
 
 

 

Ålands lagting 
Stenografiska protokoll 

 

10 mars 2014 – 4 juni 2014 
 
  

   



 

Innehållsförteckning 

 

Plenum den 10 mars 2014 kl. 13.00 ....................................................................... 1 

Plenum den 12 mars 2014 kl. 13.00 .................................................................... 45 

Plenum den 17 mars 2014 kl. 13.00 .................................................................... 101 

Plenum den 19 mars 2014 kl. 13.00 .................................................................. 123 

Plenum den 21 mars 2014 kl. 09.30 .................................................................. 185 

Plenum den 24 mars 2014 kl. 13.00 .................................................................. 199 

Plenum den 26 mars 2014 kl. 13.00 .................................................................. 245 

Plenum den 31 mars 2014 kl. 13.00 .................................................................. 301 

Plenum den 2 april 2014 kl. 13.00..................................................................... 359 

Plenum den 7 april 2014 kl. 13.00 ...................................................................... 417 

Plenum den 14 april 2014 kl. 13.00 ................................................................... 441 

Plenum den 16 april 2014 kl. 13.00 ................................................................... 507 

Plenum den 23 april 2014 kl. 13.00.................................................................... 571 

Plenum den 28 april 2014 kl. 13.00 .................................................................. 627 

Plenum den 30 april 2014 kl. 09.30 .................................................................. 727 

Plenum den 26 maj 2014 kl. 13.00 .................................................................... 793 

Plenum den 28 maj 2014 kl. 13.00 .................................................................... 847 

Plenum den 2 juni 2014 kl. 13.00 ...................................................................... 901 

Plenum den 4 juni 2014 kl. 13.00 ...................................................................... 953 



Ärenderegister  

 

Presidentframställningar 
RP 5/2013-2014 .....................................................................................................................................  42, 82, 124, 203, 246 
RP 6/2013-2014 .....................................................................................................................................  42, 83, 199, 246, 340 
RP 7/2013-2014 .........................................................................................................................................................  899, 928 

Lagframställningar 
LF 3/2013-2014..................................................................................................................................................  124, 200, 245 
LF 4/2013-2014 .........................................................................................................................................................  2, 65, 116 
LF 6/2013-2014 ............................................................................................................................................ 84, 442, 558, 572 
LF 7/2013-2014 .....................................................................................................................................  43, 102, 572, 627, 727 
LF 8/2013-2014 ............................................................................................................................  43, 113, 245, 340, 360, 417 
LF 9/2013-2014 .........................................................................................................................................................  243, 301 
LF 10/2013-2014 ................................................................................................................................  505, 507, 847, 950, 980 
LF 11/2013-2014 ........................................................................................................................................................  846, 848 
LF 12/2013-2014 ........................................................................................................................................................  846, 849 
LF 13/2013-2014 .................................................................................................................................................................  952 
LF 14/2013-2014 .........................................................................................................................................................  952, 953 
LF 25/2012-2013........................................................................................................................................................  1, 45, 116 

Budgetframställningar och finansmotioner 
BF 3/2013-2014 ................................................................................................................................  439, 442, 508, 848, 902 
BM 51-55/2013-2014 ................................................................................................................................  442, 508, 848, 902 
BM 51/2013-2014 ...............................................................................................................................................................  442 
BM 52/2013-2014 ..............................................................................................................................................................  442 
BM 53/2013-2014 ..............................................................................................................................................................  442 
BM 54/2013-2014 ..............................................................................................................................................................  442 
BM 55/2013-2014 ..............................................................................................................................................................  442 

Meddelanden 
M 3/2013-2014..............................................................................................................................................................  43, 125 
M 4/2013-2014 ...........................................................................................................................................................  122, 204 
M 5/2013-2014 ...........................................................................................................................................  505, 625, 639, 728 
M 6/2013-2014 ...........................................................................................................................................  625, 724, 791, 793 
M 7/2013-2014 ...........................................................................................................................................................  846, 929 

