ha åsikter och tankar som faller
många på läppen kan vi alla ha. Men vi sitter här i Ålands lagting som är
en beslutsfattande lagstiftande församling på Åland. Om det är en ny
linje att vi nu ska gå fram med det här förslaget så kom fram med det
konkret så hanterar jag förslaget som finansminister. Jag tycker att vi
ska ta det här på allvar.
Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

Jag sade att det var viktigt att vi gör en analys och ser vilka de faktiska
effekterna blir och vad det är som skiljer sig åt. Det var egentligen det
som jag förde fram i mitt anförande.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Naturligtvis är det viktigt med analyser och kunskap. Jag
tror att alla som sitter i den här salen är medvetna om att turismen och
restaurangbranschen är ganska viktiga på Åland och att det naturligtvis
har konsekvenser. Samtidigt tycker jag att det är farligt att måla upp en
bild och en debatt som om vi skulle kunna påverka, att det är Ålands lagtings som beslutar om det här. Det är Finlands regering och Finlands
riksdag som har tagit det här beslutet. Sedan kan vi härifrån komma
med initiativ, vi kan komma med en lagmotion till Finlands riksdag eller
vi kan gå med initiativ till Finlands regering. Det är de instrumenten vi
har om vi vill ha en förändring på det här området. Jag är helt öppen för
en sådan diskussion, men jag tycker att man ska sätta in det i ett större
sammanhang och i vilken process vi för övrigt är inne i från åländsk
sida.
Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

Det tycker jag att låter bra. Vi borde börja med analyser när vi ska ta beslut om så här viktiga skattelagar. Jag vet inte, jag har diskuterat med
några i branschen. Tyvärr kanske branschen inte följer så mycket med
vad som händer i riket för man talar inte finska. Man har svårt att ta till
sig det som sker. Om inte landskapsregeringen ser till våra intressen så
vem ska då göra det? Jag anser att man kanske bör höra branschen om
det är någon lag som specifikt drabbar dem innan lagen träder ikraft. Nu
är väl loppet kört för den här gången. Det var egentligen mitt budskap.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Med risk för att det blir ganska mycket upprepning av det
som redan har sagts så tänker jag ändå hålla ett litet anförande.
Ålands Framtid och min representation i finansutskottet har inte föranlett
några reservationer i betänkandet. Men det hindrar inte att jag har lite andra
åsikter och tankegångar när det gäller vår skattepolitik och våra möjligheter
till skattepolitik.
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Jag tänker först beröra utskottets åsikter när det gäller möjligheterna. Utskottet skriver; "utskottet noterar att eftersom näringsstrukturen på Åland
och i riket skiljer sig åt kommer olika skattelagar av så kallande blankettlagskaraktär att få olika faktiska effekter på Åland och i riket. Med anledning härav påminner utskottet att landskapsregeringen i samband med
kommande lagförslag på skatteområdet gör en analys av på vilket sätt de
faktiska effekterna skiljer sig åt.” I tidigare anförande och repliker sades nästan exakt samma sak när vi hade lagen om ändring i samfundsbeskattningen.
I betänkandet gavs också ytterligare en tyngd med en kläm som lästes upp
här av ltl Mats Perämaa.
Vilken betydelse har klämmar och utlåtanden från finans- och näringsutskottet? Vilken betydelse har ett lagtingsbeslut? Man bryr sig ju ändå inte i
nästa lagframställning. Finansminister sade själv att det inte finns möjlighet
att fråga näringslivet när vi skapar lagar. Ja, jag tycker att det finns en logik i
att fråga näringslivet så att man vet om effekterna när lagframställningen
kommer. Man vet vad de som blir berörda anser. Vi hörde här i ltl Annette
Holmberg-Janssons anförande att man bör göra en analys före man kommer
fram med framställningar som påverkar vårt näringsliv. Finansministern
bemötte detta med att man inte har fått någon kritik från kommunerna och
näringslivet. Det kan vara så att näringslivet vid det här laget kanske har
tappat tilltron eller inte bryr sig längre för att man inte får gehör för vad man
lägger fram till landskapsregeringen. Det kan ju vara en orsak. Under höstens
lopp och sensommaren har det kommit ganska mycket kritik mot landskapsregeringens politik. Näringslivet uppfattade att de inte har blivit hörda när
det rör näringslivet.
När det gäller representation så vet vi alla att det inte är vår behörighet.
Det är synd. Det som ltl Jansson sade här i ett replikskifte stämmer, det
drabbar inte bara turistnäringen utan alla företag som har representation påverkas.
Ålands Framtid hade i samband med budgeten ett förslag där man skulle
ändra kommunens andel i samfundsbeskattningen tillfälligt. Man skulle gå
till 2016 års nivå på 5,608 procent. Detta som en stimulans till företagen under sådana tider när det kanske är lågkonjunktur. Det mottogs inte positivt
från andra partier och förslaget blev inte desto mera diskuterat.
Oberoende så tycker jag att man kanske borde ha en mera konstruktiv
skattedebatt här i lagtinget där man berör alla behörighetsområden där vi
kan påverka. Nu slår man en gummistämpel på och säger att vi inte ska stöta
oss med riksmyndigheterna för det kan föranleda vissa komplikationer och
det kommer det säkert att göra på ett eller annat sätt. Jag tycker ändå att man
borde föra en sådan debatt för att åtminstone från Ålands lagting säga vad vi
egentligen vill med våra möjligheter att anpassa en skattepolitik som gynnar
Åland. Vi har i flera sammanhang hört att finsk skattepolitik inte alla gånger
passar det åländska näringslivet. Man borde fundera på en sådan debatt. Jag
tänker inte sätta någon tidpunkt men det skulle vara i allas intresse att man
försöker få en enig åsikt från lagtinget hur man vill driva en skattepolitik.
Ålands Framtid har omfattat det här förslaget med de ståndpunkter och
åsikter som jag har lyft fram här i debatten. Tack.

854

Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Åländsk egen skattebehörighet inom den direkta beskattningens område så kan inte ersättas av avdrag och olika andra åtgärder
och använda oss av den kommunala beskattningsrätten vi har, särskilt
inte när det gäller företagsbeskattning.
Vad vill Ålands Framtid egentligen i det här sammanhanget? När det
gäller restaurangbranschen, vill man ha ett avdrag i den kommunala
andelen av samfundsbeskattningen så är det okej. I ett tidigare replikskifte framfördes en sådan åsikt från Ålands Framtid. Har ni då rett ut
vad administrationen av detta kommer att kosta? Vad måste vi betala till
beskattningsmyndigheten för att göra det här? Finns det en rimlig samhällsekonomisk lönsamhet i ett sådant resonemang?
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Nej, vi har inte rett ut detta. Det är landskapsregeringen som borde reda ut vad effekterna av en sådan förändring blir. Om det
kostar mera än vad det egentligen ger så då kan man ta en diskussion.
Men idag vet inte landskapsregeringen vad det kostar.
Jag i min oppositionsroll har påpekat i två olika betänkanden att man
behöver komma med analyser på vad effekterna blir av sådana här enskilda förändringar. Jag tycker att det är landskapsregeringen som
borde reda ut det.
Vtm Roger Jansson, replik

Talman! Som vicelantrådet tidigare var inne på så måste man välja de
områden som man lägger ner arbete på. Det här innebär att man skulle
ge de företag, som inte får dra det här i sina resultaträkningar och i sin
därpå följande beskattning, kompensation för den indragna rätten att
göra avdraget. Det skulle krävas en ofantlig administration. Tror ni faktiskt från Ålands Framtid att det alls skulle bli några vinster av ett sådant system? Jag ser att det här måste vara fel område att använda vår
egen kommunala beskattning på. Vi har massor med andra områden där
vi kunde göra det. Vi från Moderat Samling är intresserade av att vara
med och utreda det och det har vi varit i samband med alla regeringar,
både när vi har suttit i regeringsställning och när vi har suttit i opposition.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Brage Eklund, replik

Fel eller rätt, den här debatten går alltid på samma nivå. Man kommer
med uttryck som; vad kostar det? Det skulle vara bra om det här en gång
för alla skulle vara utrett av landskapsregeringen. Man skulle visa vad
administration och indrivningen av förändringarna i de här skattesatsningarna kostar och vad det ger åt företagen. Kanske det inte ger någonting. Det borde landskapsregeringen och administrationen utreda. Det
är inte oppositionspartiet som ska sköta det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Det blir faktiskt en liten underlig debatt nu. Ltl Brage
Eklund sade ju själv att Ålands Framtid omfattar det här betänkande
från utskottet. Man har varit enig i utskottet och så får vi en sådan här
debatt i efterhand. Det känns lite underligt.
Beträffande att debattera skattefrågor så sade ltl Eklund att vi bör
göra det här i lagtinget. Det tycker vi också i centern, det är väldigt viktigt. Vi har ju en del områden som vi kan påverka och där vi själv kan
stifta våra lagar och bestämma och det bör vi ta upp mera. Man får inte
få folk att tro att vi även exempelvis kan påverka den här lagstiftningen.
Den här lagstiftningen är given från riket.
Ltl Brage Eklund, replik

Man kan tycka att det är en underlig debatt. Det är klart att jag stått
bakom det här i utskottet. Jag påpekade också i mitt anförande, och som
sades här tidigare, att man ska välja sina strider. I det här fallet har jag
valt att inte ta strid för jag vet vad resultatet blir ändå. I vår motion i
samband med budgeten ville vi göra förändringar. Vi fick inget gehör
där. Det är klart att vi hade kunnat ta en större strid där.
Vi vill påpeka möjligheterna att ha olika åsikter och olika skattesatser.
I och med att vi inte är likställda med det finska näringslivet så finns det
möjligheter att från lagtinget påverka kommunernas del i samfundsskatten, men en sådan politik drivs inte.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Ltl Brage Eklund sade själv att han har valt, och förmodligen också partiet Ålands Framtid, att inte ta den här striden. Man tog inte striden i utskottet. Då kan man konstatera att Ålands Framtid har gjort samma bedömning som vi i centern har gjort. Vi har valt att inte ta den här striden. Därför är det lite underligt att det till och med har sagts att centern
och socialdemokraterna har en linje och de andra partierna har en annan linje. Så är det inte! Det bevisade också ltl Eklunds uttalande nyligen.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, herr talman! Vi har påpekat i samband med budgeten att vi har
andra åsikter hur man bedriver skattepolitik när det gäller att gynna
åländskt näringsliv. Det är inte mycket vi kan göra men vissa delar kan
vi göra. Jag valde att inte driva den här striden vidare i utskottet. I princip är den här lagstiftningen en anpassning till budgeten. Fast jag delade
utskottets betänkande så frånsäger det mig inte rätten att ha en annan
åsikt och det ville jag påpeka i mitt anförande. Vi kommer inte att lägga
oss flata bara för att vi har varit med och omfattat det här betänkandet.
Där vi har en annan åsikt kommer vi fortfarande att ta strid så fort det
ges möjlighet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! Ltl Eklund frågade om klämmarna har någon betydelse.
Ja, klämmarna har betydelse. Den kläm som finans- och näringsutskot856

tet och lagtinget har tagit i det här ärendet så har speciell betydelse, åtminstone för mig och för landskapsregeringen, i de fall vi skulle ha valt
att göra avvikelser. Då måste man också analysera varför vi gör dessa
avvikelser. På det här området har vi en blankettlagstiftning och vi följer
den. Man måste alltid göra en avvägning när det gäller hur mycket personella resurser vi ska lägga ner på att utreda sådant som egentligen är
självklarheter för de flesta. Alla talar för mindre byråkrati och mindre
administration, men sedan när det kommer till vissa saker så ska man
ändå ha mera administration och lägga ner arbete på självklarheter. Det
tycker jag faktiskt är lite bortkastad energi.
Vi kan inte ange kostnad för varje förändring före vi haft en förhandling. För varje avvikelse så måste vi förhandla med riksmyndigheterna.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Brage Eklund, replik

Det är klart att man måste välja vad man sätter ner mera kraft på och
om man vill analysera effekterna av en förändring i en skattelagstiftning.
Vi har gjort påpekanden i samband med ändringen av samfundsbeskattningen. Vi hade till och med en kläm. Nu får vi igen en framställning där man inte har diskuterat konkret varken med kommuner eller
med företag. Då ifrågasätter man varför man gör sådana här beslut i utskottet och ett enigt beslut i lagtinget om man sedan i beredningen inte
ids följa upp de här besluten.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! Kommunerna har planerat den här framställningen. De
tycker att det är ett okej sätt att hantera det på. Jag att svaret är ganska
klart på frågan att vi sänker skatten från 24,5 till 20 procent.
Herr talman! Den övergripande strategin som vi jobbar efter är att få
en utvecklad självstyrelse och en ny ram. I det arbetet ingår också den
ekonomiska politiken och beskattningen. Finansavdelningen jobbar på
ett vi ska ha en så bra strategi och ett så bra underlag för de diskussionerna som möjligt. Jag blir lite oroad över den här diskussionen som förs
här idag från olika håll. Nu börjar man komma med olika enskildheter
som de facto kan störa det här stora utvecklingsprojektet. Det skulle
vara bra om man skulle få en klar signal från Ålands lagting om det är
någon ändring i den eniga strategin nu när det gäller att överta mera behörighet och jobba enigt för det. Eller ska vi börja med små enskildheter
och avvikelser när det gäller beskattningen? Man kan få den uppfattningen när man lyssnar på debatten här idag.
Ltl Brage Eklund, replik

Jag känner inte till den strategin som lagberedningen och landskapsregeringen har tagit när det gäller hur man ska gå till väga vid lagändringar och det som påverkar företagen, skattebetalarna och samhället.
Enskildheter, ja, inte vet jag om det ska betraktas som enskildheter
att man gör förändringar i skattelagstiftningen på det här viset. Jag vill
igen framföra att då är det hela utskottet som anser att det här är enskildheter. Vi representerar alla partier i utskottet. Utskottet gör bra på-
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pekanden i båda framställningar. I framtiden hoppas jag att landskapsregeringen kan anpassa sig efter dem. Jag tror att det är bra för både
landskapsregeringen och alla andra att man har backup från dem det
berör.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Barbro Sundback

Herr talman! Den här diskussionen har en tendens att beröra skattefrågor
mera generellt än just bara kommunalbeskattningen. Man har tillåtit ganska
vida svängar i den här debatten.
Jag tycker att det är viktigt att lagtinget diskuterar skattefrågor. Det är
också viktigt i den belysningen som ltl Perämaa tog upp, för de frågorna
kommer att komma upp i Ålandskommittén och det är viktigt att vi på olika
sätt ventilerar också de frågorna. Utgående från det som har sagts här tänker
jag ta upp några principiella synvinklar.
I och med globaliseringen av världsekonomin så har beskattningen av företag ändrat väldigt mycket eftersom företagen kan flytta så snabbt och kapitalet flyttar sig snabbt. Tendensen har varit att företagen betalar mindre och
mindre skatt. En annan oroväckande tendens är att den vinst som genereras
den placeras i så kallade skatteparadis. Det är ju inte så, som en del vill framhålla, att pengarna har minskat och att det inte finns företag som gör stora
vinster, det är ju precis det motsatta. Det sker en centralisering på den här
punkten också. Det är många företag som är kolossalt rika, berikar sig ännu
mera och betalar ingen skatt överhuvudtaget i sina hemländer. Den här tendensen ser vi också hos oss.
Finansminister Urpilainen är en av dem som har gått i spetsen för att på
något vis försöka komma åt de företag som flyttar till skatteparadisen. Det
sker väl en viss förändring också inom EU. Man börjar mer och mer titta på
möjligheterna att de här företagen också skulle bidra till det allmännas bästa.
Herr talman! Representation och beskattningen av den har ju en fördelningspolitisk effekt. Tar man bort 38 miljoner från statskassan så måste det
ersättas av andra pengar eller så måste vi dra ner på välfärden. Svårare än så
är inte problemet.
Vem är det som drabbas när man drar ner på välfärden? Ja, det är löntagare och pensionärer. Vem är det som betalar skatt? Ja, det är löntagare och
pensionärer. Om man vill svänga på detta med representation så är det löntagare och pensionärer som betalar representationen för företagen. Jag vet inte
om jag tycker att det är en sund skattepolitik.
När vi har offentlig representation så tycker inte löntagare och pensionärer
som inte får gå på de här representationerna att det är rättvist. Jag tror inte
heller att de tycker att det är rättvist att det är de som ska finansiera representation för företagen. Ofta är företagsrepresentanterna inte fattiga människor som inte har råd att betala sina krogbesök och annat själva. Om det är
företag som vill samarbeta med dem så måste man väl se det här som en del
av företagets utveckling och de kostnader som det innebär att samarbeta eller
skapa olika typer av samarbeten mellan företagen.
I grunden, herr talman, tycker jag att det är en sund förändring att ta bort
den här typen av avdrag. Det är klart att det kan ha konsekvenser för den
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åländska turistnäringen. Samtidigt har jag för mig att representation generellt har minskat ganska mycket bland företagen. I näringslivet internationellt görs affärer så snabbt som möjligt, människor har kanske inte tid att
stanna på Åland och festa och bo på anläggningar. Begreppet är antagligen
ganska vitt, man kan räkna in curling avgifter och allt möjligt i begreppet representation och det gör det inte på något sätt moraliskt riktigt. Den här typen av förändring tror jag för min del att medborgarna applåderar eftersom
det är de som finansierar det.
Jag säger detta eftersom vi ska diskutera skattepolitik och om man bara
diskuterar lättnader så minskar ju inkomsterna i statskassan. Då måste man
vara beredd att säga hur man ska finansiera det, antagligen genom att spara
för våra största inkomster är skatterna.
Visst ska vi diskutera skattefrågor, men helhetssynen behövs för att det ska
kännas övertygande. Tack, herr talman.
Ltl Gunnar Jansson

Talman! Inom juridiken håller man sig med många latinska uttryck. I den här
debatten är två tillämpliga; den ena termen lyder de lege lata och den andra
termen lyder de lege ferenda. De lege lata betyda gällande lagstiftning och de
lege ferenda betyder kommande, förändrad lagstiftning. Den här diskussionen är principiellt viktig. Mitt bidrag gäller kommande lagstiftning och varning
för det som vi redan under förra revisionen varnade återkommande för, dvs.
revisionens långbänk.
Vi talar nämligen nu om tiden från och med 1 januari 2022, nästan åtta år
framåt i tiden.
Det har framställts här att med egen skattelagstiftningsbehörighet för lagtinget så skulle de här problemen uppenbarligen inte existera eller vara annorlunda. Jag menar att vi inte kan vänta i åtta år på allt det goda som möjligen kommer med en ny lag vars innehåll vi inte känner. Vi måste vid varje
enskild tidpunkt följa principen om de lege lata, vi måste följa den lagstiftning som gäller.
Här har jag en tröstens ord på vägen, inspirerad av ltl Holmberg-Janssons
inlägg. Jag vill inte ha något värdeomdöme om det. Det förhållandet att två
folkförsamlingar har behörighet, i det här fallet Ålands lagting och Finlands
riksdag, betyder ju inte att de gränserna är absoluta. Det förekommer och
måste ju förekomma ett politiskt umgänge mellan de här lagstiftande församlingarna. Tröstens ord finner vi självstyrelselagens 28 § 2 mom. Lagstiftaren
har tänkt på den här situationen och anvisat en lösning. Jag vet inte om kollegorna har tillgång till sagda lagrum. Jag var själv med och både formulerade
och stiftade dess innehåll. I 28 § mom. 2 i självstyrelselagen står det: ”I frågor av särskild betydelse får riksdagen stiftar lagar, i fall lagarna har särskild betydelse för Åland, efter att landskapet har gett utlåtande i ärendet.”
Det finns ingen särskild definition på när en särskild betydelse inträde. Det är
frågan om vidden av den politiska argumentationen. En argumentation som
jag då i annan egenskap har varit med om många gånger. Tror mig, denna
lagbestämmelse i självstyrelselagen 28 § 2 mom. har tillämpats vid ett flertal
tillfällen och med framgång. Men det kräver att man ligger på. Här har vi ett
lagförslag, det underlyder riksdagens behörighet i frågan om denna beskattning och denna skatteform inom näringsskattelagstiftningen vars kommunala andel vi hanterar just nu. Men dess utsträckning utlöser, enligt min me-
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ning, utan vidare sagda lagrum; självstyrelselagen 28 § 2 mom. Lagen har betydelse för Åland. Om betydelsen är av särskild natur kan man sedan diskutera i det oändliga. Men den omständigheten att man ifrån åländsk sida säger
att så kan det vara leder till en diskussion. Jag har inte i beredningen överhuvudtaget varken sett eller hört att den här diskussionen skulle ha förekommit
i beredningen av ifrågavarande lagstiftningsändring i riksdagen. Jag får det
intrycket att så inte har skett.
Jag brukar i sammanhanget hänvisa till en omfattande ändring av mervärdeskattelagen i Finland som utvidgade området för mervärdesbeskattning på
att ganska dramatiskt sätt. I den lagen ingick en bestämmelse att härbärgeringsverksamhet hade en sänkt skattenivå, vi talar nu om turismen. Det var
en sänkt skattenivå i förhållande till det generella.
Under riksdagsbehandlingen kunde jag visa att inom åländsk turism var
härbärgering i båthamnar av en sådan omfattning och betydelse att också
båthamnsverksamhet ska inkluderas i denna skattesänkning vad gäller mervärdesskattens allmänna nivå och så blev det. Jag kunde här använda mig av
självstyrelselagen 28 § 2 mom. och säga att betydelsen för Åland är särskild
av hänsyn till alla de argument vi känner och som sannolikt skulle vara tilllämpliga i det här sammanhanget också. Därmed ändrade riksdagen skattesatsen även för den här typen av aktiviteter. Med andra ord, hoppet kan inte
vara ute.
Jag menar att fram till att en ny självstyrelselag, med ett ovisst innehåll,
träder ikraft så kan vi inte vara passiva. Vi måste tillämpa de lege lata och använda de instrument som vi nu har att tillgå. Annars kan långbänken fungera
väldigt förlamande; vi kan ingenting göra nu men sedan blir allt bra när vi
har en ny rättsordning. Vi kan inte lämna vårt öde i händerna på en oviss
framtid. Vi måste ständigt följa det regelverk som gäller och använda de instrument som är oss tillgängliga. I den meningen ger jag kollegan HolmbergJansson rätt här.
Min andra iakttagelse gäller klämmars betydelse. Jag förstår, när jag läser
betänkandet, att utskottet denna gång inte har tagit upp den kläm som fogades till ett tidigare betänkande i ett mycket snarlikt sammanhang.
Jag kan igen citera min erfarenhet från tidigare sammanhang som kanslichef men också hur det fungerar i Finland. När det kom ett lagtingsbeslut innefattande antagande av en lagstiftning eller annat förfogande som åtföljdes
av en kläm så betraktades det som en mycket allvarlig sak i landskapsstyrelsen på den tiden. Lagstiftningsåtgärder behandlades på sitt sätt och medan
klämmarna uppdrogs åt någon att hantera och ansvara för och vid första tillfälle redovisa till lagtinget vad man har gjort.
Om vi lite backar bandet eller så kanske ni redan har läst det. I landskapsregeringens verksamhetsberättelse refereras klämmar i en särskild kolumn
där det ska redovisas vilka åtgärder man har vidtagit för dem. En kläm från
ett parlament till en regering är ju ett mycket verksamt instrument. Det är ett
allvarligt instrument. I Helsingfors fungerar det på motsvarande sätt, riksdagen har beslutat någonting och till beslutet fogat en kläm. Ärendet föredras
för republikens president för stadfästelse och jag vet av erfarenhet att presidenten i stort sett genast frågar; finns det klämmar? Om det finns så föranleder åtgärden ett visst beslut från presidenten. Är det frågan om lagstiftning så
stadsfästs lagen eller lämnas utan stadsfästelse och innehållet i klämmen ges
åt ett bestämt ministerium att sköta såsom en särskild åtgärd. Klämmar ska
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man enligt min mening ta på stort allvar. Jag önskar också att lagtinget ville
göra det. Därför har jag varit en väldigt envis förespråkare för att så fort verbet ”förutsätter” förekommer i ett betänkande så ska det utmynna i ett beslut
av utskottet med ett förslag till en kläm. Då finner vi den parlamentariska dynamik som kännetecknar all parlamentarisk demokrati.
Vi ska ha hopp och vi ska vara alerta både med de instrument som självstyrelselagen innehåller där vi kan påverka utomstående lagstiftning, normal
rikslagstiftning och skattelagstiftning. Vi ska inte bara vänta på ett nytt system. Vi har ju åtta år framför oss. Vi ska hantera det på det sätt som regelverket förutsätter på samma sätt som vi ska ta klämmar på allvar. Tack, talman.
Ltl Mats Perämaa, replik

Herr talman! Landskapet ska utlåta sig i beredningsskede av rikslagar
som påverkar oss. Det beskrevs väl av ltl Jansson och jag håller helt
med. Det stadgas i självstyrelselagen att så ska ske också. Rent praktiskt
ankommer det på landskapsregeringen att ligga på för att se till att man
får en möjlighet att utlåta sig.
Under den förra mandatperioden hade jag som finansminister möjlighet att tillsammans med dåvarande finansminister Katainen komma
överens om regelmässiga kvartalsmöten där just sådana här saker skulle
diskuteras vad gäller skatteområden och sådant som berörde finansministeriet. Nu har vi inte någon representant från landskapsregeringen
här mera i salen så det är osäkert om budskapet går fram. Det vore säkert på sin plats om det i andra behandlingen av detta ärende kunde redogöras för hur denna diskussion fortlöper nu under den här mandatperioden.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, herr talman! Jag har ett önskemål om ett klargörande om sagda
paragraf och lagrum. Ska man uppfatta ltl Gunnar Janssons utläggning
om den här skattefrågan att han skulle önska att förändringen inte
borde ske vad gäller representationskostnaderna och avdragen som nu
har föreslagits i riket? Det gäller sakfrågan. Det var intressant att höra
diskussionen om proceduren. Men vad anser ltl Gunnar Jansson i sak?
Är det en bra eller dålig förändring?
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Jag håller mig till den lagstiftningsbehörighet som tillkommer lagtinget. Min lagtingsmannafullmakt medger det. Vad gäller
reflexer så kan jag ha synpunkter, det är riktigt. Jag tycker att beredningen av rikslagen är av en sådan natur att landskapsregeringen utan
vidare borde ha haft synpunkter på den. Åtminstone borde man ha startat den politiska diskussionen med att säga att ifrågavarande lagstiftning
kan vara av särskild betydelse för Åland och då kräver vi, eller vilket
verb man väljer, att självstyrelselagens mekanismer för politisk överläggning ska tillämpas. Vad sedan gäller den materiella utgången av det
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beror helt och hållet på vad förhandlingarna kunde ha lett till. Jag är
inte medlem av regeringen så jag kan inte uttala mig om den saken.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack för det, det var ett elegant sätt att komma undan själva sakfrågan.
Jag uppfattar att ltl Gunnar Jansson tycker att regeringen nog ska ha en
åsikt i den här frågan även om den ligger på rikets behörighet, men själv
tänker han inte ta ställning.
Angående klämmar, det är sant att klämmar kan vara viktiga men de
är inte beslut. De är inte bindande för regeringen. Regeringen sitter på
förtroende. Om någon anser att regeringen inte har tagit en kläm på det
allvar som man anser att klämmen borde tas så då återstår att ställa någon typ av misstroende. Jag tror att man måste klargöra att regeringen
har rätt att göra en politisk bedömning huruvida klämmen ska leda till
vidare åtgärder.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Det är en intressant iakttagelse. Jag har två kommentarer.
Det ena är att jag alltid har varit väldigt noggrann med vad en kläm är.
Jag har dragit den ganska enkla parlamentariska linjen att så fort verbet
”förutsätter” förekommer i en text så ska effekterna av den förutsättningen återkomma i ett klämförslag i utskottets betänkande där utskottet föreslår att till lagtingets beslut om en viss åtgärd också fogas en
kläm med innehållet att landskapsregeringen ska handla på ett visst
sätt. Jag har faktiskt den minnesbilden att i den här skattelagstiftningen
så innehöll ifrågavarande betänkande i fjol en kläm som utgjorde lagtingets beslut. Först beslöt man gör si och så och därefter antog man en
kläm med ett innehåll som ålade regeringen att handla och redovisa för
vad den har gjort. Tack.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

När Ålands Framtid kom in i lagtinget år 2003 så noterade jag att liberalerna flyttade fram positionerna och började kalla sig för självstyrelsepartiet liberalerna. Då drog jag på munnen faktiskt. Men de här anförandena som har varit idag så visar att det finns fog för det begreppet.
Jag tycker att det har varit en av de bättre förmiddagarna på många,
många år i det här parlamentet.
Den fråga som ltl Eklund ställde; vad leder klämmar till, så fick ett
mycket bra svar av ltl Gunnar Jansson. Jag delar den uppfattningen. Det
är ju ett jättebekymmer när t.ex. finans- och näringsutskottet när det
gällde den ordinarie budgeten för fjol skrev; gör om, gör bättre och landskapsregeringen inte gör någonting så det undergräver auktoriteten så
till den milda grad för så tunga organ som finans- och näringsutskottet.
Och det som har hänt i självstyrelsepolitiska nämnden ska vi inte gå in
på här. Men när man har klämmar och när man har beställningar och
ingen bryr sig om dem överhuvudtaget så blir det egentligen ingenting,
tyvärr.
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Ltl Gunnar Jansson, replik

Talman! Ja, och umgänge mellan lagting och landskapsregeringen är ju
ett politiskt umgänge. Här i lagtinget har vi en ganska strikt ordning för
hur vi uppträder och vad vi gör, men det vi gör är av betydelse. Jag upprepar; en kläm är, åtminstone i mitt parlamentariska sätt att tänka, ett
allvarligt och kraftfullt instrument som parlamentet använder med omsorg, inte att man tycker hit och dit. Jag upprepar igen att idén är den
att så fort man tar till verbet ”förutsätter” så då har man tagit ett mycket
kraftfullt instrument i sin hand. Det är klart att en bred regering kan
tycka vad den vill om en kläm, men själva åtgärden som sådan är den
parlamentariska åtgärd som står parlamentet till buds och den måste
man ta på allvar. Jag är fullt övertygad och enig om talaren här om det.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag konstaterar att vi har precis samma uppfattning. Jag tror att den här
debatten är så pass viktig om man kan få till stånd en förändring till den
situation vi har idag.
Vi har ju haft många klämmar som har lämnats utan åtgärder. Framförallt den klämmen runt ett så tungt dokument som den ordinarie budgeten för fjol, den tydliga beställning som finans- och näringsutskottet
enhälligt hade och som lagtinget omfattade enhälligt, så om den klämmen inte leder till någonting överhuvudtaget så då har vi ett stort
parlamentariskt bekymmer. Jag håller med ltl Gunnar Jansson när han
sade att skulle man få det här fungera, om man skulle få regeringen att
fungera, så skulle det leda till en helt annan parlamentarisk dynamik än
vad vi har idag. Vi får bara hoppas på det bästa, kollegan Jansson.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Jag menar också att allvaret i situationen består av att
även om en majoritet i lagtinget stöder regeringen, vilken den ska göra,
så har samma majoritet i lagtinget varit med och omfattat klämmen i
fråga. Den ingår ju i lagtingets beslut. Klämmar brukar godkännas till
och med enhälligt. Då är ju majoriteten med. Det blir enligt min mening
ett trovärdighetsproblem att i lagtinget säga; ”ja, så har ska vi ha det och
regeringen sätt igång, varsågod”. Sedan går man till sin egen regering
och säger; ”nå, det där är inte så noga, vi ville ju inte vara emot det heller”. Det blir inte bra helt enkelt. Tack, talman.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet.
Föreläggs först förslaget till landskapslag om ändring och temporär ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av om skattelättnader vid kommunalbeskattningen för skatteåren 2013–2015 för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslagen om skattelättnader vid kommunalbeskattningen
för skatteåren 2013 och 2014 för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
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Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om kompensation för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst för godkännande.
Lagförslaget är godkänt.
Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
För kännedom
2

Godkännande av ändringen av konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar
Republikens presidents framställning (RP 5/2013-2014)
Enligt lagtingsordningen 31 § 2 mom. ska talmannen utan dröjsmål sända en begäran
från presidenten om lagtingets bifall till ikraftträdande av en internationell förpliktelse
till landskapsregeringen för ett yttrande som bör föreligga när ärendet remitteras till ett
utskott. Talmannen kan dock, om möjligt efter att ha hört talmanskonferensen, i ett enskilt ärende besluta att ett yttrande inte är nödvändigt.
Landskapsregeringen ska behandla ett sådant ärende i skyndsam ordning.
Talmannen har efter samråd med talmanskonferensen beslutat sända ärendet till landskapsregeringen för ett yttrande. Ärendet upptas därför för remiss vid ett senare plenum.

3

Ny avdelningsstruktur för den allmänna förvaltningen
Landskapsregeringens lagförslag (LF 6/2013-2014)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 12.03.2014.

4

Redogörelse enligt 32 § AO för tiden 1 november 2012 – 31 oktober 2013
Landskapsregeringens redogörelse (RS 3/2013-2014)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 10.03.2014.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 20.01.2014 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 29 ledamöter närvarande.
Lagtingsledamoten Christian Beijar anhåller om ledighet från dagens plenum på grund
av sjukdom. Beviljas.
Meddelande
Talmanskonferensen informerar att det idag kan bli ett andra plenum.
Andra behandling
1

Godkännande av ramavtalet mellan Europeiska unionen och republiken Korea
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 8/2013-2014)
Landskapsregeringens yttrande (RP 3/2013-2014-s)
Republikens presidents framställning (RP 3/2013-2014)
Först tillåts allmän diskussion och efter det kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till
förslaget i presidentens framställning eller vägra ge ett sådant bifall.
Diskussion. Ingen diskussion.
Förslaget i presidentens framställning föreläggs lagtinget för bifall. Lagtinget har i
andra behandling lämnat sitt bifall till förslaget.
Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i
enda behandling godkänt motiveringen.
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Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.
Andra behandling
2

Ändringar i skattelagstiftningen 2014
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 10/2013-2014)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 5/2013-2014)
Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs de lagförslag som
ingår i betänkandet var för sig för beslut i andra behandling. Slutligen föreläggs betänkandets motiveringar för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Diskussion.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Vi hade en intressant diskussion under lagförslagets första behandling senast i fredags, den diskussionen hade en principiell dimension
och en dimension av konkreta effekter på närmast vårt näringsliv och de synpunkterna fördes fram av Moderat Samling på ett tydligt och bra sätt. Några
saker blev kvar som kräver ytterligare förtydligande. Vicelantrådet och tillika
finansministern sade under fredagens debatt att frågan inte är högt prioriterad om att analysera skattelagar som tas i riksdagen och som tas i blankettlagsform här. Som jag förstod det ska man inte lägga ner energi på att analysera vilka effekter dessa lagframställningar har. Åtminstone kan man göra
den tolkningen med tanke på att finansministern, vicelantrådet sa att göra
analysarbetet kräver resurser och att landskapsregeringen har det ansträngt
på den personella resurssidan och då kanske man inte ska göra de här sakerna.
Jag skulle gärna höra finansministern säga något mer, om det faktiskt är så
att landskapsregeringen har valt att prioritera ner frågan om analyser och
frågor om skatteframställningar som påverkar ålänningar och åländska företag.
Man tar det för lätt om man säger att de här sakerna ska vi inte hantera,
analysera dem speciellt i en situation när vi inte har behörighet på skatteområdet.
Min kollega ltl Gunnar Jansson framförde i fredags att vi i enlighet med självstyrelselagens 28 §, 2 mom. inte bara har rättighet att utlåta oss i lagframställningar av vikt för det åländska samhället som ska antas i riksdagen. Vi
har närmast en skyldighet att uttala oss, att låta ålänningarna ha en åsikt om
lagändringar i riksdagen som påverkar oss. Nu sade uppenbarligen vicelantrådet, som jag tolkar det, prioriterat ner dessa frågor.
Vi menar från liberalt håll att vi ska följa de lagar och regler fram tills dess
att man har antagit några andra. Nu lever vi under en regim av självstyrelselag, vi följer den tills vi kommit fram till något annat som vi förhoppningsvis
kan enas om tillsammans med rikspolitiker. Eftersom nämnda paragraf i
självstyrelselagen säger att vi ska ha en åsikt när det stiftas lagar som påverkar oss, då bör vi sköta detta på ett bra sätt fram tills att vi ev. har ett annat
system.
En tilläggsfråga till den fråga jag redan ställde till vicelantrådet, finansministern är hur har landskapsregeringen gällande frågorna om ändring av
samfundsskatten, avdragsrätten för representation o.s.v., på vilket sätt har
landskapsregeringen deltagit i det beredningsarbete som har försiggått vid fi-
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nansministeriet i Helsingfors? Har landskapsregeringen uttryckt en åsikt och
gett synpunkter när lagarna har tagits fram? Som en delfråga, eftersom jag
har god kunskap i det, under förra mandatperioden införde man ett system
av kvartalsmöten mellan finansavdelningen vi landskapsregeringen och finansministeriet i Helsingfors för att träffas och diskutera ändringar i bl.a.
skattelagstiftningen som ev. planeras att vidtas.
Löper arbetet på ett bra sätt, har landskapsregeringen gett synpunkter på
förslaget till ändring som nu kommer att genomföras? Eller har landskapsregeringen valt att prioritera ner frågan?
Debatten i fredags blev ytterligare intressant när för Moderat Samlings del
vicetalman Roger Jansson sade ”ett så vansinnigt förslag som ett slopande
av avdragsrätten för representation skulle vi aldrig genomföra i en situation när vi skulle har egen behörighet i frågan”. Om man använder så pass
starka ord för att beskriva en ändring som sker i riksdagen med stöd av rikets
behörighet där ändå Åland via självstyrelselagen ska ha en rätt och en skyldighet att uttrycka sin åsikt i förändringar. Om man samtidigt väljer att prioritera ner frågan, vi kanske får svar på det.
Som jag sade i fredags, för ett år sedan när lagtinget antog en motsvarande
lagstiftning på skatteområdet valde ett enhälligt utskott att skriva in en kläm i
betänkandet som senare antogs av lagtinget. De gick ut på att landskapsregeringen ska analysera de faktiska effekterna av lagförslag som läggs. Vi uppfattar att det inte har gjorts, landskapsregeringen har inte vidtagit åtgärder, inte
analyserat lagförslagen såsom lagtinget beslöt för ett år sedan. Vi anser att
lagtinget ytterligare en gång tar ställning i samma fråga.
Därför lägger jag för den liberala gruppens del ett förslag om att lagtinget
måtte anta en åtgärdsuppmaning som lyder exakt så som den lades för ett år
sedan och lyder ånyo så här, ”att lagtinget uppmanar landskapsregeringen
att i samband med kommande lagförslag på skatteområdet göra en analys
av de faktiska effekterna av skattelagstiftningen”.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! På något sätt känns debatten som att värma upp förra
veckans havregrynsgröt. Ltl Perämaa vill tydligen kränka vicelantrådet
och på något sätt få honom att framstå som slarvig, ytlig och som inte
bryr sig om att sätta sig in i skattelagstiftningen. Även skapa en konflikt
inom majoriteten genom att anspela på ett anförande från vicetalmannen, tricken är bekanta. Vad vill liberalerna, analys vad är det som ska
analyseras nämn tre kriterier att vi får veta vad ltl Perämaa vill? Vill liberalerna ändra på lagframställningen, eller vill ni bara ha mera analys
och papper?
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru Talman! Eventuella ändringar kunde möjligen, det vet man inte säkert, ha kommit till stånd i samband med beredningsskedet av lagstiftningen på rikshåll eftersom landskapsregeringen, landskapet har en rättighet utgående från självstyrelselagen att utlåta sig om saker som är
viktiga och påverkar det åländska samhället. Då hade man möjligen
kunnat komma till en ändring av förslagen, det som har benämns med
de ord jag nämn här tidigare. De facto har det så skett tidigare i olika
sammanhang och att man lyckats i viss mån nå ändring. Det är viktigt
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för oss när vi diskuterar skattebehörighetsfrågorna, att vi bygger upp en
kompetens i förvaltningen och det ska vara trovärdigt med mera skattebehörighetsöverföringar. Vi måste ha personella resurser för att göra
analyser av olika skatteförslag för att kunna göra ett bra jobb på området.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Det var synd att ltl Perämaa inte kom på det i samband med utskottsbehandlingen. Analysen är en kommunal skattedel,
det har man analyserat, redovisat här. Det enda som återstår här är den
ev. analysen, vad den analysen skall tillföra? Att företagen får sänkt
samfundsskatt, vad ska analyseras om det? Om de tycker om det eller
inte? Vad är det för uppgifter ltl Perämaa är ute efter? Det är lätt att
prata om analyser och utredningar, men det är vad vi ska ha mindre av
och mera beslut och handlingskraft, sant.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Inte sant på något sätt. Menar socialdemokraterna via sin
gruppledare att landskapet ska gå in i behörighetsfrågan om skattelagstiftningen och diskutera mera sådant utan att analysera hur förslag och
åtgärder kan ha för effekter för det åländska samhället och företagen?
Det är självklart att vi måste göra det. En annan viktig aspekt är den som
jag nämnde i fredags. Eftersom vi på Åland har en annan näringsstruktur, de här frågorna berör företagen, är det väsentligt att vi vet hur just
de förslag som läggs just nu i riksdagen, hur det påverkar det åländska
företagen. Med den kunskapen i botten kunde vi diskutera behovet,
eventuellt föra över mera behörighet på oss att vi kan stiftat sådana lagar som är mera lämpade för det åländska samhället. Men att låta bli att
analysera det är som att ge upp hela projektet i sin helhet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag använde nog i min huvudreplik, som hänvisades
till i den tidigare debatten, ett starkt ord när det gällde rikslagstiftningen
på den här punkten men vansinnigt var inte det ordet, däremot kan det
ha kommit i en fortsatt replik möjligen ett ännu starkare uttryck. Det är
som jag sa då, att alla andra företagens kostnader godkänns som skatteavdrag. Alla som finns i resultaträkningen upptagna kostnader som
godkänns, förutom av någon lustig anledning representationskostnaden
som har minskat med 50 procent först och nu 100 procent. Det är en
märklig konstruktion det är vad jag sagt. Moderat Samling är inte för
någon kläm i frågan, vi för de diskussionerna med landskapsregeringen
och har fullt förtroende för att de frågorna sköts tillräckligt bra.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Med tanke på det anförande som hölls i fredags var det inte
fullt så klart att Moderat Samling har det fulla förtroendet för landskapsregeringen hur man analyserar skatteförslagen, nu har det förtydligas av vicetalmannen. Frågan belyses ganska väl, vi använder starka
ord för att beskriva de förändringar som sker vi vet ännu inte säkert vad
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landskapsregeringen har sett till att man fått ut låta sig i frågan. Hur
Moderat Samling reagerar i frågan tycks det som att åtminstone inte den
lagtingsgruppen har fått ta del av beredningsarbetet där landskapsregeringen har uttryckt sig i förhållande till Finlands regering och riksdag.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Låt oss själva tolka våra uttalanden och göra bedömningar av vad de innehåller. Det är inte snyggt att överutnyttja uttalanden från våra ledamöter i eget syfte från oppositionens sida. När det gäller klämförslaget står det att ”lagtinget uppmanar landskapsregeringen
att i samband med kommande lagförslag på skatteområdet, alltså alla,
göra en analys av de faktiska effekterna av skattelagstiftningen”. Så
har vi förfarit genom årtionden i landskapet när det gäller kommunallagstiftningen och så fortsätter landskapsregeringarna att förfara. Vad
nytt ser vi i detta förslag, ingenting kanske?
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! En skillnad finns här, säger det igen med tanke på att jag
sade det i mitt huvudanförande, uttalande som gjordes från landskapsregeringens sida i fredags är att frågan inte är högt prioriterad. Man har
prioriterat ned den eftersom man uppenbarligen har valt att använda
personalresurserna till andra reformer eller lagstiftningsförändringar eller var det sen må vara. Därför menar vi att det uppenbarligen kan ha
skett en förändring till det som enligt vice talmannen har skett i tiotals
år, vilket jag tror att det har gjort. Den möjliga förändringen är det som
vi vill höra mera om, och vi vill noga understryka att det är viktigt att arbetet görs på ett bra sätt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Jag kan stilla ltl Perämaas oro. Kompetensen på finansavdelningen är mycket god på området och frågorna är absolut inte ned
prioriterade utan snarare tvärtom. Landskapsregeringen har gjort precis
samma bedömning som ett enigt finans- och näringsutskott. På vårt
bord ligger ett betänkande för utskottet där man enhälligt godkänner
förslaget, man ser att helheten är bra för näringslivet eftersom det blir
en betydande sänkning och förbättring när det gäller förmågan att konkurrera för det finländska och åländska företagen. Den bedömningen
har man gjort på finansavdelningen och den har gjorts politiskt och det
har finans- och näringsutskottet gjort. Det går säkert att göra flera utredningar och konsekvensanalyser o.s.v. men samtidigt ska vi skapa en
så kostnadseffektiv förvaltning som möjligt och vi ska satsa våra resurser på sådant som är framåtsyftande och till gagn för ålänningarna.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! En fråga tillbaka, har landskapsregeringen diskuterat lagförändringarna i samband med de förhoppningsvis ännu kvarvarande
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kvartalsmötena med skattefrågor mellan finansavdelningen och finansministeriet? Har landskapsregeringen utlåtit sig på det här sättet till finansministeriet när skatteförändringarna har beretts för att levereras till
riksdagen? Har man i de utlåtandena valt att bedöma frågan om den
slopade representationsavdrags möjlighet som man ändå accepterar
som en del av paketet?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Talman! Det har inte kommit någon formell förfrågan från finansministeriet när det gäller framställningen som helhet till landskapsregeringen. Däremot har det funnits med på listan i de av ltl Perämaa
nämnda kvartalsmötena, ja. Exakt hur orden har fallit låter jag vara
osagt eftersom det inte är jag utan en tjänsteman som är med på det mötena. Den samlade bedömningen som jag har gjort är att åtgärden är en
del av ett paket som Finlands regering och sedermera Finlands riksdag
har tagit för att stärka konkurrenskraften för näringslivet. Skulle vi
kräva en avvikelse för Ålands del skulle det dels innebära en väldigt stor
byråkrati som skulle kosta mycket pengar och det skulle också innebära
att vi får sänka klumpsumman med motsvarande belopp. Sätter man in
de sakerna i helheten så har inte jag bedömt att det i detta läge finns orsak att vidta några övriga åtgärder. Jag ser att paketet som sådant är
väldigt förmånligt för det åländska näringslivet.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! En sänkt bolagsskatt på sikt gynnar det åländska näringslivet är jag helt säker på. Men kortsiktigt kommer effekterna säkerligen
att variera på Finlands näringsliv och Ålands näringsliv. Vi har annorlunda näringsstruktur och företagen befinner sig i andra fasar vad
gäller vinstutveckling. Lite oroar jag mig för den passiva hållningen till
att man så lätt bara utgår ifrån att de förändringar som man föreslår och
det skattelagsförslag man lägger på rikshåll automatiskt är gynnsamma
för vårt näringsliv på Åland. Hela processen med självstyrelsereformen
och den ekonomiska biten grundar sig på att vi tänker oss i någon mån
avvikelser i framtiden och då kan inte utgångspunkten alltid vara exakt
desamma.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Klämmen är en kläm som vi tog tidigare från finansoch näringsutskottet då jag satt med. Ett enhälligt lagting gick in för
klämmen så jag sympatiserar med tankarna kring varför vi skulle behöva förmedla budskapet, det gjorde vi för ett år sedan. I utskottsbetänkandet står det och i det förslag till betänkande som vi ska ta, i princip
ordagrant med klämmen, att vi ska påminna landskapsregeringen ”i
samband med kommande lagförslag på skatteområdet göra en analys
av på vilket sätt de faktiska effekterna skiljer sig åt”. Det står redan i
betänkandet, det blir goddag yxskaft att säga det igen i en kläm. Varför
har man inte fört fram det i utskottsbehandlingen och vad är skillnaden?
För mig är det samma sak jag tycker det känns onödigt med klämmen.
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Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Ltl Carlsson kan inte exakt veta vad som förts fram i utskottet eftersom ledamoten inte har ett säte i nämnda underutskott. Visst
har ämnets innebörd förts fram åtminstone av det parti som jag representerar. God morgon yxskaft kan man tycka, men jag tycker det skulle
vara rimligt med tanke på lagtingets värdighet att man står fast vid en
åsikt och trycker på med samma styrka i frågan tills frågan har nått resultat. Inte ens ltl Carlsson förmodar jag kan tycka att den första klämmen, den som togs av ett enigt utskott och lagting för ett år sedan har
gett ett särdeles bra resultat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Det säger man här i betänkandet, jag förstår inte skillnaden i att vi ska behöva sätta till en kläm när ett enhälligt utskott har
skrivit i princip ordagrant som klämförslaget som lades fram. Vad är vitsen med att säga samma sak igen? Jag förstår inte logiken i det.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag kan hålla med den frågeställning som ltl Carlsson lyfte
fram, vad är vitsen att stå fast vid saker och driva på den med tanke på
hur landskapsregeringen i andra frågor har vi valt att göra i förlängningen. Det är skillnad på en text som står under rubriken utskottets synpunkter mot att om man i ett lagtingsbeslut i en åtgärdsuppmaning säger åt landskapsregeringen att utföra en viss sak. Om en åtgärdsuppmaning blir lagt och antaget av lagtinget då bli frågan ett formellt uppdrag
för landskapsregeringen att hantera, uttryckligen till den delen lagtingets beslut. Backa tillbaka och skriva allmänt om frågor, backa tillbaka
och inte lägga samma tyngd vid frågan.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Vi är alla människor och vi blir alla inspirerade av olika saker.
Personligen tycker jag att senaste fredag var en av de bästa lagtingsdebatterna under den här mandatperioden. Åtminstone den alltid alerte Axel Jonsson
noterade de samma och förhoppningsvis någon till. Det var framåtsyftande,
djupt och det var eftertanke och i det är inte så vanligt nuförtiden. Enligt mitt
förmenande långt ifrån havregrynsgröt, men det gick snabbt att komma ner
till den klassiska nivån igen.
Jag noterade att ltl Eliasson sade att det var en underlig debatt, det kan jag
hålla med om det stämde men guldkornen övervägde. Ltl Mats Perämaa anslog tonen med sina intressanta paralleller till den pågående självstyrelselagsrevisionen och den passivitet som gäller den här gången inom skattelagstiftningen. Jag delar den uppfattningen och övertygad att det kan slå tillbaka på
revisionen att vi inte utnyttjar den behörighet vi har. Det pekade Aaltokommittén på i sitt betänkande i punkt 6.2 där man konstaterade att man från
åländsk sida inte framfört några konkreta förslag till överföringar. Man
nämnde den s.k. B-listan där bl.a. arbetsavtal vi förargade oss många gånger
över finskspråkiga kollektivavtal där fartygsregister där alkohollagstiftning,
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med tanke på debatten förra gången, finns med. Och det sägs att någon sådan
framställning inte har gjorts en enda gång.
Tack och lov har det inte blivit uppenbart ännu för riksföreträdarna att vi
inte ens använder den behörighet vi har, utan tvärtom försöker knuffa över så
mycket av det vi redan har. Här gäller det skattelagstiftningen, vi har pratat
om att man skulle analysera, lägga alternativa förslag. Från Ålands Framtid
lade vi ett förslag i fjol där vi tog sikte på att ha Nordens lägsta samfundsskatt. Inte överhuvudtaget någon debatt utan raka spåret ner i papperskorgen, då vore det intressant att få reda på vad vill landskapsregeringen när det
gäller det här politikområdet?
Jag ser samma trend, som jag sade i ett replikskifte i t.ex. social- och miljöutskottet inom sociallagstiftningen att det förs alltmer av den lilla behörighet vi har till rikssidan. Det här gör att vi snart saknar trovärdighet när det
gäller självstyrelsens utveckling. Agerandet är synnerligen kontraproduktivt i
det hänseende enligt mitt förmenande. Det är inte heller trovärdigt som finansutskottets ordförande Jörgen Pettersson sade i sitt anförande där man
pekade på den avvikande näringsstrukturen och uppmanade landskapsregeringen att hålla ögonen på det. Det efterlyste finansutskottet redan för ett år
sedan i en kläm att man skulle analysera effekterna av en avvikande skattelagstiftning. Det sades i ett replikskifte att det skulle bli så komplicerat och
dyrt och alla möjliga svårigheter som skulle inträffa om vi hade en avvikande
lagstiftning.
Givetvis är det enklast om vi har allt precis lika såsom i Finland. Men jag
tro inte att det är det bästa för Åland. Orsaken till att vi har det så bra som vi
har på Åland är faktiskt vår självstyrelse och framför allt att vi haft politiker
som har vågat och orkat använda den, så är det inte nu.
Finansminister Roger Nordlund sade i ett replikskifte ”att skall vi börja
göra med avvikelser måste det analyseras först”. Morsning. Men släpar vi
med den finska lagstiftningen då behövs det minsann inte göras några analyser trots insikten att vi har en väldigt avvikande näringsstruktur här. Jag vill
varna för det här, det är ett mycket farligt och lättjefullt arbetssätt.
Mot den bakgrunden fann jag ltl Perämaas anförande bra och oerhört viktigt. Ltl Barbro Sundback och vtm Roger Jansson som långt sätter den politiska agendan, försökte efter bästa förmåga såga Perämaas anförande, men
döm av min förvåning när ltl Annette Holmberg-Jansson höll sitt anförande
som också var kritiskt till landskapsregeringen när det gällde turism- och restaurangsektorn, jag håller med det var bra tankar. Men då svängde vtm Roger Jansson 180 grader och höll med och sa att skulle vi ha egen behörighet
skulle vi minsann inte ha det så här. Ja må det?
Men framförallt hur ska vi få, och vill vi ha en egen behörighet? Ålands
Framtid vill det men vill den socialmoderata majoriten det? Det tycker jag är
oklart idag. Vill man det är det nog hög tid att sluta med det politiska skådespel vi ser av idag och börja jobba betydligt mera ansvarsfullt och långsiktigt.
Gunnar Jansson höll ett intressant anförande om vad olika klämmar leder
till i praktiken. Och just nu är svaret på den frågan absolut ingenting, vilket är
beklämmande. Jag kom in i lagtinget 1987 samtidigt som parlamentarismen
infördes. Jag måste säga för dem som just har kommit in att jag inte har suttit
här hela tiden, jag ställde inte upp 1999, jag var en period borta. Jag tror det
är bra om man är borta emellanåt och få lite frisk luft i tankarna.
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Jag fick snabbt lära mig att de skrivningar och framförallt klämmar som
det tunga finansutskottet lade var det bara för landskapsstyrelsen som det
hette då, att rätta sig efter. Nu är det tyvärr så att vare sig regeringen eller ens
förvaltningen bryr sig om dess mera. Och det är inte bra utan tvärtom allvarligt. Den parlamentariska dynamik som bör finnas framförallt i ett parlamentariskt styrelseskick försvinner och allt blir precis så utslätat och innehållslöst
som åländsk politik av idag är.
Om man tappar tilltron och tunga självstyrelsepolitiska instanser som finans- och näringsutskottet, självstyrelsepolitiska nämnden o.s.v. Att man sitter och plockar med detaljer och framför allt är det entydiga och enhälliga beställningar som lämnas till förvaltningen och till att förseningen om de inte
följs och efterlevs är det klart att institutionerna inte har någon auktoritet
mera.
Finans- och näringsutskottet skrev i budgeten för 2013 så här, ”utskottet
hyser farhågor om att aviserade besparingar inte kommer att vara tillräckliga. Utskottet ser med stor oro på de budgeterade inkomsterna samt utgifterna och deras framtida utveckling och förutsätter att landskapsregeringen har beredskap att i brådskande ordning komma till lagtinget med en tillläggsbudget i syfte att göra nödvändiga inbesparingar som möjliggör en
balans i den offentliga ekonomin på Åland år 2015”.
Den följande tilläggsbudget som kom, det fanns ingenting inte ens tankar
om detta. Det uttalandet från regeringens sida och t.o.m. från tunga företrädare från regeringsblocket att nu såg allt mycket bättre ut, man hade fått nya
prognoser över klumpsumman o.s.v. Det här är inte hållbar politik med tanke
på det som ska pratas om senare på eftermiddagen.
Den osäkerhet som råder inom regeringsblocket leder till att hela den dynamik som borde finnas inom åländsk politik lyser med sin frånvaro. Det är
självklart att regeringspartierna skall stöda sin regering. Men när man själv
går med på politiska beställningar typ den nyss nämnda, men inte efter att
någon grå eminens sagt ifrån får följa upp så utvattnas hela politiken. Inte
står och faller en regering bara för att man gör gemensam sak med oppositionen i viktiga frågor. Tvärtom det skulle stärka regeringen och framför allt
det åländska samhället.
Avslutningsvis jag stöder ltl Perämaas förslag och det har sagts att det är
samma sak en gång igen, må så vara vi får hoppas att det kunde leda till något
denna gång.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Det är inte möjligt att samma sak har sagts förut en
gång men jag vill påminna om att det är en avsevärd skillnad mellan att
ha en allmän text i ett tänkande där ett utskott nu säger vad de säger.
Lagtinget godkänner visserligen motiveringen i enda behandling med
utan någon sakbehandling. Medan igen en kläm är ett aktivt beslut här i
kammaren på basen av ett klämförslag från utskottet i fråga. Utskottet
föreslår också i detta ärende att lagen godkänns på det och det sättet
samt att, om det har varit en kläm att lagtinget beslutar en viss riktning.
Jag vill ingjuta i den nästan dramatiska skillnaden mellan att lagtinget
beslutar om en kläm, och att vi i förbifarten godkänner en motivering.
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Ltl Anders Eriksson, replik