Berättelser 
RB 1/2013-2014 ...........................................................................................................................................................  43, 929 
NRB 1/2013-2014.......................................................................................................................................................  122, 204 

Redogörelser 
RS 2/2013-2014 ..................................................................................................................................................  627, 841, 855 
RS 3/2013-2014 ......................................................................................................................................................  2, 902, 981 
FUR 1/2013-2014 ..................................................................................................................................................  99, 122, 124 

Spörsmål 
S 1/2013-2014, 99, 200 ....................................................................................................................................... 247, 342, 362 
S 2/2013-2014 .............................................................................................................................................  415, 442, 568, 575 

Frågestund 
F 2/2013-2014 .....................................................................................................................................................................  185 

Åtgärdsmotioner 
MOT 1/2013-2014 .................................................................................................................................................  99, 183, 235 
MOT 9/2013-2014 183 .................................................................................................................................................  358, 38 
 

  



 

MOT 10/2013-2014 ............................................................................................................................................  183, 358, 396 
MOT 11/2013-2014 .............................................................................................................................................  183, 358, 407 
MOT 12/2013-2014 .............................................................................................................................................  183, 358, 411 
MOT 13/2013-2014 .....................................................................................................................................................  183, 362 
MOT 14/2013-2014 ..................................................................................................................................................... 183, 366 
MOT 15/2013-2014 .....................................................................................................................................................  183, 379 
MOT 16/2013-2014 ......................................................................................................  183, 418, 505, 569, 625, 724, 791, 841 
MOT 17/2013-2014 .....................................................................................................................................................  183, 418 
MOT 18/2013-2014 .....................................................................................................  183, 439, 505, 569, 625, 724, 791, 845 
MOT 19/2013-2014 ............................................................................................  183, 439, 505, 569, 625, 724, 791, 846, 889 

 
 



 

 

 Ålands lagting PLENARPROTOKOLL  
   
   M W-A 

 

Plenum den 10 mars 2014 kl. 13.00 

Plenum börjar .................................................................................................................................................................. 1 
Bordläggning ................................................................................................................................................................... 1 
1 Ändrad polislag 

Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 4/2013-2014) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 25/2012-2013) 

Bordläggning ................................................................................................................................................................... 2 
2 Patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 3/2013-2014) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 4/2013-2014) 

Remiss ............................................................................................................................................................................. 2 
3 Redogörelse enligt 32 § AO för tiden 1 november 2012 – 31 oktober 2013 

Landskapsregeringens redogörelse (RS 3/2013-2014) 
För kännedom ................................................................................................................................................................ 42 
4 Godkännande av ändringen av konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar 

Landskapsregeringens yttrande (RP 5/2013-2014-s) 
Republikens presidents framställning (RP 5/2013-2014) 

5 Godkännande av frihandelavtalet mellan EU och Republiken Korea 
Landskapsregeringens yttrande (RP 6/2013-2014-s) 
Republikens presidents framställning (RP 6/2013-2014) 

6 Energideklaration för byggnader 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 7/2013-2014) 

7 Ändrad kemikalielagstiftning 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 8/2013-2014) 

8 Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen 
Landskapsrevisionens berättelse (RB 1/2013-2014) 

9 Ålands handlingsprogram mot riskbruk och missbruk 2013-2016 
Landskapsregeringens meddelande (M 3/2013-2014) 

Plenum slutar ................................................................................................................................................................. 43 
 

Plenum börjar 
Närvaroregistrering. 27 ledamöter närvarande. 

Talman Britt Lundberg samt lagtingsledamöterna Christian Beijar och Torbjörn Elias-
son anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av sjukdom. Lagtingsledamoten 
Runar Karlsson anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av privata angelä-
genheter. Beviljas. 

Talmanskonferensen har idag beslutat att en frågestund kommer att hållas fredagen 
den 21 mars kl. 09.30. Antecknas. 