Jag kan försäkra ltl Gunnar Jansson att jag känner mycket väl till skillnaden, och repliken kanske inte skulle riktas till mig jag tror att vi är
ganska överens om detta. Jag har suttit som finansutskottets ordförande
så jag vet vilken tyngd klämmarna hade. Jag har även suttit som näringsminister och fått klämmar och tyckt synnerligen illa om dem, om
jag ska vara ärlig. Det var bara att sätta igång och försöka förverkliga.
Men allt det förefaller, hoppas det inte är så, vara borta idag helt och det
är allvarligt när det gäller Ålands politik.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund

Fru talman! I politik är det viktigt att man är rakryggad och står för de beslut
man fattar. Landskapsregeringen har fattat det beslutet att man får fram
framställningen efter att man gjort bedömningen att det som helhet är bra för
landskapet Åland. Ett enigt finans- och näringsutskott har godkänts framställningen. Samtidigt står man i salen och på alla sätt och vis försöker misstänkliggöra och säga att det är något fel som har gjorts i landskapsregeringen.
Skulle man vara rakryggad ska man naturligtvis föreslå att framställningen
ska förkastas och förmånerna som tillkommer det åländska näringslivet ska
de inte få. Det är konsekvensen av den diskussion som ltl Perämaa understödd av ltl Eriksson för fram i dag.
Man gör det så enkelt för sig. Man är med och ser till att de rätta besluten
blir fattade precis så som landskapsregeringen har föreslagit, sedan försöker
man spela upp någon annan bild som inte är verkligheten. Det tycker jag ger
en märklig bild av det beslutsfattande och lagstiftande parlamentet.
Ltl Eriksson får det att framstå som att ändringar av självstyrelselagen och
övertagande av behörighet skulle vara någon enkel sak. Jag har suttit åtta år
med ltl Eriksson i landskapsregeringen när han var näringsminister. Under
de åtta åren varken föreslog, gjorde, eller genomförde ltl Eriksson någon enda
förändring eller avvikelse i förhållande till riksdagen, varför? Då får du presentera det förändringarna i självstyrelselagen här lite senare.
Sedan fru talman, är det viktigt att framhålla i sammanhanget att när det
gäller landskapsregeringen och finansavdelningen har vi under det senaste
året byggt upp en stor kapacitet och förmåga att arbeta för större behörighet
gällande beskattningsområdet. Vi ser det som en naturlig del av självstyrelseutvecklingen att Åland ska få en större behörighet på området. Vi väntar på
den signalen från den kommitté som nu sitter att vi ska få komma med i arbetet och bidra med en substans. Vi har beredskapen och ambitionen. Det är
väldigt viktigt att det kommer in i den fasen så fort som möjligt. Det har
gjorts otaliga utredningar när det gäller skattebehörighet från ÅSUB och
andra olika kommittéer på Åland. Vi har ett väldigt bra underlagsmaterial att
utgå ifrån. Det börjar bli dags att vi så småningom formulerar det som ska
vara en framtida åländsk skattepolitik.
Jag har en viss förståelse för rikssidan när man säger att man faktiskt vill
veta vad vi ska göra med den utvidgade självstyrelsen och framför allt på beskattningsområdet. Jag har försökt arbeta och skaffa resurser och människor
som kan bidra på ett kompetent sätt i det arbetet. Att vi kan få trovärdighet i
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det långsiktiga och stora arbete vi har framför oss. Vi har ett jättearbete, dels
övertyga ålänningarna om att det är bra med en större behörighet och en
ännu större utmaning att övertyga regeringen och riksdagen i Helsingfors.
Där borde vi göra gemensam sak och inte stå i lagtingssalen och kritisera och
lägga ner mera arbete på saker som i sig de facto alla anser är självklara.
Föreslår man en sänkning av samfundsskatten från 24,5 till 20 procent är
det positivt för det åländska näringslivet, sen kan man argumentera att det
behövs utredningar och analyser o.s.v. men så är verkligheten.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag känner inte igen finansminister Nordlund, han blev irriterad i fredags och förefaller irriterad även nu. Han säger inledningsvis att man
ska vara rakryggad, samtidigt sa han att jag aldrig har föreslagit ändringar av självstyrelselagen, det stämmer inte. När vi stred som allra intensivast gällande laxkvoten föreslog jag ändringar gällande behörigheten där, så det var inte riktigt korrekt. När Nordlund säger att oppositionen gör det enkelt för sig, kan jag försäkra finansminister Nordlund,
att från Ålands Framtids sida lade vi ner oerhört mycket jobb på den finansmotion vi la ner om Nordens lägsta samfundsskatt. Vi har inte gjort
det enkelt för oss, men problemet är att allt som läggs fram från oppositionen tillmäts ingen vikt, samtidigt som jag ser det, jag är säkert part i
målet, att det kommer väldigt liten när det gäller nytänkande och att
tänka utanför boxen från landskapsregeringen sida.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! När det gäller beskattningsfrågorna måste vi gå ut ur rollspelet vi har som landskapsregering och opposition, för att kunna föra
en långsiktig och trovärdig politik gentemot ålänningarna och Helsingfors. Det är en av knutarna vi måste lyckas lösa under framtiden för att
komma vidare inom det behörighetsområdet. Det är jag beredd att
hjälpa till med även om jag som ltl Eriksson sa att jag blev lite brister i
fredags och inte alldeles glad idag heller. För den skull måste man
kunna bortse från sådant och se sakligt och långsiktigt på saker och ting
det är jag beredd att göra i den här frågan. Ska vi vara en riktig autonomi då ska vi ha kontroll inte bara över utgifterna utan även en viss
kontroll över inkomsterna. Nu gäller det att vi tillsammans måste vara
ödmjuka och sätta oss ner och se hur vi kan få en större kontroll över
dem tillsammans.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det sistnämnda är vi helt eniga om. Det var därför jag höll det anförande
jag höll. Det var därför jag sade det jag sade i fredags. Självstyrelsen får
ett allvarligt trovärdighetsproblem när vi inte använder den behörighet
vi har och när vi framför allt knuffar ifrån oss den behörighet vi har. Det
ser jag som stort bekymmer. Det är inget rollspel från min sida utan ett
ärligt och äkta engagemang. Jag tycker man bör ta tillvara de få självstyrelsepolitiska ljusglimtar som dyker upp nuförtiden, det dök upp två riktigt bra sista fredagen. Det hoppas jag vår finansminister Nordlund kam
ta vara på när det goda humöret har infunnit sig igen.
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Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Det goda humöret finns tillbaka. Men jag tror ltl Eriksson
glömde att berätta vilken paragraf i självstyrelselagen som blev ändrad
utgående från hans initiativ. För jag tror de facto att det inte var någon
paragraf som blev ändrad. Vi har alla haft goda ambitioner från tid till
annan men vi har alla stött på samma väg. Det är den krassa verkligheten vi måste leva med. Vi ska inte göra oss varken större eller mindre än
vad vi är i de här sammanhangen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Tack, fru talman! Ett lagförslag av denna karaktär som läggs närmast
utan någon djuplodande analys av hur framställningen påverkar det
åländska näringslivet är den lätta vägen att ta i en den här situationen.
Man acceptera de förändringar som görs på rikshåll, man antar att det
är bra för Åland, så kan det delvis vara. Men att säga som finansministern sade, om vi för diskussionen att vi borde lägga ett förslag om att
förkasta lagstiftningen helt och hållet. Det kan man inte heller göra utan
att ha en beredning med en analys av hur effekterna slår för det
åländska näringslivet. Passiviteten och att man inte gör det grundläggande arbetet gör att det inte finns någon annan väg att vandra än att
anta de som det kommer. För att det ska bli trovärdigt i den diskussionen om mera behörighet över den ekonomiska politiken måste vi bli
bättre på detta.
Talmannen
Tiden är ute!
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Den kritik som ltl Perämaa lämnar mot mig och i förlängningen mot finansavdelningen och deras tjänstemän tycker jag är förskräcklig. Om det är något som finns på finansavdelningen är det energi,
kunskap, framåtanda och gott omdöme. Man lägger ner energi och sitt
arbete på de saker som faktiskt kan bli en förändring och förbättring för
ålänningarna. Jag tycker det har blivit en klar förbättring. Däremot har
jag fortfarande svårt att förstå hur ltl Perämaa utan den i djuplodande
analys som han kritiserar här in blanco kan godkänna framställningen.
Det är dubbelspel av Guds like som vi ser utspelar sig i Ålands lagting.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det blir ingen annan utväg än att antingen godta lagframställningen in blanco eller förkasta den in blanco. Med tanken på bristen
av arbete som finns i förarbetet till framställningen i beredningen. Det
finns inte ett tillräckligt underlag för att fatta ett beslut i den ena eller
andra riktningen, det är problemet. Därför föreslår vi att i samband med
kommande lagframställningar ska man se till att vi inte behöver antingen förkasta eller anta något in blanco. Till slut riktar jag ingen kritik till
tjänstemännen vid finansavdelningen, jag vet att där finns bra personer
som gör ett gott jobb. Kritiken riktar sig endast till den politiska landskapsregeringen.
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Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Det förtjänas att säga att framställningen har varit på remiss och diskussion med Ålands kommunförbund och Mariehamns
stad. Det har gjort samma bedömning som Ålands landskapsregering
och finans- och näringsutskottet har gjort, man tycker att det är en bra
framställning som man kan ta utan desto större åthävor.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Att kompensera kommunerna är en bra saker det tycker alla.
Men det finns, som har framkommit i debatten, saker i rikslagstiftningen som inte är till fördel för de åländska näringsidkarna. Till den delen
blir jag bekymrad när jag förstod att landskapsregeringen inte har varit
påpasslig när det här bereddes och lagstiftades om på rikssidan. Man
har inte som det sägs i § 28 i självstyrelselagen, att rikslagar som har
särskild betydelse för landskapet ska landskapet ge utlåtande om. Tydligen har det inte kommit en formell förfrågan till landskapet men man
har inte heller varit påpassligt från landskapsregeringens sida. Det här
bekymrar mig väldigt mycket.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Det bekymret kan jag dela de facto med vicetalmannen. Alla
framställningar borde komma till landskapsregeringen för utlåtande,
men så har inte gjorts i det här fallet. Det är riksbehörighet så i det här
fallet får vi bara konstatera att så här gör man. Min bedömning är att
man inte skulle ha lyckats påverka den här förändringen i riksframställningen. Det är utgående från åländsk synvinkel och i vår turistiska sektor här o.s.v. finns det argument för det. Man måste komma ihåg att det
även finns en turistsektorn och en servicebransch i Finland som har betydelse. Vi vet att den finländska regeringen är väldigt hårt pressad för
att kunna få in vissa skatteintäkter för att landet ska fungera. Det har
gjorts olika politiska paketlösningar, och det här paketet är ett sådant.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Det borde vara en absolut regel att man dels från ministeriets
sida i Helsingfors skickar hit alla skattelagarna som kommer att påverka
Åland och åländska befolkningen. Det är absolut ett måste. Men det är
också ett måste att landskapsregeringen följer den lagstiftning som är på
gång och kommer in med en varning till ministeriet eller åtminstone till
riksdagen. Här ska Åland höras det är i enlighet med självstyrelselagen.
Man har gjort fel på den här punkten, det tycker jag är allvarligt och
landskapsregeringen måste reagera på det. Man gjorde det inte då men
man borde göra det framöver. Om man har gruppen som följer alla lagstiftningsåtgärder i finansministeriet borde man följdriktigt vara mera
på bettet när det sedan skickas till riksdagen. Landskapet ska höras på
de här frågorna.
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Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Vtm Eriksson har rätt i sitt uttalande, man ska vara rak och
ärlig när man står i den här stolen, så borde ha skett i det här fallet. Här
har det varit en miss från rikssidan och det ska vi naturligtvis påpeka.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Barbro Sundback

Tack, fru talman! I inledningen av debatten så framhöll ltl Perämaa att det
var en trovärdighetsfråga. Att lagtinget och landskapsregeringen sätter sig in i
skattelagstiftningen och en skattelagstiftning där Finland har behörighet,
visst kan man resonera så. Tar vi det konkreta exemplet, eller principiellt för
oss som jobbar i Ålandskommittén. Och man tänker sig att det är ett arbete
som både regering och lagting konsekvent ska följa upp. Vi ska med hänvisning till vår avvikande näringsstruktur konsekvent meddela till Helsingfors
att det här vill vi inte att genomförs på Åland. Tror ltl Perämaa att det skulle
gynna vårt arbete i Ålandskommittén? Det tror inte jag. Det kommer att motverka sitt syfte och vara helt kontraproduktivt.
Om man vill vara framgångsrik, jag säger inte att vi ska resonerar så, men
då är det bäst att vi avviker så lite som möjligt från rikets skattelagstiftning.
Det är därifrån den stora oron på rikssidan kommer att vi ska utnyttja vår
skattelagstiftning för avvikelser i beskattningen som ska göra att företag från
Finland och kanske andra, vad vi nu har för avvikelser, ska komma hit. Vi
sysslar en del med sådant redan. Jag tror man måste tänka lite längre i frågan. Vi ska inte driva upp skattefrågorna till en väldigt omfattande debatt i
lagtinget under den period vi jobbar med Ålandskommittén, det kommer inte
att gynna arbetet.
Om vi konkretiserar, i det här fallet förstår jag, efter ledamot Annette
Holmbergs inlägg, att det som regeringen borde ha gjort enligt liberalerna är
att man på något sätt hade kontaktat riksmyndigheterna när förslaget att dra
av representationskostnader var aktuellt. Vad skulle man göra sedan? Skulle
man protestera och säga att det där vill vi inte ha, åtminstone inte på Åland.
Är det vad ltl Perämaa vill ha? Vad hade de haft för effekt? Endera hade det
givit resultat vilket är mycket osannolikt, men vi hade då manifesterat när vi
ev. får egen beskattning då ska representationskostnader minsann få dras av.
Är det en bra skattepolitik enligt liberalerna?
Ju mer vi håller på signalerar att vi vill leva mera på sprit och spel och sådana saker desto svårare blir det att övertala riksmyndigheterna om det vi talade i att vi får mera skattebehörighet. Om vi hade fått nej, vad hade vi då
åstadkommit, knappast någonting. Vi hade blivit noterade som att här vill vi
avvika i en beskattning som inte är så väl överlagt, jag tror att de flesta medborgare är överens med mig. Det känns väldigt svårt att löntagare och pensionärer i första hand ska finansiera bolagens representationskostnader. Företagsledare ska bo på hotell, äta och dricka på skattebetalarnas bekostnad. Är
inte det representation, vi fick höra det skulle skada restaurangbranschen,
hotellen och ev. skada curlingen. Visst kan vi ha diskussioner men vad är
smart på lång sikt och kort sikt när det gäller trovärdigheten. Är det trovärdigt att slå vakt om den typen av avdrag? Fru talman, detta om trovärdighet
och beskattning.
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Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag tycker att anförandet börjar på ett intressant principiellt
sätt. Diskussionen bör föras och framför allt att skattediskussionen förs
så offentligt som möjligt. Jag kan inte se några fördelar som uppenbarligen är ltl Sundbacks linje att man ska låta bli att diskutera vissa saker
för att lyckas lirka sig till större framgång i samband med självstyrelsereformsarbetet, jag tror inte på den metoden. Vi måste föra det så öppet
som möjligt att det blir trovärdigt, dels mot rikspolitiker men även i förhållande till den åländska befolkningen. Det tycks som att vi har övertygat oss själva om att det är bra med behörighetsöverföring men vi ska
fortfarande övertyga rikspolitikerna och en stor del av den åländska befolkningen.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Barbro Sundback, replik

Ltl Perämaa flyttar tyngdpunkten i sitt resonemang. Det första var att vi
skulle vinna i trovärdighet gentemot rikspolitiker om vi talade om skatter i högre grad. Uppriktigt sagt tror jag inte det, jag tror det motverkar
sitt syfte. Vi kommer att diskutera det i kommittén det är jag övertygad
om. Jag har inget emot att liberalerna diskuterar det offentligt men säg
då i sak. Hurdan skattepolitik ser liberalerna att vi ska ha? Jag har aldrig
hört någonting om vilken typ av beskattning vi ska ha om vi får den behörigheten. Det är mycket öppet och offentligt, det kan vi bra tåla och
det kan vi ha politiska diskussioner om men knappast till lagtinget, vi
kan ha partidiskussioner o.s.v. Annars måste det finnas underlag och det
finns det inte.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det finns inte underlag för att diskutera liberalernas skattepolitik i olika frågor och speciellt en replikväxling, det var en vinkling på
anförandet som kom i repliken. Går vi tillbaka till trovärdighet menar
jag att rikspolitikerna kommer att ställa frågan innan vi har en reform i
hamn. Vad vill ni göra med er skattepolitik, varför duger inte den finländska skattepolitiken som har anammats i decennier? Vi måste på ett
trovärdigt sätt kunna presentera exempel, vi behöver inte stå i varje
fråga på barrikaderna och ropa och skrika. Vi måste kunna presentera
fakta och bedömningar där vi anser att om vi haft behörigheten skulle en
skatteåtgärd av den här riktningen ha varit bättre för oss än när ni tog
den för landet som helhet. Det är att skapa en grundkunskap på politikområdet som är stort, svårt och komplicerat. Det är trovärdigt att kunna
så mycket som möjligt.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Barbro Sundback, replik

Om det här är liberalernas linje i Ålandskommittén måste vi få höra den
formuleras inom kommittén, det kan vi inte som jag ser det avgöra här.
Jag kräver inte att liberalerna ska lägga fram sin skattepolitik idag, men
ha gärna ett möte jag kommer och debatterar och diskuterar. Hur vill ni
879

se det i framtiden? Om det är viktigt för er att landskapet har en skattepolitik, det är bara att komma med förslag det passar bra tycker jag.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack talman! Man brukar säga att ingen lagstiftning tillkommer i ett vakuum. Den offentlighet som präglar alla parlaments verksamhet är till
för att trygga transparent insyn. När den här skattelagstiftningen genomfördes i regering och framför allt i riksdagen åtföljdes den av en omfattande diskussion där dem det gällde verkligen gav uttryck för sina
åsikter. Om jag förstod kollegan Barbro Sundback rätt gick det här gesvint under riksdagsbehandlingen, så var det inte. Tvärtom var det en
ganska omfattande verksamhet och en ljudlig sådan där minsann åsikter
bröts mot varandra under en lång följd av veckor, vilket inte har förkommit här på Åland jag lägger märke till den skillnaden.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag vet inte varifrån Gunnar Jansson har fått ett sådant intryck av mina
uttalanden. Jag har överhuvudtaget inte uttalat mig om riksdagsbehandlingen. Det är vanligtvis så att frågor som bygger på rikets behörighet
diskuterats ganska sällan här. I så fall med reservationen av att det ändå
inte gick att bestämma över. Jag hoppas att det nya systemet skulle förändra så att vi kan diskutera frågor i framtiden som ligger på rikets behörighet, med den konsekvensen att om vi ska göra det här så har vi ett
residualsystem som gör det möjligt att initiera självstyrelselagsreformer,
en politisk kontext där vi vill göra förändringar i samhället som kräver
det.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack talman! Det där håller jag med om, men det är lika lång tid åtminstone i min ålder att vänta på den 1 januari 2022. Dessutom är det
äventyrligt att eventuellt nu, om jag förstod rätt, att upphöra att tillämpa
gällande lagar därför att vi får en ny någon gång i framtiden. Vi har väldigt tydliga instrument i nuvarande självstyrelselag hur landskapsregeringen, lagtinget och i det här fallet landskapet Åland påverkar rikslagstiftning med som det heter särskild betydelse för landskapets förhållanden.
Ltl Barbro Sundback, replik

Visst finns regelverket men den politiska frågan är, önskar liberalerna
att vi hade kvar i rikslagstiftningen möjligheterna att avdra kostnaderna
för representation, är det liberalernas skattepolitik? Det får vi inte svar
på. Det som så ofta förr att det är procedurfrågorna, vad man borde ha
gjort, hur man borde ha gjort. Jag kan trösta ltl Gunnar Jansson att även
min ålder kommer att sätta begränsningar i det här sammanhanget. Om
livet går väl framför oss så kanske vi lever men troligen ligger vi i våra
gravar och vänder oss både ett och två varv.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, fru talman! Något som vi har som en stor utmaning i den självstyrelsereform som pågår är att man misstänker från finskt håll att vi har
ett oärligt uppsåt att vi blir något slags skatteparadis. Ltl Sundback pratar om trovärdighet, är det verkligen trovärdigt att argumentera för att
vi ska ha egen beskattningsbehörighet för att kunna se till att den är så
lika som möjligt som i riket. Det finns en institution som är allra bäst på
att sköta det, och det är riksdagen i Helsingfors, då ska vi inte ha någon
egen skattebehörighet om det är det vi vill. Det är precis den här typen
av skattefrågor vi ska diskutera i den här salen som vi ska exemplifiera
med när vi argumenterar för en egen skattebehörighet. En rak, ärlig,
tydlig politik utan några oärliga uppsåt. Det väcker respekt och skapar
trovärdighet bland politikerna i Helsingfors.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Det blir lite samma sak. Jag fäste mig vid att ltl Sundback
sa, har vi inga avvikelser har vi en större chans att få över behörigheten,
om jag drar ihop resonemanget. Det vill jag varna för, vi ska inte tro att
de är dumma i Helsingfors. Tvärtom det är klart att frågan infinner sig,
vad ska de med skattebehörighet när det inte använda den de har? Eller
som det är nu att landskapsregeringen inte riktigt vet vad man kan använda behörigheten till. Resonemanget om representation är minst lika
viktigt i näringslivet som inom politiken. Det är helt befängt när ltl
Sundback säger att det bli löntagare och pensionärer som får betala det
på något sätt. Representationen är precis som vilken investering som
helst inom näringslivet. Det råkar vara en investering som har stor nytta
för den åländska besöksnäringen. Man blir skrämd av resonemanget om
de är landskapsregeringens linje när det gäller representation.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring och temporär ändring av kommunalskattelagen 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 skattelättnader
vid kommunalbeskattningen för skatteåren 2013–2015 för antagande i andra behandling. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.
Föreläggs förslaget till landskapslag om skattelättnader vid kommunalbeskattningen för
skatteåren 2013 och 2014 för antagande i andra behandling. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om kompensation för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst för antagande i andra
behandling. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra
behandling är avslutad.
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Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion.
Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.
Begärs ordet?
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag föreslår att lagtinget antar en åtgärdsuppmaning som lyder:
”Att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att i samband med kommande
lagförslag på skatteområdet göra en analys av de faktiska effekterna av skattelagstiftningen.”
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Jag understöder ltl Mats Perämaas förslag.
Talmannen
Lagtingsledamoten Mats Perämaa, understödd av ltl Brage Eklund, har föreslagit att
lagtinget ska godkänna en åtgärdsuppmaning av följande lydelse: ”Att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att i samband med kommande lagförslag på skatteområdet
göra en analys av de faktiska effekterna av skattelagstiftningen.”
Om ett förslag till en kläm, med en uppmaning till landskapsregeringen att vidta åtgärder, har väckts i plenum i samband med ett lagstiftningsärende och förslaget inte har
behandlats i ett utskott eller inte ingår i någon reservation till ett betänkande ska förslaget enligt 70 § arbetsordningen bordläggas till följande plenum för att då antingen
antas oförändrat eller förkastas.
Ltl Mats Perämaas klämförslag bordläggs därför till lagtingets följande plenum senare
idag.
Enda behandling
3

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2013
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 9/2013-2014)
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 2/2013-2014)
Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Ltl Jörgen Pettersson

Talman! I den bästa av världar skulle tilläggsbudgeter som denna inte behövas. En budget är ju till sin karaktär att betrakta som ett instrument som inte
ska förändras utan snarare utgöra en ritning i arbetet. Nu råder emellertid
andra villkor i verkligheten och därför har vi i dag att hantera en andra tillläggsbudget för år 2013. Det blir den sista s.k. städarbudgeten som detta lagting ska hantera. Enligt den nya finansförvaltningslagen som börjar gälla i år
ska över- och underskridningar i fortsättningen skötas i bokslutet. Det är ett
system som är enklare för alla att begripa, det här med att i efterhand rätta
till räkenskapsböckerna är ett underligt system.
Finans- och näringsutskottet har behandlat detta förslag till tilläggsbudget
som inte innehåller dramatiska förändringar i förhållande till grundbudgeten
och föreslår nästan i enighet att den ska godkännas i sin helhet. Om så blir
fallet har sammanlagt 362 288 000 euro använts i bygget av Åland under år
2013.
Oenigheten handlar om en ledamot som har reserverat sig mot ett tilläggsanslag om 40 000 euro till Ålands polismyndighet medan de övriga i utskot-
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tet godkänner de extra pengarna. Det ska ses mot bakgrund av att underskottet i förhållande till det befarade utfallet från halvårsredogörelsen är en avsevärd förbättring och på ett hyggligt sätt kan motiveras. Jag utgår från att reservanten motiverar sitt ställningstagande ytterligare.
I likhet med de senaste åren utgör det innevarande 2014 inget undantag i
finansiell mening. Den finländska ekonomin som Åland har att ständigt förhålla sig till är skakig men inte nattsvart. I en pinfärsk budgetöversikt framgår att finansministeriet i Helsingfors just nu räknar med en tillväxt på 0,8
procent i den finländska ekonomin. Detta räcker ändå inte till. Statsskulden
som år 2010 utgjorde 42 procent av den samlade bruttonationalprodukten
förväntas år 2015 bli över 50 procent av BNP. Med hjälp av lån har landet
byggts och välfärden växt vilket får realpolitiska konsekvenser. Den försiktigt
optimistiska tillväxtprognosen till trots ser fortfarande, enligt finansministeriet, de finländska hushållen dystert på framtiden och arbetslöshetsgraden i
Finland förväntas uppgå till 8,4 procent. Det är bekymrande eftersom all tillväxt börjar hos den enskilda människans vilja och förmåga att handla.
På Åland är i detta nu minst 566 personer arbetslösa. Det är än så länge
bara fyra procent av arbetskraften men siffrorna är i stigande och det råder
brist på nya arbetsplatser vilket är ytterst utmanande. Ingenting är lika viktigt som uppdraget att behålla och helst utöka antalet jobb på Åland. Det ska
naturligtvis ske i det privata näringslivet men det offentliga Åland och dess
Arbetsmarknadsmyndighet spelar även de viktiga roller. Utskottet har tagit
del av myndighetens verksamhetsplaner för år 2012 och 2013 och har inget
att invända kring dem. Ändå är det ett faktum att anslaget för arbetslöshetsersättningar växer med 600 000 euro i denna tilläggsbudget. Av detta skäl uttrycker utskottet ett önskemål att planen för myndighetens arbete ständigt
ses över och anpassas till de eventuellt nya krav och önskemål som näringslivet och de arbetssökande har.
Det är på flera sätt intressant att jämföra siffrorna i denna tilläggsbudget
med den halvårsredogörelse som landskapsregeringen lämnade hösten 2013.
De flesta områden visar upp förbättringar jämfört med prognoserna. Jag
nämnde redan Ålands polismyndighet som dessutom nu fått en ny styrelse
med uppgift att närmare och noggrannare följa upp verksamheten. Man kan
också nämna Ålands gymnasium som fortfarande dras med överskridningar
men där situationen stabiliserats under hösten. Det är bra, liksom att likviditeten inom landskapet Åland förbättrats jämfört med ganska alarmerande
siffror i höstas. Per den sista november fanns 57 miljoner euro på kontot jämfört med befarade 36 miljoner euro vid årets slut. Nu är detta inte bara positivt, skälet är till stor del att det finns projekt som inte förverkligats vilket heller inte är optimalt.
Avslutningsvis har vi i utskottet berört två projekt vilka båda med god
marginal passerat bästföredatum. Det handlar om leveransen av Föglöfärjan
Skarven och avvecklingen av Ålands industrihus Ab vilka båda på olika sätt
finns med i denna städarbudget. När det gäller Skarven tvingas vi konstatera
att försöket att återvinna förseningsböter först lyckades men till sist fick slutligt avslag av Estlands högsta domstol. Det är trist och bekymmersamt men
förbi och något vi bara kan konstatera. Samma sak gäller det framtidsinriktade och kreativa kontorskomplexet ITiden. Det blev fel i förhållande till EUrätten men rätt i förhållande till verkligheten. I dag äger Ålands pensionsfond
ITiden och får en bra avkastning varje år samtidigt som där finns en viktig del
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av den framtid och tillväxt vi arbetar för att nå, högteknologiska kunskapsföretag och ett sjudande cluster av olika IT-företag. I budgetförslaget beskrivs
närmare bakgrunden till att näringsavdelningen kan inkassera ett litet plus i
budgeten för fjolåret. Det som hänt har hänt och utskottets förhoppning är
att vi alla dragit våra lärdomar av det inträffade inför framtida upphandlingar, avtalsförhandlingar etc.
I övrigt hänvisar jag till skrivningarna i betänkandet och i själva budgetförslaget och föreslår från ett så gott som enigt finans- och näringsutskott att
förslaget till andra tilläggsbudget för år 2013 antas och tillämpas omedelbart i
den lydelse den har i lagtingets beslut.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Utskottsordförande sade ungefär så här, att tilläggsbudgeten levererar en verklighet där underskottet totalt sett för 2013 blir lägre
än innan tilläggsbudgeten. Så är det rent siffermässigt. En ytterst stor
delförklaring till detta är det faktum att landskapsregeringen har valt att
nolla vissa moment och satt in PAF-pengar på momenten för att finansiera verksamheten retroaktivt, som vi har valt att kalla det och som det
de facto är eftersom vi fattar beslut i januari för de år som har gått. En
del av de något mindre underskottet beror på denna PAF-manöver.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack talman! Och tack för det påpekande från ltl Mats Perämaa och just
den verkligheten berördes även i utskottsarbetet och vi försökte resonera oss fram kring hur, och framför allt om det är möjligt att göra på
det sättet. Vi kunde erfara under behandlingen att det är inte är fel att
göra på det sättet utan tvärtom politiskt helt möjligt.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det var inte det som min replik rörde sig om även om diskussionen fördes på det sättet i utskottet. Politiskt intressant är det när
utskottsordförande säger att underskottet för 2013 budgetmässigt blir
lägre i och med den sista städarbudgeten. När en del av orsakerna till
det mindre underskottet är att man igen har lyft in PAF-pengar i landskapets ekonomi att man har kunnat nolla utgiftsmomenten. En stor
delförklaring är ytterligare manöver med PAF-pengar, om det sedan är
rätt eller inte är en annan fråga.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Kan tillägga, talman, att de pengarna som användes och plockade in i
budgeten från PAF-medel går till delar till samhällsreformen, Ålands digitala agenda vilka båda är synnerligen viktiga för att bygga ett hållbart
samhälle även framledes. Där fanns pengar till basutställningen i Ålands
museum som är i allas vårt intresse att den blir bra. Man ska vara varse
sig om sin historia. Det handlar om fjärranalys av skogsmark och främjande av skogsbruk som får del av de pengarna. Liksom att man ska
bygga upp ett digitalt farledsregister som är direkt nödvändigt för att vi
ska kunna hålla oss kvar i den internationella sjöfartstrafiken som några
exempel.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Anders Eriksson, replik

En intressant diskussion i förra ärendet om de skrivningar som finansoch näringsutskottet har, de beställningar de politiska klämmar som
kommer. Här står det under utskottets synpunkter, ”att tilläggsbudget
bör inte beviljas för sådana budgetöverskridningar som borde ha kunnat förutses och hanterats genom anpassning av verksamheten”. Tidigare har vi haft, skrivningar, beställningar, klämmar som ingen har brytt
sig om eller följt upp. Här har vi skrivningar som finans- och näringsutskottet inte själv följer upp. Då tänker jag på att i det första konkreta
momentet kommer det ytterligare 40 000 till polisen där man har en
budget på 5,8 miljoner, så bryr man sig inte om vad man skriver själv.
Ser utskottsordförande Pettersson något bekymmer med det här, inser
han att det är en stor inkonsekvens i skrivningarna och agerandet?
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack talman! Man måste nog inse att det finns grader mellan svart och
vitt här i världen. En överskridning på de summor som nu är aktuella är
faktiskt av den storleken att utskottet tycker inte att det finns skäl till att
driva upp himmel och jord kring just det. Snarare se till att verksamheten inom Ålands polismyndighet nu en gång för alla finansieras upp på
ett sådant sätt att det kan bli hållbart. Vi har vid tidigare höranden hört
polisen och insett att det finns nästan bara lönekostnader det handlar
om. Man har från landskapsregeringen och från lagtinget beställt en
nivå på den polisiära verksamheten. Om man inte har nått upp till den,
och det handlar om en avvikelse på 40 000 euro, ansåg majoriteten av
utskottet en tydlig sådan att det är bättre att låta nåd gå före rätt.
Ltl Anders Eriksson, replik

Ska jag förstå repliken på det sättet att utskottsordförande Pettersson
inte inser inkonsekvensen i att man skriver en sak men i sakbehandlingen bryr man sig de facto inte om vad man skrivit själv. Det kan inte
handla om att det är små eller stora summor utan i det här fallet är det
en liten summa så borde det ha varit ännu enklare att hålla en budget på
5,8 miljoner än att överträda den. Jag tolkar tyvärr, trots den goda diskussion vi hade i det förra ärendet, att finansutskottets ordförande inte
inser att det borde ha en viss betydelse det man skriver från ett så pass
tungt utskott som finans- och näringsutskottet, men tydligen inte.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack talman! Jag ska naturligtvis inte recensera de tolkningar som ltl
Eriksson gör det kan han nog bara själv rent av. Visst har det betydelse
det vi skriver i betänkanden det har det visat sig många gånger över
åren. När vi satt tummen på ÅHS har de överskridningarna minskat, vi
har ägnat mycket kraft åt polisen liksom jag vet att landskapsregeringen
har gjort. Det har över tid fått rätt stora positiva konsekvenser. Så sent
som i halvårsredogörelsen, tar jag fritt från minnet, låg underskottet på
närmare 200 000 euro. Tack vare att vi grep in och tydligt visade att det
inte är acceptabelt så landade det på den här summan, där tyckte alla
utom en ledamot i utskottet att det är okej. Det är bra att vi får det utrett
så att de har ordentliga siffror att förhålla sig till, inte minst när den nya
polisstyrelsen träder in.
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Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Utskottet lyfter upp i allmänna motiveringen en budgetdisciplin och lyfter upp skrivningar som utskottet sade i grundbudgeten för
2013. Jag vill citera de två första meningarna, ”lagtinget har vid ett flertal
tillfällen efterlyst krafttag att erhålla budgetdisciplin flera verksamheter
kommer att få svårt att hålla givna budgetramar men tilläggsbudget bör
inte beviljas. Sådana budgetöverskridningar som borde ha kunnat förutses
och hanteras genom anpassning av verksamheten”. Utskottet skriver sedan i
slutet på citatet att ”utskottet förutsätter att arbetet fortgår med att upprätthålla en god budgetdisciplin”. Då kom jag in på min reservering, gällande
mom. 43.60.20 Polismyndigheten har jag reserverat mig. Orsaken är när jag
minns tillbaka när polisledningen de första dagarna i januari 2013 gick ut i
media och sade att budgeten för verksamhetesåret inte kommer att hålla.
Knappt en månad efter att lagtinget klubbade budgeten.
Myndigheten har haft ett helt verksamhetsår på sig att anpassa sig efter
budgetramarna men behöver ändå ett tilläggsanslag på 40 000. Orsaken sägs
vara att verksamhetsanslaget för Ålands polismyndighet har varit för lågt dimensionerad i förhållande till den verksamhetsnivå som varit avsikten.
Landskapsregeringen har på basen av önskemål från polismyndigheten
lagt ett budgetförslag till lagtinget för godkännande på hösten i grundbudgeten på 5,8 miljoner, och som har klubbats. När ramarna är satta är det för
myndigheten att anpassa sin verksamhet till buds stående medel, det är så
det ska fungera. Grunden för att kunna hålla budget och för att man inte ska
få tilläggsbudgeter är att man anpassar verksamheterna efter budgetering.
Sedan kan det inom vissa områden uppstå situationer som man inte kan budgetera för, men det anser jag inte att uppstod i polisens verksamhet. Det kan
uppstå olyckor som man inte har förutsett men det är en helt annan sak. Här
handlar det om verksamheten. Därför aviserar jag ett förkastande av tilläggsanslaget på 40 000 euro enligt min reservation.
Några ord om sysselsättningen. Arbetslösheten ökar vilket inte är bra för
det åländska samhället och framför allt bland ungdomarna. Därför måste
kreativiteten i arbetsmarknadsmyndigheten jobba på fulla varv för att få
människor i arbete eller i sysselsättningsfrämjande åtgärder. Det vore mycket
bättre om man använder dessa 300 000 som man tog bort från anslaget för
att skapa sysselsättningsfrämjande åtgärder än att lyfta upp den vid arbetslöshetsersättningar. Situationen är som den är detta år men för framtiden
borde vara, precis som vi skriver utskottet, att man noga analysera verksamhetsplanerna och anpassar verksamheterna och åtgärderna så att det tillfaller
de arbetssökande på rätt sätt.
Några ord om Skarvenaffären. Som utskottet skriver att man noggrant betonar noggrannheten i upphandling- och avtalsförhandlingar. Detta är en
historik som är ledsam att den gick som det gick. Om jag inte missminner
mig var det ett enligt lagting som godkände att man skulle gå vidare, eller åtminstone fick information av dåvarande minister att man skulle gå vidare i
förhandlingarna.
En sak att man går vidare men sedan att man inte har garanti för att säkerhetsställa om det går fel. Här har man gjort en miss i arbetet, att man inte
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förlängde förseningsböterna när man gick vidare och såg att projektet drog ut
på tiden. Därav står man i landskapet idag med en förlust på cirka två miljoner, om jag inte missminner mig. Utskottet betonar vikten av att man är noggrann i upphandlingarna och har experter som begriper sig på och att man
gör rätt.
Ltl Mats Perämaa

Tack, fru talman! Ett instrument som vi ska avsluta är det som kallas städarbudget och därför inte bör får så mycket uppmärksamhet som normala budgetar ska få likväl som tillägg till budgetar. Det finns några saker som är av
politiskt intresse och vi har valt att i anförandet rörande betänkandet bara
ska lyfta upp en som är den absolut viktigaste. Det som lagtinget behandlar
utgående från de förslag till tilläggsmedel som landskapsregeringen har gett,
det gäller arbetsmarknadspolitiken.
Vi var många som lyfte på ögonbrynen av förvåning när vi fick konstatera i
det förslag som gavs av landskapsregeringen att man föreslår en höjning av
arbetslöshetsersättningspengarna, vilket man måste göra det följer lagstiftningen, det var en ökning från och 2,6 miljoner till 3,2 miljoner euro,
600 000 euro. Procentuellt sett är det en kraftig ökning, mellan 20 och 25
procent. Vi har konstaterat att AMS och ÅSUB som levererar siffror numera
regelmässigt månad för månad presenterar och levererar siffror som pekar på
en stigande arbetslöshet. Speciellt nu senast på ungdomsområdet, oroväckande var att antalet lediga platser sjunker kraftigt i samband med detta.
Landskapsregeringen föreslog förhöjningar och det är det inget att säga
om, de måste man ta. Arbetslöshetsstöden måste betalas ut enligt gällande
lag. För att finansiera detta gick landskapet in för att minska på sysselsättningens främjande. Jag har inte hört någon människa som kan tycka att det
är en god politik att man minskar på stödet för att befrämja arbetet för att i
stället betala ut det i form av arbetslöshetsunderstöd.
Vi har fått lära oss under utskottsbehandlingen och av eget intresse att vi
har en arbetsmarknadspolitisk lagstiftning som kopplar ihop med momentet
sysselsättningens främjande. Den lagstiftningen sätter stora krav på att man
ska göra ett gott arbetsmarknadspolitiskt arbete för att främja sysselsättningen. Bl.a. står det tydligt och klart att landskapsregeringen via de organ man
har, närmast Ams ska säkerställa sig om att arbetsgivare och arbetstagare kan
mötas för att förmå situationen att man skapar sysselsättning åt den arbetssökande hellre än att man måste komma till stödsituationen.
Samma lag säger att det ska utformas en arbetsmarknadsplan årligen och
landskapsregeringen antar sådana varje år. Nu ställs kravet, jag tror att utskottsordförande pratade om önskemålen i frågan, för vår del vill vi vara betydligt mera tydliga och säga att vi har som krav att landskapsregeringen i
nuvarande situation när arbetslösheten ökar, utformar planen så att möjligheten till att bryta trenden blir större. Detta är en beställning till landskapsregeringen att det bör göras.
Vi har under utskottsbehandlingen både nu och i samband med ordinarie
budgeten när vi hört näringslivsrepresentanter, fått en bild av att situationen
ute på arbetsmarknaden inte är särdeles ljus på Åland. Siffrorna om att arbetslösheten ökar motsvaras väl av de signaler vi får av näringslivet. Det
oroar oss att landskapsregeringen via näringsministern ofta i offentliga sammanhang ändå så starkt vill betona att vi har en god arbetsmarknadssituat-
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ion. Visst, det är sant åtminstone hade vi en väldigt god situation och är fortfarande ganska god men går mot det sämre hela tiden. Vi menar att landskapsregeringen nu bör sätta örat mot marken och lyssna av situationen i
samhället för att göra vad man kan för att se till att inte flera, speciellt ungdomar behöver förpassas i arbetslöshet.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Det är en viktig diskussion om hur vi kan åstadkomma en så
god situation som möjligt på arbetsmarknaden på Åland. Hittills har vi
haft förmånen att kunna ha en relativt god situation precis som utskottet
oroar sig för den ökning vi ser med antalet arbetslösa gör landskapsregeringen samma bedömning. Vi har ett antal åtgärder i ordinarie budgeten för 2014 anhängiggjorda för att försöka möta dels de personer som
är i arbetslöshet för att kunna placera sig och förflyttar sig på arbetsmarknaden och göra sig så kompetent som möjligt, men även andra offensiva näringslivssatsningar. Vi följer mycket noga med utvecklingen
och i mars, april när lagtinget kommer tillbaka efter vinterledigheten
kommer det antagligen att bli en ny diskussion kring frågeställningarna
och vi är beredda att komma med stimulansåtgärder som ska göra en så
god situation som möjligt på den åländska marknaden.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det är bra och klart då ord övergår till handling och till den
delen kommer liberalerna att hjälpa till för att är möta de problem vi
ändå har på arbetsmarknaden just nu. Planen som jag nämnde i mitt anförande, som utskottet nämner i sitt betänkande den är ett viktigt instrument och det finns en möjlighet att utforma den som det står i betänkandet på ett proaktivt sätt så att den stödjer arbetet framöver.
Skulle näringsministern ha tagit sig tid och deltagit i näringspolitiska
debatten skulle vi ha föreslagit åt honom att han skulle inför beslut om
den plan som ska gälla 2014 skulle vi ha lyft upp den till hela landskapsregeringen för behandling. Att landskapsregeringen skulle få del av de
synpunkter som finansministern framför.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Vi ska göra vad vi kan för att planen ska bli så effektiv och
bra som möjligt så att de avsedda målsättningarna även uppnås i verkligheten. Jag vill lyfta upp en ny dimension, det är ofta fokus på ungdomsarbetslösheten och det är naturligt eftersom det är ganska höga
siffror. Ett ännu större problem i det åländska samhället är de äldre som
blir arbetslösa, ålderskategori 55+ är den som är svårast och de riskerar
att bli den längsta arbetslösheten för de personer som drabbas av situationen. Vi måste se vad vi ytterligare kan förbättra och skapa möjligheter
för dem att återkomma in i arbetslivet och kunna försörja sig.
Ltl Mats Perämaa, replik

Ordförande! Det som vicelantrådet, finansministern säger motsvarar
mina egna tankar. Långtidsarbetslöshet speciellt bland lite äldre personer är något som inte är bra för individen och inte för samhället. Det
trauma som blir för den enskilde ska inte på något sätt underskattas.
Ungdomsarbetslösheten har ytterligare den dimensionen att om en
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ungdom aldrig kommer in på arbetsmarknaden, kanske inte får en utbildning, utan förpassas in i ett liv med sociala stöd från början, då blir
tröskeln högre för att personen under sin arbetsföra livstid överhuvudtaget ska kunna komma in på arbetsmarknaden. Båda delarna måste
hanteras och ingendera delen kan förringas i jämförelse med den andra.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Karl-Johan Fogelström

Fru talman! Finans- och näringsutskottet betonade i sitt betänkande över
grundbudgeten för år 2013 vikten av att upprätthålla budgetdisciplin. Vi socialdemokrater konstaterar att budgetdisciplinen börjar bli helt acceptabel.
Den befarade relativt stora överskridningen beträffande Ålands Polismyndighets budgetanslag för år 2013 som aviserades i början av året ser nu ut att
landa på ca 40 000 euro. Överskridningen för Ålands Gymnasiums del blir
lägre än befarat och man verkar nu ha fått bättre grepp på kostnaderna för
Gymnasiet.
Utskottet noterar att vi lever i osäkra tider beträffande den ekonomiska utvecklingen. Sysselsättningsläget på Åland kan bli kärvare än man tidigare
räknat med. Utskottet förespråkar därför en proaktiv hållning för att hantera
den framtida sysselsättningssituationen. Med proaktiv hållning avses att
AMS ska ta initiativ och visa handlingskraft och minimera byråkratin så
mycket som möjligt.
Vi socialdemokrater vill i dessa kärva ekonomiska tider med tillfredsställelse notera hur väl regeringen i budgeten för år 2014 avser använda bl.a.
PAF-medel för att lansera utvecklingsprojekt för att förnya och modernisera
den offentliga förvaltningen. Vi hade en diskussion inom utskottet av användning av PAF-medel. Utskottets ordförande gav i sin presentation exempel på en lång rad utvecklingsområden där PAF-medel använts redan under
finansåret 2013. Vi ska utveckla och förändra inte bara skära bort.
Vi socialdemokrater ser fram emot ett nytt stabilitetssystem som regeringen aviserar i 2014 budget. Avsikten är att PAF-medel ska ingå som en del av
en reserv eller utjämningsfond att ta till i tider med skarpa svängningar i det
ekonomiska läget. Det är viktigt att konstruktionen blir någorlunda smidig att
pengarna inte ligger oåtkomliga bakom lås och bom, vilket mycket väl kan bli
fallet om det blir för mycket byråkrati kring en sådan fond. Socialdemokraterna stöder finans- och näringsutskottets betänkande.
Talmannen
Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar.
I detaljbehandlingen föreläggs först utgifterna enligt avdelningar och kapitel jämte detaljmotiveringar. Där ändringsförslag inte aviserats föreläggs dock avdelningarna i deras helhet. Efter det föreläggs inkomsterna i deras helhet och därefter föreläggs betänkandets klämmar och slutligen dess allmänna motivering i sin helhet. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

Först föreläggs utgifterna enligt avdelningar jämte detaljmotiveringar.
Föreläggs avdelning 43 enligt kapitel.
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Kapitel 43.01 Godkänt.
Kapitel 43.03 Godkänt.
Kapitel 43.40 Godkänt.
Kapitel 43.60. Begärs ordet?
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Jag har ett förslag enligt reservationen, att anslaget på
40 000 euro under moment 43.60.20 – ”Ålands polismyndighet (VR) ” utgår
i sin helhet.
Ltl Axel Jonsson

Jag understöder ltl Eklunds förslag.
Talmannen
Ltl Brage Eklund, understödd av ltl Axel Jonsson föreslagit att anslaget om 40 000 euro
under moment 43.60.20 ”Ålands polismyndighet – verksamhetsutgifter (VR)” utgår i
sin helhet.
Omröstning kommer därför att verkställas. Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande, röstar ja; den som omfattar ltl Brage Eklunds ändringsförslag, röstar nej.
Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja.
Majoritet för ja. Lagtinget har alltså godkänt lagtexten enligt utskottets betänkande.
Föreläggs 44 i sin helhet. Godkänd.
Föreläggs 45 i sin helhet. Godkänd.
Föreläggs 46 i sin helhet. Godkänd.
Föreläggs 47 i sin helhet. Godkänd.
Föreläggs 48 i sin helhet. Godkänd.
Föreläggs inkomsterna i deras helhet.
Inkomsterna är godkända.
Föreläggs de till betänkandet fogade tre klämförslagen var för sig.
Föreläggs det första klämförslaget. Godkänt.
Föreläggs det andra klämförslaget. Godkänt.
Begärs ordet?
Klämmarna är därmed behandlade.
Föreläggs slutligen betänkandets allmänna motivering i dess helhet. Den allmänna motiveringen är godkänd.
Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.
Föredras, fortsatt behandling
4

Strategi för hållbar utveckling
Landskapsregeringens meddelande (M 2/2013-2014)
Diskussionen avbröts vid plenum 15.01.2014 då lagtinget beslöt att ärendet ska remitteras till finans- och näringsutskottet samt att lagtinget i enlighet med AO 44 § 3 mom.
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ska besluta att övriga utskott ska lämna ett utlåtande om ärendet till det beredande utskottet.
Fortsatt diskussion. Kvar på talarlistan står ledamöterna Petri Carlsson, Igge Holmberg,
Sara Kemetter, Karl-Johan Fogelström, Axel Jonsson, Danne Sundman, Veronica
Thörnroos och det är helt fritt att begära ordet.
Ltl Petri Carlsson

Fru talman! En vanlig beskrivning av hållbar utveckling är att den ska uppfylla människors behov i nutid att inte kommande generationers behov äventyras. Ofta delas den in i tre delar, social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet
och miljömässig hållbarhet. Dessutom menar många vetare att alla dessa tre
delar måste koordineras och att hållbarhet måste uppnås inom vardera delen
för att man ska uppnå en hållbar utveckling. Det här håller jag med om och
meddelandet inklusive bilagor vi har att behandla andas samma inställning,
men har tyvärr för lite av åtminstone en del och det är den ekonomiska delen.
Den miljömässiga delen belyses mest, sociala delen näst mest och den ekonomiska delen väldigt lite.
Därför är det bra som talmanskonferensen föreslog och nu beslutats d.v.s.
att finans- och näringsutskottet blir huvudutskott samt att övriga utskott och
då framförallt social- och miljöutskottet är med som viktiga parter som gör
sin del i bearbetningen av det här meddelandet.
Vad gäller själva innehållet i meddelandet så tycker jag att det här är ett
oerhört viktigt ämne och är gärna en av de som ställer sig bakom att vi arbetar för att bli ett hållbart samhälle här på Åland. Tidpunkten 2051 för målsättningen är säkert bra även om det är väldigt långt fram och högst osäkert
om vi når det och vad som händer på vägen, men jag är en vän av att sätta
mål som är tidssatta att man har något konkret att jobba mot. Sen föreslår
landskapsregeringen, på sidan 3 i meddelandet, att Åland ska tillämpa ramverket FSSD och att man antar de fyra hållbarhetsprinciperna vilka har sin
grund i föreningen Det Naturliga Stegets formulering av hållbarhetsprinciper.
Om man tittar på t.ex. den första principen säger den att ”ämnen som är
tagna från berggrunden får inte öka i naturen”. Betyder det här att våra
grusföretag måste sluta med sin verksamhet helt? Jag vet inte, men den tolkningen är lätt att göra. Den första principen har ifrågasatts, till exempel av en
professor i fysik som menar att Det Naturliga Steget har misstolkat två naturlagar, termodynamikens första och andra huvudsats och att man från detta
härlett en rad saker som att exempelvis ämnen i jordskorpan och ämnen i
samhällets produktion systematiskt inte får öka i naturen trots att naturlagarna inte sätter gränser för detta eftersom naturen själv i stor skala överför
materia från berggrunden till biosfären, alltså den del där liv finns på jordklotet. Så kritik finns, men jag kan alltför lite om det här för att nu säga exakt
vad det betyder och vad som är rätt eller fel.
Trots det är det så att flera svenska ekokommuner har anammat begreppet, men har regeringar gjort det? Och varför inte om det inte är så? Är det
rätt att använda föreningen Det Naturliga Stegets formulering för oss? Idag
vet jag inte det, men jag hoppas att man fördjupar sig i detta i utskottsarbetet
så att vi får lite mer information. T.o.m. bör man titta på alternativa metoder
samt definitioner och deras för- och nackdelar.
Sen finns det i meddelandet en hel del om hållbar utveckling för det offentliga, men lite mindre kring hållbar utveckling i näringslivet. Det här är något
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som bör fördjupas i utskottsarbetet. För att lyckas med ett hållbart Åland
måste näringslivet vara med på banan. En del av detta är förstås utbildningen. I kommitténs material framgår det att landskapsregeringens förhoppning
är att satsningarna på forskning- och utvecklingsarbete på hållbarhetsområdet stärks, särskilt inom ramen för verksamheten vid Högskolan på Åland.
Det är bra och här kan jag berätta att jag som studerande vid Högskolan på
Åland lärde mig om grönt entreprenörskap i Helsingfors inom ramen för entreprenörskapskursen och så utbildade jag mig i hållbart företagande i Sverige
via distans. Mycket intressant och värdefullt och det är utbildning som fler
borde få. En ögonöppnare där man lär sig väldigt mycket och får insikt i hur
hållbar utveckling kan tillämpas på ett affärsmässigt sätt som lönar sig också
ekonomiskt.
För tittar man på hur affärslivet fungerar är vinstmaximering det allra viktigaste för nästan alla företag och de flesta som styr företagen tänker ekonomiskt i första hand. Exempelvis blir det enkelt att se ekonomiska fördelar när
man investerar i energibesparingar. Det här tror jag är den "springande
punkten" i om man ska lyckas. Visst har många företag mognat eftersom frågan om den globala uppvärmningen och andra miljöfrågor har under en
längre tid nu varit högt upp på agendan i hela världen att det blir omöjligt att
ignorera. Men en hel del arbete återstår så att miljöarbetet integreras i företagens kärnverksamhet, får full uppbackning av företagsledningar och anses
ge betydande konkurrensfördelar. Därför är utbildning viktigt och vi måste ge
de ekonomiska frågorna mycket mer vikt när vi diskuterar hållbar utveckling.
Tack för ordet!
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! När det gäller de fyra systemvillkoren, och det första systemvillkoret att inte utsätta naturen för systematiska ämnen som utvinns ur
berggrunden pratar man främst om tungmetaller, kol och olja t.ex. Vi
har ett lysande exempel på Åland där vi har Östersjön runt omkring oss
där vi har massor av fosfor. Fosfor som är tagit ur berggrunden när vi
skulle kunnat ha egen gödsel som vi kunde producera t.ex. genom biogas
och ta tillvara de resurser vi har själva. Det finns absolut jättebra exempel och som visar att vi lever på ett ohållbart sätt idag. Det finns andra
metoder som skulle vara mycket smartare både miljömässigt och ekonomiskt.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag betvivlar inte alls att det finns alternativa metoder
som är bättre för hållbarheten framöver. Frågan som jag ställer är, betyder det här mer långtgående än vad vi vet i dag, betyder det här de facto
att vi går in för och säger att man inte får ta grus heller? Resonemangen
finns inte, i beredningen eller i gruppens arbete. Jag tycker att utskotten
kan titta på frågan och fundera vad principerna betyder i förlängningen.
Särskilt den första kan vara bekymmersam om det är som man säger att
företagen vi har på Åland som sysslar med grus måste sluta med sin
verksamhet helt. Jag får inte det svaret i materialet.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det kan vara på sin plats att utskotten analyserar frågan ur den
synvinkeln. Som jag uppfattar det och när jag tidigare har läst rapporter
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är det att handla på ett smartare miljömässigt och ekonomiskt sätt. Det
finns alternativ att bryta grus att återanvända det material vi redan använder. Man vet att inom byggnadsbranschen minskar man på användningen av betong och cement och man försöker bygga mera med trä t.ex.
det finns system som vi borde vara mycket bättre på att använda oss av
på Åland.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Säkert finns det alternativ men då är frågan har vi beredskap att på den tidsplan som är satt till 2051 anta den här principen
och faktiskt se till att våra grusföretag inte har förutsättningar. Det här
blir en svår fråga som vi behöver diskutera mera i så fall.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Carina Aaltonen, replik

Tack, fru talman! Jag tycker det är fint att ltl Petri Carlsson ärligt och
öppet erkänner att han inte har svaren på frågorna och om det är rätt
definition som Åland ska gå in för när inte någon annan regering har
gjort det. Däremot har många kommuner gjort i Sverige, städer i Kanada
och USA. Det är många företag som har anammat de här målsättningarna. Det är viktigt att han betonar utbildningen, att vi först och främst
satsar på utbildning kanske genom högskolan så att det åländska samhället och medborgarna får lära sig så mycket som möjligt och vad hållbar utveckling är. Och speciellt att utbildningen riktar sig till näringslivet, det är förutsättningen om vi ska lyckas att alla känner sig trygga i
besluten.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Det är jätteviktigt och precis vad jag poängterade att
alla ska försöka vara med och delaktiga och tycka att det är en gemensam målsättning vi jobbar mot. Ekokommunerna som har gått in för
principerna det är ju så, och min fråga var därför, varför har inte regeringar gjort det, varför är det kommuner? Inom UBC nätverket vet vi att
det finns en kommun som gick in för de fyra hållbarshets principerna
men som nu har frångått det för att de hittade en effektivare metod att
jobba med miljöfrågorna. De mest framstående kommunerna inom UBC
miljöarbete har inte de fyra principerna antagna. Jag ville få i gång diskussionen hur man tagit till sig att man ska använda just de här principerna. Jag hoppas vi kan fördjupa oss i detta i utskotten.
Minister Carina Aaltonen, replik

Jag tror att vi kommer att bli föregångare. Finlands jubileumsfond, Sitra
följer med intresset i debatten på Åland och vill ha vår rapport. Det Naturliga Stegets grundare Carl-Henrik Robèrt vill presentera den
åländska strategin för de nordiska regeringarna. När jag talar om den
icke vinstdrivande organisation Det Naturliga Stegets grundare är det
just ekonomi han betonar som är en av de viktigaste aspekterna för att
gå in för hållbar utveckling. För att vi ska följa dessa fyra systemvillkoren som jag tycker ltl Runar Karlsson föredömligt tog upp och beskrev
vad det egentligen innehåller. Det kanske inte alltid bara är gruslassen
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utan i första hand är det att minska konsumtionen av olja och fosfor och
i stället kompensera det med förnyelsebara energiformer.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Vi är överens om man ska jobba i den riktningen, frågan är klarar vi av att ta det ekonomiska och eller de sociala konsekvenserna att gå inför det inom den tidsperioden som föreslås, och ska vi gå
in för de här principerna. Jag förstod att ministern var öppen för att utskotten kan titta på de frågorna och diskutera det.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Igge Holmberg

Talman! Vi socialdemokrater välkomnar det här initiativet. I vårt parti är vi
kända för att tänka lite längre och vi har många som direkt jobbar med miljöarbete och även andra som har en stark känsla för hållbara strukturer.
En viktig del för oss är att man i meddelandet ser på samhället som en helhet och inte bara till miljön. Det handlar även om att man skall arbeta för ett
socialt och ekonomiskt hållbart Åland, det kommer mina partikamrater att
pratar mera om. Jag vill nämna att den gröna ekonomin främjar mänskligt
välbefinnande och rättvisa, samtidigt som den minskar miljörisker och bristen på ekologiska tillgångar. Det är något vi ofta talar om i BSPC-kommittén
kan jag tillägga. Här finns en stor potential för Åland att flytta fram sina positioner inom området.
Det kommer att krävas utbildning inom alla delar av det här området, men
det är väl spenderade pengar som vi kommer att få tillbaka mångfalt i framtiden. Man kan ta exemplet som var i tidningen för ett par dagar sedan, där en
ung företagare hade byggt två passivhus i staden. Han sade i intervjun att det
visserligen kostade lite mer, men att han räknade med att de kostnaderna
hade betalat sig inom tio år genom minskad energiförbrukning. Det är rätt
sorts tänkande och precis den väg vi måste arbeta för att få Åland hållbart.
Inte bara för oss, men för alla medborgare. Eftersom det här är ett projekt
som kräver att alla ska vara med på tåget för att det ska lyckas men det, ett
projekt som gör oss alla till vinnare.
Talman! Hållbar utveckling är något som är starkt på gång just nu. Finland
och EU undertecknade nyss ett dokument där man åtog sig att göra hela området till hållbart 2050. De sade att det viktigaste för att detta ska lyckas är
spridning av kunskapen om vad hållbar utveckling innebär. Utbildningar på
området helt enkelt. Jag återkommer till utbildningen hela tiden för att just
nu är det de som måste prioriteras.
Den skall inkluderas i alla nivåer i samhället, från grundskola till arbetsplatser, för att alla skall få åtminstone en grundläggande kunskap om systemet.
Det är speciellt viktigt att våra elever när de går ut sin utbildning besitter den
kunskap som näringslivet kommer att efterfråga.
Vi kommer att kunna ta del av nordisk tvärvetenskaplig forskning och innovation för att skapa en god utbildning på dessa nivåer. Fördelen med kunskapen är att ju mer man kan om det här ämnet, desto mottagligare blir man
för att lära sig mer. Men det finns ju alltid nya saker att lära sig. Sedan blir ju
utmaningen att integrera kunskapen i det dagliga arbetet. Det här är en otroligt viktig del, vi vill inte att det skall innebära extra arbete att göra hållbar894

hetsanalyser, det skall bara finnas där i ryggmärgen. Man kan jämföra det
med att köra bil, det mesta sker med muskelminne och vana, man växlar för
att man känner att det behövs, inte för att man tar ett beslut om att nu behöver jag växla. På samma sätt skall man använda de fyra grundprinciperna i
det hållbara arbetet. De skall bara finnas där undermedvetet. För det behövs
det krävs kontinuerlig uppdatering och utbildning.
Talman! Vi socialdemokrater tror fullt ut på det här, och den mycket välgjorda beredningen visar att vi inte är ensamma om det. Här vill jag passa på
att ge ett stort tack för det grundliga jobb som arbetsgruppen lagt ner för att
ta fram underlaget till dagens diskussion. Förslaget visar att det finns en vilja
att ställa om ut i samhället, men de som göra det förväntar sig en sak av oss
här inne, ledarskap. Låt oss visa att vi är värdiga deras förtroende och ge dem
det ledarskapet, låt oss göra omställningen av Åland till ett hållbart framåtblickande samhälle så fort och så smärtfritt som möjligt. Det vinner vi alla på
i längden. Tack.
Ltl Sara Kemetter

Tack, fru talman! När ltl Petri Carlsson tidigare nämnde, är det hållbart att ta
grus ur marken? Det var ett intressant resonemang. Projektet får inte stranda
på sådana frågeställningar, då är vi på sådan detaljnivå att det kan det vara
svårt. Det är framför allt utbildning som ltl Igge Holmberg lyfter fram som är
a och o, vi måste lära oss att tänka om. Är det hållbart att ta grus ur jorden,
kanske det? Det kan vara ekonomiskt hållbart, socialt, ekologiskt hållbart
bara det görs på rätt sätt. Är det hållbart att ta olja ur jorden? Vi säger att vi
hittar en jättestor oljekälla här under Åland, är det hållbart att börja pumpa
den tom? Då kan diskussionen bli intressant. Nu vet vi att det inte finns någon olja.
När det gäller näringslivet tycker jag man ska höra PAF i utskottet, där har
man redan tagit flera steg framåt i riktningen i sin strategi. Jag skulle rekommendera att man hör den egna koncernen, här är vi steget före.
Tidigare i talarstolen har vi diskuterat nordisk välfärdsmodell, vi socialdemokrater anser att hållbar utveckling och den nordiska välfärdsmodellen går
hand i hand. Hållbar utveckling som vi har redan när debatten började har
tre ömsesidigt beroende dimensioner. Det här är det intressanta för hittills
har gröna vågen endast talat om miljön och då har jag själv tyckt att det låter
som fascism. Men när du plockar ihop det ekonomiska, sociala och det ekologiska, då får du en helt annan dimension på diskussionen, då börjar vi prata
om en välfärdsmodell.
En av dessa dimensioner får inte underminera förutsättningarna för utveckling inom de andra dimensionerna. Jag vill lyfta fram kulturen för den
diskuterats alldeles för lite, kulturen har stor betydelse för de nordiska värderingarna. Här gäller t.ex. val av livsstil, konsumtionsmönster, förhållande till
naturen och acceptans för förändringsprocesser i samhället. Därför är det
viktigt att redan i den här processen inkludera kulturella frågor i arbetet för
hållbar utveckling.
Den nordiska välfärdsmodellen bygger på att alla människor har lika
värde, respekt för mänskliga rättigheter, rättvisa, jämlikhet, god förvaltning,
låg nivå av korruption, demokrati, främjande av hälsa och välbefinnande.
Jämställdhet, öppenhet och engagemang är andra viktiga grundstenar. De
nordiska ländernas framgång och deras resultat har man man på ett tidigt
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skede bevakat och bejakat den ekonomiska öppenheten och frihandeln. Det
här låter nästan som det meddelande vi har fått om hållbar utveckling. Hållbar utveckling är nyckeln till framtidens välfärdsmodell.
Fru talman! Norden står inför flera utmaningar som kräver tvärsektoriella
instanser där principen om hållbar utveckling måste integreras. Det totala
ekologiska avtrycket av nordisk verksamhet har blivit allt större på grund av
ökad konsumtion. Den demografiska förändringen är en nyckelutmaning för
den nordiska välfärdsmodellen. Dessutom tillkommer de faktorer som följs
av det övergripande ekonomiska läget i Europa, och även i världen förändras
läget. För oss socialdemokrater är vi glada att man i lagtinget tar ärendet på
allvar, och att man ger det den tid det behövs, nio regeringar. Det är nio regeringar som ska arbeta fram detta. Vi ser det som en strategi som kommer att
leda till resultat, då har vi lyckats debattera och gå igenom ärendet så noggrant att frågor om ifall man kan ta grus ur marken inte kommer att diskuteras mera.
Det är som jag nämnde tidigare att nyckeln till det här inte mera är en sektorsfråga, det är inte endast fråga om miljön utan vi har börjat se Åland som
en helhet och alla verksamheter hur de integreras. I den verksamheten tillhör
grön tillväxt som har blivit en central målsättning som många länder och regioner har satt upp, även vi i Mariehamn har våra egna miljömål som vi ska
följa.
Att se över gränserna och få in de ekonomiska och sociala, här måste vi i
kommunerna börja tänka om. Jag är glad att landskapsregeringen tillsammans med lagtinget tar första steget. Börjar vi jobbar nere på kommunal nivå
kommer vi verkligen att lyckas.
Utbildning och kunskap är nyckeln till allt. Jag kom i kontakt med principen och tankarna i samband med valet 2011. När jag hörde frågor om hållbarhet och grönt hit och dit satte jag fast öronen. Jag hade framför mig en
flummig bild av gröna miljöaktivister och jag kände att jag inte hörde dit. Ju
mer jag har fått gå på föreläsningar, fått läsa och lära mig ju mer inser jag att
det är den rätta vägen att gå. Det tog två år för mig att mogna in i processen.
Nu är jag fullständigt beredda att anta politiken, och jag tycker att det är den
rätta vägen att gå. Det måste vi acceptera ute i kommunerna och när vi börjar
jobba på andra nivåer att det tar två till tre år före man har hittat den rätta
tanken.
Ökad kunskap om hållbar utveckling ligger till grund för att förändra attityder och beteenden hos individer, företag och organisationer. Kunskapen
behövs för att hitta framtida lösningar för det kommer att vara många utmaningar hur vi kan förändra vår business eller hur ska vi förändra den offentliga sektorn att den följer en hållbar linje. Det kommer inte att vara alldeles
för lätt men jag tror att kan vi ta tillvara människors kompetens, så kommer
vi att driva Åland konkurrenskraft.
Forskning är viktig och här behöver vi ta tillvara den forskning som sker
ute i världen. Vi har inget eget universitet och då behöver vi ha en kontakt till
var utvecklingen sker. Det är en kombination av kompetens, kunskaper, färdigheter och kreativitet som gör att vi får en långsiktig lösning.
Fru Talman, även här på Åland har vi ett globalt ansvar. Konsekvenserna
av vår verksamhet sträcker sig långt utanför våra gränser. Här ser man hur
imponerad man har varit över att man från åländsk sida har en strategi. De
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andra länderna har sagt att ja vi ska arbeta men nu har vi en konkret strategi
hur vi ska jobba vidare, det är ett föredöme.
Åland måste agera för att säkerställa att andra ges möjlighet till hållbar utveckling, på det sättet kan man skapa säkerhet och fred i världen. Det krävs
ett generationsövergripande tankesätt. Konsekvenserna av vår verksamhet
bör bedömas i ett längre framtidsperspektiv. Vi kan främja vissa kortsiktiga
intressen men måste hela tiden har slutmålet i tanke hur vi ska uppnå det.
Det gäller att man har laget framom jaget.
I debatten tidigare var det en ledamot som började jämföra arbetet med
samhällsservicereformen där jag tycker att situationen är hur mycket tänker
vi på jaget där framom laget, när vi alla vet att det bästa skulle vara om vi
hade en gemensam helhet kring den sociala servicen. Det är social hållbarhet.
Just nu sitter vi kommunerna och tänker på jaget så här är det att tänka om
socialt hållbart.
Allas insats behövs för att vi ska kunna bedriva hållbar utveckling. Var och
en av oss bör vara beredda att göra hållbara val och påverka samhället. Här
kan den enskilda människan tänka vad kan jag göra. Vad köper vi för mat,
vad innehåller vår mat? Det börjar bli mer aktuellt för en mamma som ska
föda upp barn. Det finns mycket skräckexempel och det brukar jag har svårt
att ta till mig. När man märker att ens barn börjar få underliga uppslag, plötsligt allergisk för tomater eller ta en bit av ett äpple att bli alldeles röd om kinderna. Då funderar man vad köper vi för mat, och var innehåller maten?
Våra barn äter i skolorna och på dagisarna en stor ordentlig varm måltid
och ofta mellanmål. Vad innehåller den maten och vad serverar vi åt barnen?
Där bör vi tänka hållbart. Det kanske inte alltid är den billigaste lösningen att
köpa ekologiska varor, men i längden är det de hållbarast anser jag. Vi kan
göra aktiva val trots att det i början är en ekonomisk fråga. Men i längden om
alla köper så vet vi att priset går ner.
Det är kring livsmedelsproduktion som Åland kan göra en stor insats. Jag
hoppas att förutom socialdemokraterna andra partier som annars kraftigt
driver livsmedelsfrågor ska kunna engagera sig mera i detta. Det är en hållbar
livsmedelsindustri. Socialdemokraterna har länge talat om att man borde
producera hållbar barnmat på Åland, det har sagts ofta i talarstolen. Det här
skulle vara ett ypperligt sätt att garantera vad våra barn äter och får i sig från
tidig ålder.
Sammanfattningsvis behöver vi enas kring fyra frågor så att vi når målet.
Vi behöver alla ha en politisk vilja, en enighet och det har vi visat i lagtinget
att vi har. Vi behöver ha tydliga mål, både långsiktiga och kortsiktiga strategier det visar meddelandet klart och tydligt att det finns.
Två andra saker för att få Åland hållbart, det första att vi borde bli fossilfria. Fossilfria energiformer och vi är på god väg, vi har satsat på vindkraft.
Långsiktigt borde vi satsa mera på elbilar och annan form av fossilfri energi.
Det sista, en hållbar livsmedelsindustri det skulle gynna våra bönder, invånare och våra barn skulle vara friskare och inte få så mycket allergier och annat som det är idag tyvärr visar sig att de har.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Att han miljöekonomi och sociala politikområden som utgångspunkt för samhällsutvecklingen är väldigt bra. Det gläder mig att
ltl Kemetter har ändrat åsikt med tycker inte det är på sin plats att jäm-
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föra tidigare miljöpolitik med fascism. Det visar att man inte har koll på
tidigare miljöpolitik.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Jag beskrev hur jag upplevde det före jag var politisk
aktiv, det var under åttiotalet som det kom en stor grön våg som man
kritiserade så här. Jag upplevde det som en kamprörelse som innevånare hade man svårt att ta det till sig. Det har visat sig att mycket av det
som det har gjort och jobbat för var långt före oss andra. Nu har näringslivet tagit till sig det på ett helt annat sätt och även utbildningen, vi
har hittat en enighet. När det finns radikala idéer man reagerar starkt på
kan det visa sig, bara man utbildar sig och lär sig om detta var det inte så
radikalt, det var den rätta vägen.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talmannen! Även fast detta är ett mycket mera framgångsrikt sätt att
jobba får vi tacka miljörörelsen för väldigt mycket. Att vi har den kunskapen vi har i dag och att vi rört oss framåt även på miljöområdet. En
konkret sak som ledamoten tog upp i sitt anförande skriver jag under på,
när det gäller en hållbar livsmedelsutveckling. Landskapsregeringen har
i sitt handlingsprogram att ta fram en livsmedelsstrategi, vilket skulle
vara angeläget att göra när vi ska sätta grund för våra EU-program t.ex.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Är bra att vi hittat en enighet, det var min poäng att vi
borde tacka miljöorganisationerna. Det har inte gett upp, vi sågs senast
när det var i Murmansk och kämpade för att man inte ska ta upp olja
vilket ledde till att man hamnade i fängelse för piratverksamhet. Jag står
här och diskutera detta, för mig har det varit en stor process personligen, det var vad jag ville beskriva. Det är viktigt att vi fattar besluten
själva och aktivt tar val och där har både ledamoten och jag stora möjligheter att jobba för den mat våra barn äter åtminstone i Mariehamns
stad.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Tack ltl Kemetter för ett bra anförande. Det viktigaste
som vi nu ska enas om är att Åland ska bli ett hållbart samhälle inom de
tre kriterier till 2051 för att skapa den gröna ön i det blå havet. Men
konkretiseringsnivån måste naturligtvis vara större än så och därför
måste vi ha en beredskap på vägen och i lagtingets utskottsbehandlingar
att diskutera metodiken och metodikerna. Därav den diskussion vi har
velat föra om de fyra principerna i Det Naturliga Steget på sidan fyra i
meddelandet att är det till alla delar den bästa metodiken. Det är något
vi har orsak genom åren att ta ställning till. I den mån det finns bättre
metodiker går det bra att införa i projektet för att nå målet till 2051.
Ltl Sara Kemetter, replik

Jag tror att det var Ghandi som sa vägen är målet, vtm Roger Jansson.
Nu väljer vi väg för Åland och vi ställer oss, och ska ta ställningstagan-
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den. Målet är att Åland ska vara hållbart 2051, jag vet inte vad vi mötte
på vägen men jag hoppas vi kan gå dit tillsammans.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Det kan man hålla med Ghandi om att vägen är en betydande del i målet, men den slutliga sanningen är det knappast trots att
det kom från det huvudet och den munnen. Jag skulle inte säga att det
fyra hållbarhetsprinciperna är vägen, detta något annat när man säger i
den första punkten allmänt att ämnen som är tagna från berggrunden
får inte öka i naturen. Vad är det? Vad är det blir väldigt viktigt i det
sammanhanget. Två ämnen från samhällets produktion får inte åka i naturen, det finns många frågetecken i det sammanhanget. Låt nu inte träden i det här fallet skymma skogen utan vi bör naturligtvis diskutera detaljerna vad det innebär för det åländska samhället när vi beträder den
här vägen.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Här håller jag med vtm Roger Jansson. Jag har inte
kommit till tron, jag tycker att det verkligen ska diskutera. Vi hade en
bra artikel i dagens Ålandstidning kring miljögifterna i Östersjön, är de
hållbart? Det visar sig att det är värre än vår algspridning. Det är en sådan diskussion vi måste ta vad vi ska ta för beslut. Utvecklingen går
framåt hela tiden och därav kunskap och innovation. Det finns framtida
system där man med enkla och fördelaktiga medel kan rena ut det här ur
Östersjön. För att man ska klara vägen måste man ha bra utbildning, där
är vi fortfarande i början. Men att vi vågar ta steget är det stora.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Runar Karlsson, replik

Tack, fru talman! Jag håller med vad ltl Kemetter sa i anförandet men
däremot vill jag göra ett förtydligande utgående från hennes uttalande.
Hon hoppades att flera partier än socialdemokraterna skulle hänga med
på tåget vad det gäller rent livsmedel, jag kan försäkra ltl Kemetter att
centern är med och har varit med länge på tåget, kanske de som steg på
först. Den ekologiska odlingen har ökat med tusen procent sedan 1995
tills idag, arealmässigt. Under den tiden har centern besuttit näringsministerposten under många av de åren som har gjort att de har kunnat ge
de stöd till produktionen som har behövts tillsammans med efterfrågan
har gett den succéartade utvecklingen av ekologiska produkter på Åland.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det var faktiskt den kroken jag lade och därför är jag
glad att ltl Runar Karlsson replikerade. Som jag nämnde i mitt anförande är det enskilda besluten, det som bekymrar mig nu att den största
inköparen av ekologiska produkter är kommunerna. Nu när kommunerna ska spara vet vi vad de första de sparar på. Då fattas sådana beslut, vi är med där då, som säger att närproducerat är lika med ekologiskt. Vad är närproducerat, vara nära Åland? Då kan vi diskutera men
forskning har visat, jag som är mor och har ett brett nätverk av små
barn, att det är jättestor skillnad om du ger ekologiskt till dina barn än
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om du ger närproducerat till dina barn. Närproducerat kan komma från
riket och vara kraftigt besprutat.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Det varit ett gott bete Kemetter lade ut, man valde att hugga
direkt. Jag håller med om det med rena livsmedel och ekoprodukter till
våra yngre, skolor och barn på daghemmen. Jag vet att det pågår ute i
kommunerna ett arbete att rikta om och öka produkterna. I Saltvik
kommer vi inom den närmaste tiden att gå in för att i den mån det finns
ekologiska produkter på Åland servera våra skolor, daghem och äldreomsorgen produkterna. Det sägs att man inte har råd men det stämmer
inte riktigt, det är så försvinnande liten del produkterna sprids i den totala matförsörjningen. Jag är övertygad om att alla kommuner har råd
att göra det bara man gör uppköpen direkt från odlaren blir det inte speciellt mycket dyrare.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det är en intressant diskussion ltl Runar Karlsson som
jag gärna skulle föra vidare med er framöver. Det är viktigt i åldringsvården att man får bra och rätt kost och när man blir äldre och mer resistent mot saker och ting och kan reagera. Ska vi hålla i gång den ekologiska produktionen behöver vi köpa den här på Åland, det finns inte så
mycket business om de ska skickas någon annanstans, det gäller för oss
att hålla dessa jordbrukare i livet vilket vi har ett ansvar att göra med
tanke på de livsmedlen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Ltl Kemetter säger att man måste göra ett val, absolut.
Ett fossilfritt Åland och vindkraft, fjärrvärme, jag har engagerat mig i
båda sakerna och sett till att det har kommit dit. Hur mycket jag slog för
att få bygga ut fjärrvärmen i Mariehamn, sista utbyggnaden av pannan.
Inte var det lätt, och jag kan räkna upp personer som försökte motarbeta. En hållbar livsmedelsindustri ekologiskt och närproducerat, vi
måste ta det i relation till att alla inte har råd att köpa ekologiskt. Att det
blir billigare ju fler som köper, nej så går det inte till. Det som odlar ekologiskt idag måste ha ett merpris för det är mer arbete och mer insats.
Ökad konsumtion av ekologiskt gör inte att det får bli billigare då tar
man livet av odlarna.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Finns det en stor efterfrågan på marknaden, vi säger
att alla kommuner som är stora inköpare av livsmedel till hundra procent vill ha ekologiska varor, sedan har vi det privata det som har råd.
Jag måste välja ska jag köpa ÅCA mjölk eller ska jag köpa klövermjölken
vad har jag råd med? Är du ensamförsörjare måste du fatta sådana beslut. Det gäller allting i början av en väg. Det kommer att finnas massor
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av beslut. Det är billigare i dag att bränna med olja, men det kanske inte
är billigare 2051. Vi behöver ha en klar strategi hur vi går framåt och det
kan hända att det på många sätt är dyrare nu, men det lönar sig i längden.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Jag delar uppfattningen att man ska ha en strategi när
man går framåt, det är en självklarhet. Även landskapsregeringen måste
ha en strategi, vad är det i framtiden man vill stöda, vill man ha ett
vindkraftverk, ta vara på resurserna som finns i skogen flis och sådant,
då måste även de göra ett val. Är man med och stöder verksamheterna
eller inte? Det som är uppbyggda i dag är uppbyggda utan stöd, diskuterar man stödpolitiken i dag blir man slagpåse direkt. Här har landskapsregeringen och de partier som representerar landskapsregeringen ett val
att göra.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Här är jag av annan åsikt än ltl Brage Eklund. Jag är
inte svart vit. Jag upplever, eftersom socialdemokraterna sitter med i regeringen att vindkraften har varit en central fråga och gällande stödåtgärder har de förhandlats både med riket och företaget, där har man varit framåt. Som kommunpolitiker jobbar man mycket för fjärrvärmenätet och att kunna bygga ett nytt flisverk, vi försöker alla arbeta åt det hållet vi vill ändå ålänningarnas bästa. Det hoppas jag också att Ålands
framtid vill.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Karl-Johan Fogelström

Fru talman! Först vill jag gratulera landskapsregeringen och kommittén för
ett mycket gediget arbete. Alla partier var från början företrädda i kommittén.
Ålands Framtids representant, ordföranden Axel Jonsson begärde dock befrielse från uppdraget ungefär halvvägs in i arbetet. Kanske hållbar utveckling
inte ges så hög prioritet av Ålands Framtid, vad vet jag. Vi får väl höra vad ledamot Axel Jonsson som ska tala härnäst tänker för Ålands Framtids del.
Meddelandet är välskrivet och välstrukturerat. Strukturen, metodiken och
de strategiska övervägandena är tydliga det sätter ett ramverk på arbetet som
ska vidta. Man redogör rent konkret för hur man ska gå från ord till konkreta
åtgärder. Detta gör det hela hanterbart och eliminerar mycket av den flummighet som ofta funnits runt begreppet hållbar utveckling. Begreppet hållbar
utveckling är flerdimensionellt och omfattar ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Att gå in för hållbar utveckling och att verkligen
lyckas genomföra det betyder att man måste ingå ett förpliktigande samhällskontrakt. Annars blir det som ofta skett tidigare att alla unisont säger ett
rungande HALLELUJA, men väldigt litet eller ingenting alls blir gjort.
Fru talman, det är ett stort och på många sätt avgörande beslut som lagtinget nu står inför. Frågan gäller miljön och livsförhållandena för människans existens på jorden och vår del, Ålands del av ansvaret för ett hållbart liv
för kommande generationer. Att gå in för hållbar utveckling är ett sätt att ge
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kommande generationer hopp och framtidstro. Det är vi skyldiga våra efterkommande.
Tidigare i debatten framfördes kritik av att meddelandet inte är tillräckligt
konkret. Jag anser den kritiken är obefogad. Upplägget att allt ska stämmas
av mot de fyra hållbarhetsprinciperna kommer att styra utvecklingen till ett
hållbart samhälle. Det kommer att utgöra bas för prioriteringarna. De praktiska, fysiska lösningarna ska stämmas av mot principerna och genomföras
med utnyttjande av det bästa kända kunnandet tillgängligt vid varje given
tidpunkt.
Det är givetvis omöjligt att i dag rent konkret kunna säga hur saker och
ting ska göras i framtiden och vilka tekniska lösningar som ska tillämpas. Det
förefaller som om den vetenskapliga och tekniska utvecklingen bara accelererar. Det är inte så att utvecklingen har kommit till en ende utan tvärtom växer
exponentiellt. Nya material som grafen kommer inom sinom tid att revolutionera prylar som vi använder.
Att nu föreslå specifika konkreta tekniska lösningar är möjligt endast för
den allra närmaste framtiden och till den delen ska man naturligtvis göra det.
När det gäller de praktiska implikationerna ska man minnas att man alltid
har rätt att använda sitt eget omdöme.
Fru talman. Vi socialdemokrater ser fram emot att medverka till att förverkliga omställningen av Åland till ett hållbart samhälle. Den sittande regeringen har sjösatt två stora projekt, samhällsservicereformen och omställning
till ett hållbart samhälle. Projekt som då de genomförs kommer att utveckla
och förändra det åländska samhället i grunden för att bättre kunna möta de
stora utmaningar dagens och framtidens ålänningar står inför.
Minister Carina Aaltonen, replik

Tack, fru talman! Jag är glad över att ltl Fogelström belyser avsaknaden
av konkreta åtgärder. Ledamotens förklaringar är väldigt kloka, vi vet
inte hur framtidens teknik ser ut därför är det svårt att beskriva hur lösningarna 37 år framåt ska se ut. Vi ska komma ihåg att det inte är regeringen eller lagtinget som ska säga hur de olika sektorerna ska jobba
med hållbarhet. T.ex. jordbrukssektorn och hälso- och sjukvården det är
de själva som ska involveras som är experter på sitt arbete, ta fram
handlingsplaner, sätta upp delmål och konkreta mål. Det är inte vi politiskt som ska göra det, vi ska bara ta det övergripande besluten.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Fru talman! För att tala grammatik, alla ålänningar är subjekt i processen inte objekt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutade.
Ltl Axel Jonsson

Tack, fru talman! Jag ska börja med att förklara Åland Framtids syn på hållbarhetsmeddelandet och därefter följa upp med förslag hur Åland kunde ta
steg framåt i processen.
Strategier, visioner och målsättningar det kan vi ha hur mycket som helst.
Det är visserligen en fin tanke att man ska börja med målet men liksom min
kollega Anders Eriksson nämnde i fredags är det ofta i Ålands politik inte vis-
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ionen som är problemet utan arbetet att omvandla visionen i praktiken. Det
var min och Ålands Framtids utgångspunkt i hållbarhetskommittén. Vill la
stor vikt vid följande stycke i kommitténs uppdragsbeskrivning, strategin ska
innefatta tydliga hållbarhetsmål, det lyckades man med. Förslag på åtgärder,
där finns det mindre kött på rapportens ben. Samt ett förslag på en tidsplan
när Åland ska vara ett hållbart samhälle, det finns uppfyllt.
Två av tre kriterier varav vi anser att den absolut viktigaste delen är nummer två där det inte finns så mycket utbroderat i rapporten. Det var orsaken
till att vi valde att stiga av arbetet, vi hade en annan syn på kommitténs uppdrag.
Det finns alltid en risk när man tar fram den här typen av övergripande
strategier, en överhängande risk att man låser fast sig vid fina teoretiska mål
och metoder och flyttar fokus från själva förändringen. Förändringen som sist
och slutligen måste bestå av konkreta projekt. Det är vad den här strategin
saknar. Det gör att förmodligen det här dokumentet liksom många tidigare
hamnar i den redan alltför dammiga lådan, intressanta utredningar och rapporter.
Vi håller med vikten av att hitta metoder och processer som gör att arbetet
börjar rulla på alla nivåer i samhället. Men om det saknas ett politiskt ledarskap med goda exempel och pilotprojekt kommer vi inte att lyckas dra oss
framåt på den här vägen. Vi politiker måste ta vår roll som opinionsbildare
och inspirera och det gör vi genom konkreta åtgärder utan att för den skull
utesluta en bredare process.
Jag har en annan syn än vad minister Carina Aaltonen i ett tidigare replikskifte uttryckte, att inte vi politiker som ska fatta de här besluten. Jag tror
inte att sanningen är så enkel, självklart ska inte vi politiker fatta alla beslut
men det är otroligt viktigt att vi har ett politiskt ledarskap i hållbarhetsfrågan.
Jag ska ta några exempel vad man kunde fokusera på som konkreta politiska projekt för att få arbetet att komma vidare. Jag är väl medveten om att
alla idéer kanske inte är de klokaste, inte rätt men däremot är det sådant som
vi tror på och vill utreda närmare, och sådant man borde fokusera på för att
komplicera den här typen av teoretiska processer och metoder som beskrivs i
rapporten.
Tittar vi på vad man har gjort i Estland vad gäller elbilar. Man har storsatsat, sålde utköpsrätter och valde att lägga pengarna på bl.a. en 50 procentig
subvention till elbilar upp till 18 000 euro för privatpersoner, 35 procent för
företag. Det kostar i dag cirka tio euro i timmen att hyra en elbil i Estland.
Man investerade i 200 laddstationer runt om i landet. Det här om någonting
visar vad man som självständig nation kan utnyttja, ett brett skatteinstrument t.ex. för att åstadkomma en verklig förändring vad gäller hållbarhet. På
Åland diskuterar vi elbilar men det görs inte mycket i praktiken. En liknande
modell som Estland har är absolut det bästa i det här avseendet istället för en
direkt subvention inför det som ett skatteavdrag. Tyvärr har vi inte egen beskattning och där tror jag att mycket av nyckeln i hållbarhetspolitiken ligger.
En egen beskattning skulle vara en nyckel till en hållbar grön fördelningspolitik. Man kunde ta inspiration av det estniska exemplet.
Vi menar att alla ska få vara med och plocka pengar ur luften. Vi ska satsa
på småskalig vindkraft, energiproduktion. Vi har motionerat tidigare om ett
nettodebiteringssystem för mikroproducenter som skulle göra det möjligt att
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mata ut den el man producerar med t.ex. en solpanel eller ett vindkraftverk
på elnätet och kunna kvitta det mot den el man konsumerar.
Ett lysande exempel i förra måndagens Ålandstidning, en artikel om passiv
hus som byggs på väktargränd i Mariehamn. Där valde man att inte installera
solpaneler i det här skedet eftersom det inte är lönsamt att leverera överskottselen till elnätet trots att tekniken har funnits sedan länge. Här finns en
otrolig potential om vi skulle kunna hjälpa beskattningen införa ett nettodebiteringssystem vilket man i Finland inte tycks vara så intresserad av. I Danmark och Tyskland har man kommit långt på den här vägen.
Bilskatten är ett annat exempel på att en egen beskattning skulle vara
nyckeln till en hållbar fördelningspolitik. Istället för att lägga pengar på ett
byråkratiskt övervakningssystem som man ser ut att gå in för idag. Dagens
höga importtullar i den finska bilbeskattningen kunde man t.ex. välja att höja
bränsleskatten på Åland eller helt slopa importtullar för el- och hybridbilar.
Här finns det mycket vi kunde göra.
Det här var några exempel på hur beskattningsinstrumentet kunde användas i det här läget och hur självständiga nationer utnyttja möjligheten på sätt
som borde inspirera Åland.
Smarta elnät är något som hör framtiden till menar vi i Ålands Framtid.
Mittengruppen i nordiska rådet lämnade in ett medlemsförslag om just det
här, där bl.a. kollegan ltl Anders Eriksson och även andra i salen skrev under
medlemsförslaget. Det handlar om att man på ett nordiskt plan skulle satsa
på utvecklandet av smarta elnät och fördjupa det nordiska samarbetet för att
påskynda utvecklingen.
Att skapa incitament för marknaden att driva aktivt smarta lösningar, varför skulle man göra det? Smarta elnät stärker konsumenternas ställning på
marknaden genom att erbjuda bättre möjligheter att spara energi och följa
prisutvecklingen. Smarta elmätare startar hushållsapparater t.ex. tvätt- och
diskmaskiner då elförbrukningen och priset är som lägst. Åland vore idealiskt
som ett testområde och i kombination med en satsning på mikroproducenter
kunde ett flexibelt, och mer självförsörjande energisystem förmodligen uppnås.
En affärsplan för ett ekologiskt jordbruk. Både FS och socialdemokraterna
på den tiden när det begav sig stödde tankegången från Ålands Framtid
2009. Jag tror att socialdemokraterna motionerade på liknande sätt. Nu har
man majoritet i regeringen och då kunde man satsa på att genomföra det.
Ltl Kemetter sade att det gynnar våra konsumenter, bönder och barn om vi
skulle gå in för helt ekologiskt jordbruk på Åland. Jag är inte riktigt säker på
den saken utan vill att man tar fram en affärsplan som visar att det är genomförbart och på vilket sätt vi behöver reformera jordbrukspolitiken exempelvis
för att lyckas med detta. Att resultatet blir att det gynnar våra konsumenter,
bönder och barn. Vi behöver en affärsplan för att kunna genomföra och förverkliga den här politiken, även jag tycker att tanken är mycket intressant och
något som vi Ålands Framtid stöder. Så länge det går att genomföra det på ett
sätt som är bra för alla.
Landbaserade fiskodlingar är något som ofta har diskuterats och äntligen
har vi fått ett konkret projekt på Åland. Det är något vi borde följa med stort
intresse från den här salen. Eftersom landskapsregeringen har gått in för att
stöda projektet vore det lämpligt att man följer det med målsättningen att
man kan utarbeta en affärsplan för hundra procent landbaserade fiskodling.
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Något som våra representanter i nordiska rådet har engagerat sig i bl.a. nuvarande kansliminister Wille Valve och kollegan ltl Eriksson har lämnat in ett
medlemsförslag om det att man ska fokusera på det på nordisk nivå. Miljöoch hållbarhetspolitiken är inte bara en fråga för oss utan lika viktigt att man
gör framsteg i vår närmiljö.
Det femte förslaget, sätt landskapets skattkista i hållbarhetsarbetet. I budgeten har flera diskuterat i termer av att inrätta en fond i likhet med den
norska oljefonden för att säkra framtidens offentliga finanser. Den norska oljefonden är världens största fond ett ypperligt exempel på ekonomisk hållbarhet. Att jämföra med t.ex. Ryssland som finansierar sin statsbudget mellan 30 till 50 procent i form av intäkter från energi- och gruvsektorn. Här har
vi världens ytterligheter vad gäller en hållbar offentlig ekonomi. Norrmännen
använder sina pengar och sparar dem för att säkra framtidens finanser medan ryssarna spenderar dem i dagsläget.
Även PAF har varit landskapets hållbarhetsverktyg i ett hänseende, för pengar till
tredje sektorn kan definitivt klassas som social hållbarhet på många sätt. Norge använder sina oljepengar till att säkra framtidens finanser använder landskapsregeringen
alltmer av PAF-medel till att rädda årets budget, och förmodligen kommande. Även om
vi inte är uppe i Rysslands nivåer kommer ca tio procent av våra budgetintäkter direkt
från PAF. Det kan verkligen ifrågasättas hur hållbart det är i långa loppet, kortsiktigt
kanske det är det men nu handlar inte hållbar utveckling om kortsiktiga vinningar.
Landskapet har en pensionsfond som 2012 har tillgångar på 300 miljoner euro. Tittar man på PAF:s balansräkning för 2012 har man finansiella värdepapper för ca 56
miljoner euro. Att ställa hållbarhetskrav i pensionsfondens placeringsplan och genom
ägardirektiv till PAF kunde man t.ex. få styra investeringarna till viss del i inriktningar
på fonder och bolag med inriktning på hållbarhet och etik. Det kunde vara Ålands bidrag till att styra den globala utvecklingen.
För att ta ett exempel efter en snabbkoll av vilka placeringar pensionsfonden har idag
har man ett aktieinnehav motsvarande 3 miljoner i Neste Oil, man kan fråga sig om det
är hållbarhet. Givetvis ska inte enbart hållbarhetskriterier styra placeringarna utan det
bör finnas en ekonomisk plan som huvudsak. En del av pengarna kunde definitivt vidgas till fonder och bolag som har etik och hållbarhet som sitt fokusområde för att bidra
till den globala utvecklingen på området.
Det skulle vara enkelt för Åland att bli ett föredöme. Jag råkade komma över en artikel vad gäller olika pensionsfonder i Sverige. Man gjorde en jämförelse på vilka hållbarhetspolicy man har och om man följer dem för det alternativ som pensionstagarna har
att välja mellan. Man kom fram till att den fond som förvaltar de statligt anställdas
pensioner var den enda fond som inte hade en hållbarhetspolicy. Det visar på att det
finns möjlighet att ligga på vågens framkant åtminstone i det nordiska perspektivet.
Utveckla IT-industrin, miljövänliga serverhallar försörjda av vindkraft var någonting
vi motionerade om i samband med ordinarie budget och något man borde titta närmare
på. Självförsörjande ettor och nollor som sliter mindre på miljön en traditionell sjöfart,
industri och traktorer vore väl om något framtiden.
En fråga som är ett globalt stort problem är våt matsvinn. Kollegan ltl Eriksson liksom i många av de andra hållbarhetsfrågorna lämnade in en fråga i nordiska rådet om
matsvinnet och vilka tankar man från svenskt håll, som innehav av ordförandeskap,
hade väckt några tankar man kunde utveckla arbetet med att minska matsvinnet i Norden. När det gäller miljöbelastning är det de rika länderna som är det största bovarna. I
hela matkedjan är det hushållen som står för det största svinnet om man studerar statistiken. Det är viktigt att vi på Åland försöker minska matsvinnet men allt går aldrig att
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ta tillvara på och vi kommer alltid att ha ett visst svinn. En lika intressant fråga är vad vi
gör med den slängda maten. Tar vi tillvara den på bästa sätt på Åland i dag? Här borde
man göra en studie för att undersöka olika alternativ till att producera biogas av matavfall.
Det finns olika tekniska lösningar på området och ingenting som jag är experter på
att säga vilket som är det bättre. Bara för den intressanta diskussionen skull ska jag dra
några exempel på hur man kan organisera sådant projekt. Avfallskvarnar, har säkert
många har hört talas om som mal sönder matresterna för att sedan via avloppet skickas
till reningsverket där det rötas. Det kan vara en modell. Det krävs förmodligen en del
investeringar i reningsverk och en eventuellt i avloppsnät. Men i takt med att allt fler
enligt den nya lagstiftningen ansluter sig till avloppsnätet så vore det något om skulle
vara värt att utreda närmare.
En annan tänkbar lösning är givetvis att man sorterar ut matavfallet och samlar upp
det för det kräver mindre investeringar men frågan är om det är lika effektivt. Tittar
man på framtiden finns det en lösning som kallas PWI, personal waist inlet. En uppsamlare som installeras i anslutning till diskbänken som via ett vakuumsystem samlar
matrasterna centralt. Detta är infrastruktur som hör framtiden till men oaktat intressant i sammanhanget.
Vad kunde man åstadkomma om man räknar på detta? Matsvinnet per person i Sverige enligt Naturvårdsverket ligger på ca 72 kg per person. Ett ton matavfall ger ca 972
kW, ungefär 1 MW. Gör man biogas av allt detta om vi räkna med att ålänningarna
slänger lika mycket mat som medelsvensson, skulle det ge 2 GW per år. Det är lika
mycket som Mariehamns bioenergi producerade 2012, för att ta ett konkret exempel.
Mariehamns bioenergi står för de största delarna av fjärrvärmen som levereras idag
på Åland, cirka 75 procent enligt Mariehamns energis hemsida. Resten 25 procent tas
via tung brännolja. Om vi skulle göra fjärrvärme av vårt kompostavfall kunde vi förmodligen undvika brännoljan som eldas i dag för fjärrvärmen.
Det här var några förslag från Ålands Framtid på just den här typen av konkreta politiska projekt som borde vara ledstjärnan i hållbarhetsarbetet för att komplettera den
mer teoretiska process- och metodbeskrivningen som finns i meddelandet och i strategin. Det räcker inte bara med den delen, vi måste visa från den här salen att vi är beredda att prioritera att vi driver på utvecklingen liksom i alla andra frågor.
Slutligen stöder jag helt och hållet talmanskonferensen i att meddelandet ska remitteras till finans- och näringsutskottet. Hållbarhetsarbetet är en fråga om omställning
och utveckling som förutsätter engagemang ända från individnivå. Det enda som kan få
verklig och snabb effekt på individers- och företags beteenden är att vi skapar ekonomiska incitamenten till omställning. Vi måste sluta, om det är någon som gör det fortfarande, leva i tron att samhället kan ställas om med vårt dåliga samvete som drivkraft till
förändring. Det som i sin enkelhet krävs för att få fart på hållbarhetsarbetet i det
åländska samhället är konkreta, ekonomiska morötter gärna både närproducerade och
ekologiska.
Minister Carina Aaltonen, replik

Herr talman! Ålands Framtids ltl Axel Jonsson satt med i kommittén i
drygt ett år och hade all chans att påverka kommitténs arbete. Nu valde
ltl Jonsson att hoppa av när det bara var någon månad kvar och jag förstår det eftersom ltl Jonsson helt har missuppfattat, missförstått kommitténs uppdrag. Uppdraget handlar inte om att ta fram punktinsatser
på några områden. Det har hela tiden handlat om att vi ska ställa om
hela det åländska samhället och göra det långsiktigt och strukturerat och
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inte bara kasta fram den ena idén efter den andra det kan vi alla göra.
Ska vi få ett bestående arbete med hållbarhet måste vi börja från grunden och jag hör av anförandet att ltl Axel Jonsson missat hela poängen.
Ltl Axel Jonsson, replik

Det som jag tog fasta på och det som Ålands Framtid lade stor vikt vid
var kommitténs uppdragsbeskrivning att man skulle ta fram förslag på
åtgärder. Vi drev på enligt den uppfattningen i kommittén för att det
skulle göras men märkte snabbt att vi hade en annan inställning i frågorna. Det görs tydligt i replikskiftet med minister Aaltonen, vi verkar
ha annan syn på det här helt enkelt. Vi tror inte att man endast genom
metod- och processbeskrivningar kan komma framåt i arbetet. Risken är
stor att man i den regering man sitter nu har en liten början och så
kommer nästa regering och så har man nya idéer och processerna ska
drivas o.s.v. Det krävs ett politiskt ledarskap där man visar på resultat
och konkreta idéer på projekt som drivs framåt. Det räcker inte bara
med den här typen av övergripande beskrivningar, det blir för långt från
verkligheten uppfattar vi i Ålands Framtid.
Minister Carina Aaltonen, replik

Tack för det förtydligandet. Det är intressant att höra hur ltl Jonsson anser att idéerna som man har presenterat hur de ska bära framåt, vem ska
ta ansvar för dem när det är regeringsskifte nästa gång? Hur ser hans
modell ut hur vi ska få till en långsiktigt strukturerat arbete på den här
sektorn? Eller ska det gå automatiskt? Hur har han tänkt sig att arbetet
ska löpa vidare om vi inte har en struktur för det, en gemensam målbild
vart vi är på väg och en tidsplan?
Ltl Axel Jonsson, replik

Kritiken mot meddelandet och strategin handlar inte om att vi utesluter
en bredare process och att man engagerar samhället, näringslivet och
alla samhällsdelar men däremot är vi övertygade om att man på politisk
nivå behöver ha den här typen av konkreta projekt. Landskapsregeringen behöver visa i sin politik vad man gör för hållbarhetsarbetet. Det
räcker inte att skriva en strategi och luta sig tillbaka mot den man behöver konkreta projekt som man driver framåt. Vindkraftsfrågan är ett ex.
man jobbar på och det är bra men vi är ännu inte i hamn, men den här
typen av åtgärder behövs. Man får inte förbjuda en sådan diskussion i
salen för då skjuter vi hållbarhetsarbetet i sank.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, herr talman! Det är tråkigt att ltl Axel Jonsson tagit an sig en debattstil att han förvränger sina lagtingskollegors ord. Jag har aldrig sagt
att det ska gynnar den enskilde ekonomiskt, ekologisk mat. Jag lyfter
fram det enskilda barnets, individens, äldres hälsa det är två skilda saker. Jag är fullt medveten om att ekologisk mat är dyrare idag om man
måste fatta sådana beslut. Om kunden kräver ren mat så kommer marknaden att anpassa sig.
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Ltl Axel Jonsson, replik

Jag ber om ursäkt om jag misstolkade ltl Kemetters beskrivning av omställningen till ett ekologiskt jordbruk. Vi borde vara överens om att
ekonomin är viktig i sammanhanget och ska vi lyckas ställa om till ett
ekologiskt jordbruk behöver vi en konkret och tydlig affärsplan för hur
det kan gå till. Vare sig man vill det eller gillar det, eller inte är ekonomin viktig för de åländska producenterna och ingenting vi kan blunda
för.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, herr talman! Som jag nämnde i mitt anförande är det viktigt att
stöda från det offentliga och inte alltid kräva att den enskilde ska stå för
de kostnaderna. Ledamoten lyfter fram Estland som ett konkret hållbart
exempel med elbilar och sådant. Estland har varit drivande gällande kollektivtrafiken här har man från Ålands Framtid direkt motarbetat en
hållbar kollektivtrafik, åtminstone i kommunalpolitiken hur ser man på
det här?
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag diskuterar gärna kommunalpolitik i andra sammanhang. Vi anser
att kollektivtrafik är viktigt för Åland som helhet, men hållbarhet består
av mer än bara miljöåtgärder det behövs även en ekonomisk hållbarhet.
De politiska åtgärderna ska kunna finansieras och är av absoluta vikt
även i denna debatt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutade.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, herr talman! Jag tycker det är tråkigt med diskussionen som bygger på att man förvränger andras utsagor och påståenden. Jag kan inte
någonstans i meddelandet se eller av andra som uttalat sig positivt att
man inte skulle arbeta för konkreta förslag. Vad man vill komma bort
från är den metod som ltl Axel Jonsson förespråkar, där man kastar
fram några punktinsatser och sedan är den diskussionen över. Den har
inte lett till något, det är en sådan miljöpolitik vi har haft hittills och nu
söker man nya vägar. Det tyckte jag var mycket illa. Dessutom pratar ltl
Axel Jonsson om en odemokratisk metod, det ska vara starkt ledarskap
jag undrar när det kommer krav på starka ledare.
Ltl Axel Jonsson, replik

Starkt ledarskap, jag tycker att det handlar om att vi från den här salen
prioritera dessa frågor. Att vi sätter oss in i det och tar fram tydliga projekt som vi arbetar med liksom all annan politik. Varför ska inte hållbarhetspolitik få diskuteras på konkret nivå, när all annan politik gör
det? Det behöver hänga ihop, jag är inte motståndare till att man gör en
process ute i det åländska samhället och involverar alla parter. Men det
är minst lika viktigt att vi från politisk nivå finns med i diskussionerna,
belyser våra idéer, driver dem som vi gör med alla andra politiska frågor. Gör vi inte det så stannar processen upp.
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Ltl Barbro Sundback, replik

Ingen har motsatt sig ett sådant resonemang. Det är bara att perspektivet är lite längre. Lagtingets och regeringens uppgift är framför allt att
fatta beslut när man har involverat myndigheter, näringsliv, enskilda
människor, organisationer o.s.v. Det är ett stort samhällsarbete där inte
vi ska stå och säga hur andra ska göra. Alla ska engageras och de viktiga
förslagen som måste tas ska komma nerifrån, det är en av de viktigaste
förutsättningarna för att de ska lyckas. De andra projekten som i sig har
varit bra, som Den gröna ön i det blå havet, det kostade en halv miljon
att ta fram den rapporten. Vart försvann det, vi vill inte ha fler sådana.
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag delar den uppfattningen, vi vill inte ha flera sådana utredningar som
läggs i lådan som redan är alltför dammig med intressanta utredningar
och rapporter. Därför behöver man ha den här typen av konkret förankring till verkligheten. Jag motsätter mig inte att förslagen ska komma
underifrån. Alla förslag som väckts i den här salen är just ett uttryck för
de förslag som genom demokratin kommer underifrån som representanter för våra väljare. Att påstå att vi inte i den här salen skulle få komma
med den här typen av idéer och diskutera dem fritt, det motsätter jag
mig å det starkaste. En politisk diskussion behövs om de konkreta åtgärderna. Att skyffla över ansvaret genom att säga att det ska vara en
bredare process och att allt ska komma underifrån, alla ska involveras
det duger inte för oss i Ålands Framtid.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Det som duger för Ålands Framtid förefaller att vara en lång lista över
olika punktinsatser, ad hoc åtgärder. Där en sammanhållen strategi och
målsättning tillmäts noll betydelse, det är bara strunt vad kommittén
sysslade med. Tydligen tycker man att det är helt galet att börja diskutera hur man ska göra, för man börjar kommer in på exakt vad konkret
man ska göra. Ser vi på ett program med detta tidsperspektiv är det väldigt få slutliga tekniska lösningar som vi har en aning om i dag.
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag delar uppfattningen att vi inte kan veta vilka åtgärder vi ska göra
t.ex. 2040. Däremot är det viktigt att vi börjar resan redan nu, att vi inte
säger att processen ska få komma underifrån, våra samhällsinvånare
som ska komma med förslagen, näringslivet o.s.v. Givetvis ska de
komma med förslag men det måste också involvera lagtinget, det måste
föras en diskussion i den här salen med vilka åtgärder som ska prioriteras. Annars kommer vi inte framåt det är den största oron med meddelandet att det blir alltför teoretiskt övergripande och saknar kopplingen till de verkliga konkreta projekten och gör risken större att de hamnar i den dammiga lådan med intressanta rapporter och utredningar.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Jag tycker att Ålands framtids ledamöter kan ta ledigt medan vi diskutera det, om det är strunt.
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Ltl Axel Jonsson, replik

Jag har ingenstans sagt att det här är strunt. Däremot har jag sagt att
det behöver kompletteras av politiska diskussioner och konkreta förslag.
Varför ska vi med hållbarhetspolitiken föra ner allting till en nivå som
ligger under lagtinget medan vid med alla annan politik, på alla andra
områden diskuterar det här i salen både konkret och övergripande. Jag
kan inte förstå det i min vildaste fantasi. Även om det är ett långsiktigt
projekt men det är väl samhällsbygge överlag. Självklart ska vi ha en
långsiktig diskussion men vi behöver diskutera dagens åtgärder om vi
ska komma framåt i praktiken.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Igge Holmberg, replik

Tack. Idén med att ha egna vindkraftverk i elnätet var bra. Det var en hel
del annat jag inte höll med om men det har mina partikamrater tagit
hand om mycket bättre. Men det som fick mig att ge replik var det slutliga uttalande om att ”det enda som kan ge resultat är att vi sätter ekonomiska vinster åt människorna” då tror jag att man har missförstått
hur ett samhälle fungerar. Det finns mycket saker i samhället som fungerar utan ekonomiska vinster för privatpersoner. Vi kan ta lyckade
satsningar som Emmaus, fotbollsklubbarna runt om i samhället, matbanken vi kan ta en massa andra saker. Ekonomisk vinst är inte det
enda som ska gälla för att man ska vinna ett bättre samhälle.
Ltl Axel Jonsson, replik

Man kan ha olika uppfattningar om det. Men i en marknadsekonomi är
det pengarna långt som styr vare sig man tycker om det eller inte. Självklart kan vi åstadkomma viss förändring på basen av vårt dåliga samvete
för miljön. Ska vi få till en verklig förändring är det de ekonomiska incitamenten, morötterna som kan få fart på utvecklingen. Att förlita sig på
att andra värden ska vara drivande i processen är farligt om vi vill
komma framåt. Ekonomin är en av de absolut viktigaste byggstenarna i
hållbarhetsarbetet om vi ska kunna ställa om samhället vilket jag uppfattar att vi är ganska eniga om.
Ltl Igge Holmberg, replik

Jag håller fullständigt med om att ekonomin är viktig, men jag försöker
säga att den inte är viktigast, ltl Jonsson sade att det var de viktigaste incitamenten som finns, det betvivlar jag starkt. Människor bryr sig om
varandra även utan pengar inblandade.
Ltl Axel Jonsson, replik

Det håller jag helt med om. Målet för ltl Holmberg och mig är förmodligen detsamma ett hållbart samhälle och det gör vi inte av ekonomiska
intressen utan med omtanke om våra kommande generationer. Det är
en fin tanke men vägen dit och de instrument vi behöver använda för att
få övriga ålänningar med på spåret. För att få ltl Holmbergs och min
privatekonomi att gå ihop på ett hållbart sätt som behöver ekonomin
och de ekonomiska incitamenten vara framträdande i hållbarhetsarbetet. Tittar man till historien är det där vi kan lyckas ändra människors
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beteenden snabbt, om vi vill få en snabb förändring. Vill vi att det ska gå
långsamt kan man förlita sig på andra drivkrafter men ekonomin och
ekonomiska morötter är långt och mycket lösningen enligt mig på hållbarhetsproblemen i dag.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Åke Mattsson

Tack, herr talman! Som tidigare har framkommit i anföranden står Moderat
Samling bakom meddelandet. Däremot om gruppen står bakom mitt anförande vet jag inte eftersom det är tomt i bänkarna.
Hållbar utveckling som vi har diskuterat här handlar om långsiktigt bevarande av vattnet, jorden och ekosystemets produktionsförmåga och att
minska en negativ påverkan på naturen och på människors hälsa, det är de
tre olika dimensionerna ekologiska och ekonomiska hållbarheten som vi har
pratat om. För att vi ska klara det här är nyckeln den sociala hållbarheten
som handlar om att bygga upp ett långt, stabilt och dynamiskt samhälle där
grundläggande mänskliga behov uppfylls. Är det så att barnen håller på att
svälta ihjäl och man lever i misär är det svårt att prata om att det ska vara
hållbart i kringregionen, då är det betydligt tuffare. Vi måste ha ett ansvar
globalt att se till att alla har mat för dagen o.s.v. den biten får man inte
glömma bort när man pratar om det hållbara.
Man har pratat mycket framåt, väldigt lång tid framåt men jag tänker hålla
mig till en tillbakablick. Axel Jonsson var väldigt tydlig medan jag blir mer
abstrakt i mitt anförande.
Frågan när det gäller hållbarhet hur ska vi falla med på tåget? Det diskuteras i olika sammanhang och ltl Igge Holmberg nämnde utbildning för att få
insikt i det, frågan är om det räcker? Kanske inte hela vägen. Vad jag anser är
centralt är medmänsklighet, det tror jag att ltl Holmberg och jag kan vara
överens om att man bryr hur andra har det. Hur är det med hållbarhet är det
ett nytt problem, har vi haft ett hållbart samhälle förut? Är det just nu vi har
gått ifrån det hållbara. Tittar man på historien är det intressant vad som har
hänt man får en aha upplevelse. Var vi mänskligare förr, var det bättre förr?
Vi vet att mänskligheten går igenom en ständig förändring, det kan vi alla
vara överens om.
I förändringen, det fina med den är att vi blir bara bättre. Vi blir snällare
mot oss själva, mer omtänksamma mot varandra, mot vår närmiljö. Även
människor som bor långt ifrån oss har vi en helt annan medmänsklighet till
idag än vad vi haft tidigare, åtminstone flertalet av oss. Vi reagerar och sympatiserar med både djur och människor som far illa även i andra kontinenter.
Vi bryr oss om naturen och inte bara i vår närmiljö. Vi reagerar om misshushållning, att man fiskar upp stora mängder fisk i Sydamerikas vatten som
man sedan matar fiskodlingarna med i Europa. Man tycker att det här ska vi
sköta själva, det är inte rätt gentemot dem. Samma sak med regnskogarna, oljeutsläpp, vi pratade även oljeutvinning vi accepterar det inte fast det inte berör oss egentligen.
De var inte bättre förr, tvärtom mycket mera ohållbart, omänskligare. De
gamla grekerna, romarna, vikingarna o.s.v. vad de sysslade med på den tiden
var ren erövring, man krigade bara för att få makt, land, rikedomar. Fotfolket
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på slagfälten skickades ut i enorma krigslag där man slaktade skoningslöst.
Man var utpräglade egoister, psykopatiskt beteende primerades på den tiden.
Från historiskt håll inträffade den stora förändringen under 1700-talet,
före det hade en människas liv inte så stor betydelse, framför allt om man
kom från de lägre stånden. Småbrott som snatteri och homosexuella handlingar kunde straffas med döden. De omänskliga förhållandena som var under koloniseringar och slavhandel, det finns hur mycket som helst om man
tittar tillbaka på historieskrivningen hur man har betett sig.
På 1700-talet påbörjas det och det gick fram och tillbaka, kvinnorna fick
upp sitt anseende och det togs tillbaka i olika områden. Tittar man på helheten har det gått framåt, och det går fortfarande framåt. Kvinnornas värde började erkännas och in på 1900-talet var det klart att man började jämställas
mer.
Undantagen är krigen, det ligger väldigt nära till hands att det egoistiska,
självständiga och galna beteende kan komma tillbaka snabbt. Det har vi
världskrigen som exempel på, krigen i Balkan och överallt inte så långt borta.
Pratar man om krigen ser man med Hitler att han hävdade bestämt att det
var ett försvarskrig, det var inget erövringskrig han måste angripa Polen för
att försvara sig. Tendensen är tydlig även där, som är intressant när man tänker på de här bitarna.
Här i salen börjar vi förändra, att vi vill ha ett bättre samhälle, alla parlamentet jobbar åt samma håll. Vi blir humanare mot minoriteter t.ex. homosexuella. Homosexualiteten avkriminaliserades först 1971. De utvecklingsstörda misshandlades och spärrades in på 1700-talet och fram till 1960 gömdes de undan. I dag har man samma rättigheter som alla andra och man jämställs överallt. Det finns ingen som ifrågasätter det, vi har gjort enorma framsteg på det området.
Det finns otaliga exempel på penninghungriga kapitalister, rovdrift på naturen under åttio- och nittiotalet. Men även jordbrukets användning av gödsel och bekämpningsmedel har skadat tillståndet i naturen, vi har kvicksilver,
DDT, övergödning i haven. Sådant är man medveten om idag och tagit hand
om det.
Det här är ett litet axplock om man ser av historia som vi skakar på huvudet åt, hur kunde det hända? Det är en fråga vi naturligtvis inte får svar på i
salen är idag. Hur kunde man bete sig så illa då, varför gjorde man så på den
tiden? Det viktiga är att vi ser att vi förändras, vi blir bättre. Tack vare det
tror jag det är bra att man har hållbarhetsplanen långt fram i tiden.
Det innehåller en del av ställningstagandet vi behöver göra. Vissa av dem
kan vara omöjliga att uppnå. Ska vi inte fortsättningsvis få ta grus till våra
vägar. Jag ser det som fyrar vi har i framtiden när vi tar nya lagar när vi fattar
beslut som har vi något som ska blinka där uppe det är de tänket vi ska ha på
vägen dit.
Om 25 år kommer att tycka att hur kunde man vara så naiv och hur trodde
man att de här åtgärderna skulle räcka till för att vi skulle komma i balans i
samhället, det vet vi inte den som lever får se.
Moderat Samling önskar vår planet och hela Åland lycka till med att få en
lika fin livsmiljö för våra framtida generationer som vi har fått växa upp och
levt vårt liv i. Bättre behöver den faktisk inte vara.
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Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, herr talman! Ltl Åke Mattsson det var mycket som kom och jag
har svårt att hålla med om. Jovisst, social hållbarhet det stämmer det
borde vi prioritera. Tar som exempel ekologisk mat, den är för dyr. Hur
ska vi kunna göra att de ensamförsörjande mammorna med låga inkomster ska ha råd att köpa ren mat åt sina barn. Då måste vi arbeta
med det sociala, det har du alldeles rätt i. Var det bättre för? Ni nämnde
att på 1700-talet skedde en förändring, jo vad händer den franska revolutionen. Då började man arbeta på ett helt nytt sätt, frihet, jämlikhet,
broderskap det var då det skedde en politisk förändring. Vi har de stora
upplysningsfilosoferna som Voltaire och Rousseau som lyfte fram ett
helt nytt sätt att tänka. Men det här har inte att göra med det vi diskuterar i dag, det som har lett till att vi har ett problem idag är industrialismen.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! Man missade budskapet, jag generaliserande tog
några enstaka axplock av det här. Jag tror på meddelandet, tror att det
är bra och kommer att gå framåt. För att det ska gå igenom krävs det
medmänsklighet och att vi bryr oss om våra medmänniskor och vår omgivning, tar mera hänsyn inte bara till våra närmsta grannar, vår familj,
vår by, vårt landskap, till Europa vi måste se över hela världen. Jag ville i
mitt anförande, som man tydligen missförstod fullständigt, påtala att
det är dit vi är på väg. Jag ser en tydlig trend att det är dit vi är på väg
tillbaka, man kan inte ta hela historien eller gå in på vad som var förändringen. Det som är intressant är att vi blir bättre vi har aldrig varit så
medmänskliga, så snälla som vi är i dag.
Ltl Sara Kemetter, replik

Det är sant i och för sig. När ledamoten la meningen, var det bättre förr
då gick mina tankar till det som ltl Åke Mattsson lyfte fram, då tänkte
jag för hundra år sedan när vi hade vi hade bysamhället när man faktiskt
hjälpte varandra och såg till att grannen fick mat om man levde i små
enheter. I dag upplever jag att jaget det är mycket starkare än gruppen,
här är vi av olika åsikter. Gällande den miljömässiga utvecklingen är det
den som brakar iväg mest och den blir nu även kostsam för industrin
och företagen, därför har vi börjat få en sådan reaktion.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! Jag forcerade 1900-talet snabbt för jag upplevde att
där har tänket kommit och det håller jag med om. Går man tillbaka och
tar från vikingatiden, erövringskrigen och även under första världskriget
var gemene man väldigt lite värd ur den medmänskliga synen. Globalt
har vi blivit medmänskligare och jag tror att det kommer att lyckas med
den inställning vi har idag. Vi vill ta itu med problemen och de flesta är
beredda att göra lite avkall på sin egen situation och sitt eget liv att vi
har det så pass bra just nu, det är därför vi kan göra det.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Igge Holmberg, replik

Tack, herr talman! Jag tror inte heller att utbildning är det som räcker,
men utbildningen är den viktigaste början. Sedan försvann ltl Mattssons
tal ut i hur det har blivit bättre nu och hur vi inom 80 och 90 talets rovdjurskapitalism har blivit trevligare och tycker bättre som människor.
För tre veckor sedan dog tre bangladeshiska sömmerskor eftersom det
krävde bättre löner. Folk hoppar i självmordstankar ut från hus i Kina.
Man har enorma problem med arbetssituationen runt om i hela världen.
Jag tror inte att rovdjurskapitalismen har blivit snällare, den har bara
flyttat längre bort från ltl Mattssons ögon.
Talmannen
Debattörerna får anstränga sig att hålla sig till dagens ärenden inklusive huvudtalaren.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! Andemeningen med mitt anförande är hur vi är,
meddelandet gäller Åland och när jag gick in på områdena var jag
kanske alldeles för otydlighet. Här på Åland bryr vi oss om det här, vi tolererar det inte vi reagerar negativt. När vi läser en sådan sak är det inte
frågan om de och vi mera, ltl Igge Holmberg och jag har samma åsikter
där. De flesta som läser om det på Åland tycker att det här är orättvist
såhär borde det inte få vara, kan man göra något åt det. Men vi kan se
till att vi har ett bra samhälle här och reagera på olika sätt, det var den
andemeningen jag var ute efter i mitt anförande. Vi försöker och allmänheten tolererar det inte på samma sätt här hos oss.
Ltl Igge Holmberg, replik

Även här köper vi billiga t-shirt, lågprismärken som är beroende av att vi
inte bryr oss om att det sker en hållbar utveckling någon annanstans
heller. Det här är något som fortfarande pågår det är därför meddelandet kommer, som ltl Mattsson sa vi måste tänka mer globalt inte bara
Åland. Vi måste se längre än våra egna stugknutar.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! Jag tycker fortsättningsvis att oavsett hur mycket
man försöker från socialdemokratiskt håll säga att jag har fel när jag
tycker att människorna i Europa i vår näromgivning har blivit mycket
medmänskligare. Man reagerar personligen på sådant här, ingen av de
stora klädkedjorna idag om det är barnarbete vågar stå bakom något sådant. Kunderna vänder dem ryggen omedelbart det kommer en sådan
reaktion. Sedan kanske man är bekväm, men vi har ett meddelande och
det löser inte problemen. Jag hävdar bestämt att meddelandet det fungerar, är bra och mycket tack vare att vi kommer att bli ännu medmänskligare och trenden är tydlig vi blir vara snällare, bättre och bryr
oss mer om andra. Det är en känsla som jag har.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Barbro Sundback, replik

Jag ska bryta det socialdemokratiska mönstret och säga att i viss mån
håller jag med ltl Åke Mattsson. Det finns FN-rapporter och andra som
visar att t.ex. millenniemålen har haft effekt. Fattigdomen har minskat i
världen o.s.v. den har inte utplånats, det finns en hel del positiva rapporter. Det är svårt att dra den slutsatsen att vi har blivit snällare, medmänskligare. Vi har kanske blivit mera egoistiska, det varierar lite. Det
finns fog för en viss optimism men problemet är att den sociala hållbarheten bygger på ett överutnyttjande just nu av globens resurser. Framgången måste sättas i relation till hur världens resurser används och det
är vad det här går ut på.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! Det var en ganska skarp vinkling och som jag sa ett
abstrakt anförande, de andra sakerna har man processat ganska långt.
Det finns ett hopp att människorna blir tolerantare mot varandra. Vi har
de homosexuellas rätt att gifta sig för 20, 30 år sedan var det ett enormt
motstånd mot det. Finns det motståndare i dag finns det inte utrymme
för dem längre att uttrycka det, det accepteras inte att man inte accepterar det. Jag tycker att vi har blivit bättre, det finns många fler områden
som vi kan bli ännu bättre på, ett visst hopp har jag i alla fall.
Ltl Barbro Sundback, replik

Det är ofrånkomligt att individerna är delvis ändå en produkt av det
samhälle de lever i. Ju fler demokratiska samhällen vi får som styrs av
respekt för mänskliga rättigheter och rule of law desto bättre är det för
oss alla. En sak som jag tar starkt avstånd från är när ltl Mattsson säger
att Hitler bedriver ett försvarskrig, det är farligt att säga. Hitler ansåg att
den ariska rasen var den överlägsnaste av alla och hans mål var att upprätta det s.k. tredje riket. Det var inte mycket försvar i det kriget, det var
att erövra och undertrycka folk, döda de som inte tillhörde den rätta rasen. På den punkten hoppas jag att ltl Mattsson formulerar om sin
ståndpunkt.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack för det påpekandet ltl Sundback, det är helt korrekt det hon säger.
Det jag vill framföra är att t.o.m. en sådan bastard som Hitler försökte i
inledningsskedet i anfallskriget mot Polen hävda att det var i försvarssyfte han angrep Polen, för att tyskarna och folk överhuvudtaget inte accepterade och inställningen i Europa var att man inte tillät ett direkt angreppskrig utan försökte dölja det. Sedermera vet alla vilken grymhet
det var o.s.v. Han försökte ta till ett sådant argument för att rättfärdiga
vad han gjorde. Och inte som romarna gjorde då stack man bara ut och
visste man att de var lite svagare passade man på att göra området
större i eget syfte.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Minister Carina Aaltonen

Tack, fru talman! Jag gläds fortfarande över alla framåtsyftande, konstruktiva
och positiv anföranden som hölls förra veckan. Debatten har varit fortsatt liv915

lig i dag. Speciellt centerns gruppanförande ltl Runar Karlsson som tog fasta
på de fyra systemvillkoren och vad det skulle innebära i praktiken, vad vi redan gör idag och vad vi inte ska göra om vi ska följa dessa som utgångspunkt.
Vad är det vi behöver avstå ifrån att göra, allt annat är sedan hållbart.
De fyra systemvillkoren som definition än tydligare, lättare att följa och betydligt enklare än att försöka kunna fatta beslut utgående från Brundtlandskommissionens definition. Den är varken entydlig, tydlig eller klar utan har
varit bra som en ledstjärna men väldigt svår att kunna fatta politiska beslut
utgående från. Hittar man en bättre definition på de fyra systemvillkoren är
det inte mig eller kommittén emot att man antar dem.
I ca 20 år har man erfarenheter av Det Naturliga Stegets definition. Vad är
skillnaden på det miljöarbete som har gjorts sen tidigare ca 20 år på Åland
och det som vi ska göra nu? Det är övergripande beslut som ska fattas, lagtinget ska fatta beslut om principerna för framgångsmetoden om hållbarhetsstrategin och sedan ska man ansvara för arbetet både långsiktigt och kortsiktigt. Lagtinget ska ta beslut om strategi och vision och fastställa årtalet för när
Åland ska vara hållbart. Sedan ska definitionen fastställas, vilka ramar ska
man följa. Lagtinget tillsammans med landskapsregeringen äger processen
och har det övergripande politiska ansvaret på Åland för hållbar utveckling.
Det finns kortsiktiga åtgärder som lagtinget har, att årligen fastställa via
budgeten att investeringarna stöder strategin för ett hållbart Åland och se till
att tillräckliga resurser avsätts och sedan är det lagtingets uppdrag att följa
upp arbetet. Landskapsregeringen är den verkställande instansen och ska ansvara för arbetet genom att besluta om den övergripande hållbarhetsstrategin
och att vi tillsammans med lagtinget äger processen och det övergripande politiska ansvaret. Med nyckeltal och annat följa upp att strategin förverkligas
och budgetera tillräckliga medel så att strategin kan förverkligas.
Vi ska tillsätta en hållbarhetsstrateg, ha intern hållbarhetsberedning och ta
fram fyraåriga handlingsplaner med konkreta åtgärder och tydliga delmål.
Det är viktigt att handlingsplanen överlappar regeringsskiftena med minst ett
år för att få kontinuitet i arbetet. Arbete ska inte bara ske på miljöbyrån utan
tid och resurser ska avsättas från alla avdelningar för att stöda att arbetet så
att det ska vara integrerat i hela förvaltningen. Att ledningsgruppen får utbildning i vad det är.
Vi har en konkret plan för hur arbetet ska gå vidare. Vi har under de här
dagarna fått en hel del kritik för att det är för lite konkreta åtgärder. Vissa
lagtingsledamöter vill genast in i verktygslådan och sätta igång med olika
projekt. Jag känner själv hur det har kliat i fingrarna, när får vi börja jobba
med sådant vi ser, elstolpar, vindmöllor, solpaneler på alla skolor tak o.s.v.?
Det att lätt att tänka att det är då man gör ett hållbart arbete när vi ser synliga
resultat. Det har vi provat på minsann under årens lopp.
Tankesmedjan, som initierades av dåvarande näringsminister Jörgen
Strand 2005 och sedan skulle det genomförs och jag tror att alla politiska
partiledare var med. Ett tjugotal personer från näringsliv och utbildningssektorn och man lade ner säkert minst halv miljon euro på arbetet och det var en
god tanke, men blev inte så mycket mera konkret av tankesmedjans slutsatser. Så blir det av ganska mycket man gör.
Som ett ex. om vi direkt kastar oss in och börjar spika, och nu ska vi börja
bygga badrummet, utan att först ha bestämt oss för vad är det för sorts hus vi
ska bygga. Vem ska bo i det? Sedan måste vi börja ta fram ritningar, planlös916

ningar, ansvarig byggherre och förstås se till att vi har en ekonomi i projektet
att vi har råd att få det klart att det inte blir som i Spanien där vi ser det halvfärdiga huskropparna.
På samma sätt är det med den här strategin, nu lägger vi grunden och beslutar oss för att bli ett hållbart Åland 2051. Vi sätter ramarna och sedan ska
strategin följas så att det inte blir som med tankesmedjans arbete eller som
mycket annat. När det är regeringsskifte så kommer man på att så här ska vi
göra i stället. Det är så lätt att politiskt stå i talarstolen och säga vad andra ska
göra. I det här arbetet ska vi inte göra det och det kommer att bli svårt för oss,
det kommer att bli svårt för mig och jag lovar att det kommer att bli svårt för
er. Vi måste involvera aktörerna, de som det berör och här måste vi ha en
struktur för det.
Kommittén identifierade några framgångsfaktorer som man behöver för
att lyckas i arbetet, att det inte blir som ltl Axel Jonsson sade, något för byrålådan. Vi behöver ta ett gemensamt politiskt beslut om visionen och strategin,
vi måste se till att det är långsiktigt vi har sagt nio regeringen framåt 2051.
Det måste finnas metodval och verktyg att genomföra planerna att följa
upp och utvärdera. Utbildning har nämnts flera gånger i dag det är väldigt
viktig. Och en bra kommunikation både internt och externt, få människor
med sig.
Jag ser fram emot när vi börjar med det grundläggande arbetet, det kan
verka abstrakt men har vi inte grunden, ritningar framför oss så vi vet vad vi
ska bygga så blir det som de alltid har gjorts. Jag ser fram emot utskottets behandling och hoppas verkligen att utskottsmedlemmarna tar möjlighet att
fördjupa sig i bl.a. de fyra systemvillkoren. Och håll gärna öppna höranden
om det är möjligt så att fler kan få ta del av erfarenheter utskottsarbetet oftast
innebär.
Finans- och näringsutskottets ordförande bad mig säga några ord om ekonomin. Vi har en krympande ekonomi i vårt samhälle. Vi måste ställa om, vi
har börjat ställa om. Dessa två år som landskapsregeringen har arbetat har
varit fokus på att ställa om Åland så att skattepengarna ska räcka till det som
måste göras. Vi har satt i gång kommunernas socialtjänst, arbetet med en
gemensam infrastruktur. Den digitala agendan är i full fart. Kortruttssystemet bygger precis på samma sätt att man ta fram en strategi och en struktur
för att sedan kunna gå in och ta rätt beslut för att få ner kostnaderna på lång
sikt.
Vi måste hitta nya sätt att jobba. Om vi inte gör det kommer lagstiftningen,
demografin emot, EU-direktiv framför allt inom det kemikaliska miljöområdet, avfallsavgifter, inom sjöfarten är det både SECA och NECA som gör att
man måste ställa om inom sjöfartssektorn, för tillverkningsindustrin och
jordbruket handlar det om dyrare råvaror och gödsel o.s.v.
Vi måste tänka annorlunda för att ha råd att ha en god välfärd, tillväxt att
människor ska kunna må bra. Att vi har råd med hälsovård och utbildning.
Hela projektet handlar om ekonomi i grund och botten. Förstör vi förutsättningarna att bo och leva på den här planeten, vad är vi här och jobbar för då
egentligen? Vi behöver det här arbetet ju tidigare vi sätter i gång och tar besluten desto bättre är det för oss alla och för den åländska ekonomin.
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Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, fru talman! Ministern pratar om att det har kliat i fingrarna att få
sätta i gång med de konkreta åtgärderna. Borde man inte enligt det resonemanget direkt lägg av med de vindkraftprojekt man har på gång för
ett stödsystem för utbyggd Ålands vindkraft? Om man inte från politiskt
håll kan säga om det är ett bra beslut eller inte. Jag tror tvärtom att det
är ett bra projekt och att vi från politiskt håll ska fortsätta att prioritera
det och hoppas att landskapsregeringen även gör. Det blir att inte riktigt
hänga ihop när man med vissa investeringar ska få göranden från politiskt håll och initiativet kommer därifrån men med andra projekt så ska
man inte få diskutera här i salen utan det ska föregås av en hållbarhetsprocess. Man nämner t.ex. digitala agendan som ett bra exempel på vad
man har satt igång i hållbarhetsarbetet, ett projekt som har uppstått
från politiskt håll. Varför ska man inte få diskutera den här typen av
hållbarhetsåtgärder i lagtinget när man har fått göra det hittills?
Minister Carina Aaltonen, replik

Absolut får man diskutera hur mycket åtgärder som helst. Det som
kommittén och ltl Axel Jonsson hade som uppdrag var att ta fram en
strategi inte bara punktinsatser. Sätter man ihop lagtingsledamöterna
en eftermiddag kan vi få en lista på hundratals olika konkreta åtgärder.
Men en strategi att vi når till de mål vi har önskat det behövdes och det
fanns inte något att kopiera runtomkring i världen. Så länge ltl Axel
Jonsson var med togs det fram ett material som är unikt och som andra
kommer att ta modell efter.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Ministern fyllde 50 år häromdagen, jag gratulerar. Det
skulle tyda på att ministern har levt en tid vår jord och på Åland och då
kan man inte tala på det sättet att det som är gjort förut är ingenting
värt. Man har inte insett förut att miljön och ekologin är synnerligen
viktig, vindkraftens uppbyggnad, fjärrvärme på flis, reningsverkens utbyggnad, kampen för rent råvatten, minskad användning av bekämpningsmedel i jordbruket listan kan göras hur lång som helst. Det är inte
nu man inleder processen utan den har sannerligen pågått i decennier
från åländska politikers sida.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Man kan inte säga att allting är dåligt som har gjorts. Hade
det gjorts på ett strukturerat sätt som har de fått genomslagskraft, vi ser
att råvattentäkterna och sjöarnas vatten försämras vi har inte sett förbättringar på Östersjöns bottendöd. Det finns mycket att göra fortfarande och ska vi hålla på i samma takt hinner vi förstöra fler planeter än
vad vi har tillgång till. Vi har inte råd att kasta ut hundratals, tusentals
euro på olika projekt nu måste vi jobba mera strukturerat eftersom vi
har en mindre penningpåse att använda oss av.
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Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Jag kan inte hålla med om det, utan vi ska naturligtvis ha en
total strategi och sedan ska vi göra en väldig massa insatser. Under min
tid i politiken har det gjorts mycket stora saker för miljön. Infrastrukturen i Mariehamn är ett gott exempel, och det har gjorts snabbt och effektivt många gånger. Vi ska fortsätta på den linjen vi har varit inne på.
Jag står bakom den här regeringen och jag skriver inte under på att de
resultat som tankesmedjan kom till skulle vara bortkastade, jag hoppas
verkligen att de är en del både inom miljö- och näringspolitiken för
också den här landskapsregeringens arbete. Med den övertygelsen gick
jag med bakom den här regeringen, t.ex. att vi ska satsa på grön teknologi i vår industriella produktion i landskapet m.m. som tankesmedjan mycket väl arbetade med.
Talmannen
Tiden är ute!
Minister Carina Aaltonen, replik

Absolut finns det mycket man kan bygga vidare på men det är inte någon som har tagit arbetet vidare på ett strukturerat sätt. Vi måste nu
komma fram till att varje sektor jobbar med sitt område att vi kan se ett
resultat och kunna pricka av. Hur minskar vi koldioxid beroendet t.ex.,
hur går vi framåt så att vi får fossiloberoende jordbruket där vi kan ha
en livsmedelsstrategi. Det är framför allt jordbrukarna själva som måste
vara med i det arbetet. Vi kan styra en hel del från landskapsregeringen
när det gäller pengar, bidrag och regelverk o.s.v. Nog är det bättre om
man själv kan vara med i arbetet från början.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, herr talman! Det blir i samma riktning som föregående replik,
man får den uppfattningen när man lyssnar på minister Aaltonen att
ingenting har gjorts tidigare, men när ministern har kommit i ministerposition ska det börja hända. Tankesmedjas arbete var ett bra dokument, varför följer man inte upp de politiskt det är där de stannar av.
Det här dokumentet blir antagligen samma sak om det inte finns en politisk styrka att styra det. Att binda en strategi i nio regeringar, logiken
säger att det inte kommer att hålla, det kommer många olika nya tekniker och olika förändringar som sker på 50 års sikt. Man kan ha en målsättning och vision men du kan inte binda upp en politiker som blir invald i Ålands lagting att omfatta ett beslut som har tagits tidigare.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Det är för att det ska bli så, som det inte var med tankesmedjan, som vi ska gå in för den här strategin och alla de åländska politiska partierna ska vara med och ta beslut om att det är något vi ska gå
in för gemensamt. Att det inte bara ska handla om den här landskapsregeringen utan att Ålands Framtid, liberalerna med stolthet kan vara med
och säga att det här är jag med och tar fram och ställer mig bakom. Ansvarsfördelningen måste vara väldigt tydlig, det övergripande ansvaret
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har Ålands landskapsregering och framför allt Ålands lagting så att man
kan ställa de regeringar som kommer framöver till svars om det inte
händer något.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, herr talman! Jag hävdar fortfarande att även om Ålands Framtid
skulle omfatta dokumentet kan inte jag gå i god för att kommande generationer, när jag ligger i mull, har samma åsikt som nu. Det är samma
sak för socialdemokraterna minister Carina Aaltonen kan inte slå stämpeln på och säga att det här är socialdemokraternas politik i 50 år
framåt när man inte vet hur utvecklingen blir tekniskt sett, det är mycket som händer på vägens gång. Du kan ha grunderna i dokumentet men
det är ett levande dokument som du kommer att förnya lite nu och då
vartefter förändringarna sker.
Minister Carina Aaltonen, replik

Naturligtvis kan man se det så att det ska förnyas, men målet kan vi inte
förnya om vi ska bli hållbara 2051 vi ta ansvar för det beslutet och sätta
ner foten och säga att vi ska göra det. Om Finlands riksdag och regering
har kunnat ta beslut om att Finland ska bli hållbart till 2050, om EU har
tagit sådana beslut, om andra länder i världen gör, det varför skulle inte
Åland kunna göra det? Det som är unikt är att i på ett mycket tydligare
sätt definierar vad det innebär att bli hållbar och då är det de fyra
systemvillkoren som vi i dag uppfattar att är de allra bästa. Kommer det
andra definitioner om tio eller 15 år som är ännu bättre finns det ingen
anledning att överväga att revidera beslutet från 2014.
Talmannen
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till finansoch näringsutskottet till vilket övriga utskott lämnar utlåtanden.
Föredras
5

Samarbete mellan FBK och alarmcentralen
Landskapsregeringens svar
Ltl Katrin Sjögrens skriftliga fråga (SF 2/2013-2014)
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.
Ltl Katrin Sjögren

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga: Varför har
det viktiga arbetet med att utveckla samarbetet mellan alarmcentralen och
FBK stagnerat?
Minister Wille Valve

Tack ltl Sjögren för den frågan. Det viktiga arbetet med att utveckla samarbetet har inte på något sätt stagnerat. Till att börja med kan man konstatera
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att det inte är ett ansvar som ligger hos alarmcentralen den larmar enbart ut
enligt av andra myndigheter fastslagna larmplaner. När det gäller prehospitala sjukvården, eller ambulanssjukvården som vi säger i vardagligt tal, är det
ÅHS som ansvarar för den verksamheten. Sedan en tid tillbaka har ett arbete
med att höja servicenivån och effektivera användningen av den prehospitala
sjukvården pågått inom ÅHS.
Arbetet med att skapa rutiner för att använda de frivilliga brandkårerna
som en resurs vid t.ex. hjärtstopp har i detta arbete varit en central pusselbit.
Viktigt är att hjälp kommer till platsen snabbt. Vid hjärtstopp handlade det
om åtta minuter obehandlat innan man är död. Viktigt är att man ser till att
det sker på ett organiserat och effektivt sätt att man får en god kvalitet på
hjälpen och använder resurserna effektivt.
Administrativa gränser d.v.s. sjukvård, ÅHS, brandkår som hör till kommuner, första hjälp, sjöräddning och tredje sektorn har historiskt lett till
komplikationer att hitta väl fungerande system där larmkedjan funkar från
alarmcentral till ambulans via den resurs som FBK innebär. Viktigt är att
säkra tillgången på utrustning och personalens kompetens och att den hålls à
jour.
Nu har förhandlingarna slutligen gett resultat. Samtliga inblandade från
ÅHS via räddningsområdet Ålands landskommuner, Mariehamns stads
räddningsverk, till de enskilda FBK-arna, sjöräddningen och Röda Korset har
nu hittat en till synes fungerande modell. Måndagen den 27 januari kommer
parterna att träffas för att lägga sista handen vid förslaget som sedan kommer
att implementeras under första halvan av 2014. Alla parter han bjudit till och
gett det bästa ur sin verksamhet till ett samarbete som nu ser ut att kunna bli
riktigt bra.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Orsaken till att jag ställer min skriftliga fråga är att jag har blivit
kontaktad av medlemmar ur FBK som uppfattar att arbetet har stagnerat. Det
verkar som det inte är helt klart med informationskanalerna. Jag utgår ifrån
att landskapsregeringen har diskuterat ihop sig.
Som ministern sade är det en delad behörighet mellan kansliministern och
hälso-och sjukvårds ministern och faktum är att när ÅHS-lagen skrevs var det
här ett tydligt ställningstagande som togs. I lagen föreslås att ÅHS ska kunna
bestämma att de första insatserna kan ingå i den prehospitala sjukvården och
det följer man upp med att man ska kunna använda sig av alla till buds stående resurser som finns. Är det här ett uttryck för att man lägger servicenivåer inom ÅHS så att man får ett fungerande system. Kan vi räkna med att
under 2014, om det blir ett misstänkt hjärtstopp t.ex. i Vårdö larmas frivilliga
brandkåren?
Minister Wille Valve

Vi kan räkna med att det finns en lösning och den kommer att implementeras
under 2014. De problem som ltl Sjögren uppmärksammar har nått en lösning. Sedan ska man minnas landskapsregeringens roll, detta är ytterst något
som måste framförhandlas mellan de parter jag nämnde. Landskapsregeringen kan givetvis vara pådrivande och uppmuntra till en överenskommelse men
detta i sista hand ÅHS och de instanser som jag nämnde som måste uppnå en
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överenskommelse. Det är ett frivilligt system, ingen FBK-are kan tvingas i det
här.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Jag har just avslutat en diskussion gällande hållbar utveckling, det
här är verkligen hållbar utveckling. Att optimera de resurser som finns både
den materiella och de personella det verkar som det är något som fattas i informationsbiten här eftersom jag har blivit kontaktad av personer som upplever att det inte fungerar. Jag vill också lyfta ett varningens finger att göra det
alltför byråkratiskt. I dagsläget fungerar det så att vi har ett kunskapslyft i
åländska samhället, institutioner, kommuner, företag köper in hjärtstartare,
vi har en här utanför lagtinget, vem som helst ska kunna använda en hjärtstartare. Därför tycker vi från liberalerna sida att det är av yttersta vikt att
man tar tillvara på den erfarenhet, kunskap och vilja och dessutom utrustning som finns hos frivilliga brandkåren. Jag tar det som ett löfte från landskapsregeringen att under 2014 börjar det här fungera.
Minister Wille Valve

Jag är något förvånad över den information som ltl Sjögren hänvisar till eftersom det står i skarp kontrast till det som jag har framför mig och som jag
har kontrollerat. Jag kan försäkra ltl Sjögren att den 27 januari kommer det
att vara ett möte där sista handen kommer att läggas på den överenskommelse som ltl Sjögren efterfrågar.
Talmannen
Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat.
Plenum slutar
Nästa plenum hålls idag klockan 17.10. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum.
Andra behandling efter bordläggning
1

Ändringar i skattelagstiftningen 2014
Ltl Mats Perämaas förslag till åtgärdsuppmaning (Bordlagd 20.01.2014)
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 10/2013-2014)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 5/2013-2014)
Vid ärendets andra behandling har lagtingsledamoten Mats Perämaa, understödd av ltl
Brage Eklund, föreslagit att lagtinget ska godkänna en kläm av följande lydelse: ”Att
lagstiftning uppmanar landskapsregeringen att i samband med kommande lagförslag på
skatteområdet göra en analys av de faktiska effekterna av skattelagstiftningen.”
Detta kallas ltl Mats Perämaas förslag. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.
Omröstning kommer därför att verkställas. Den som röstar för utskottets förslag röstar
ja och den som röstar för att ltl Mats Perämaas kläm ska godkännas röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.
Lagtinget har omfattat utskottets betänkande. Klämförslagets enda behandling är avslutad. Därmed är ärendet i dess helhet avslutat.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 10.03.2014 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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