Bordläggning 

1 Ändrad polislag 
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 4/2013-2014) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 25/2012-2013) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 12.03. Godkänt. 
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Bordläggning 

2 Patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 3/2013-2014) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 4/2013-2014) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 12.03.2014. Godkänt. 

Remiss 

3 Redogörelse enligt 32 § AO för tiden 1 november 2012 – 31 oktober 2013 
Landskapsregeringens redogörelse (RS 3/2013-2014) 
Enligt 32 § arbetsordningen ska landskapsregeringen i början av varje lagtingsår lämna 
en skriftlig redogörelse till lagtinget över självstyrelsepolitiska frågor av väsentlig natur. 
Innan redogörelsen upptas till slutlig behandling i plenum ska självstyrelsepolitiska 
nämnden avge ett betänkande i ärendet.  

Diskussion.  

Lantrådet Camilla Gunell 

Fru talman! Bästa lagtingsledamöter, det är trevligt att se er tillbaka här på 
plenarsession. Det är också trevligt att kunna presentera den här redogörel-
sen som en öppning på denna vecka. 

Redogörelsen är, som arbetsordningen säger, från den 1 november 2012 till 
2013 och fram till det datum när den lades på lagtingets bord, dvs. den 16 ja-
nuari. Tidpunkten är bra för överlämnandet av det som skett under tidigare 
lagtingsår. Vi har fortfarande en situation där vi har tre redogörelser som 
kommer till lagtinget ganska efter varandra. Först är det EU-meddelandet, 
sedan kommer den här redogörelsen över självstyrelsepolitiken och sedan har 
vi ännu ett meddelande om de nordiska frågorna; Nordiska rådet och mi-
nisterrådet. Sedan har vi dessutom en årsberättelse. Detta gör att förvaltning-
en ägnar för mycket tid, tycker jag, åt det som har hänt. Det tar också tid ifrån 
det som är viktigt att göra i framtiden och verkställigheten i många frågor. 
Därför kommer vi under året att överväga hur vi kunde få hanteringen mer 
effektiv. Hur man önskar få den här rapporteringen kommer vi att fortsätta 
diskutera med självstyrelsepolitiska nämnden.  

Generellt kan man säga att det är en mycket aktiv tid vi är inne i när det 
gäller självstyrelsepolitiska frågor. Framförallt inom ramen för Ålandskom-
mittén pågår som bäst ett mycket intensivt arbete med möten både inom 
kommittén och förstås också på hemmaplan. Även inom förvaltningen är 
man mycket engagerad i dessa frågor, framförallt de tjänstemän som har 
uppträtt i kommittén och som kommer att göra det. De här frågorna följs 
med mycket stort intresse eftersom de är avgörande för framtiden. Och att vi i 
det här arbetet, under ledning av president Halonen, viceordförande Gunnar 
Jansson och Teija Tiilikainen, lyckas få fram de redskap som landskapet be-
höver för att i framtiden också kunna hantera de uppmaningar vi ställs inför 
så att vi på lång sikt ska vara en bärande och närande del av republiken Fin-
land med en stark ekonomisk tillväxt i området.  

Hembygdsrätt-, jordförvärvs- och näringsrätt är andra viktiga självstyrel-
sepolitiska frågor men också mycket krävande. Detta har vi inte minst märkt i 
landskapsregeringen när vi arbetar med förändringar inom de här områdena. 
Det krävs ett nytänkande, det krävs en hel del för att komma i mål. Vi hade 
önskat att kunna ge hembygdsrättslagen till lagtinget betydligt tidigare. Nu 
kommer den att gå på remiss inom de närmsta veckorna, så vi är på upptak-
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ten av det lagförslaget. Lagförslaget om hembygdsrätt och den terminologi 
som tas i bruk kommer också att ligga till grund för kommande förändrings-
arbete när det gäller jordförvärvsrättsfrågorna.  

I den lag som nu går på remiss är den stora förändringen att man ger stu-
derande rätten att inte mista sin hembygdsrätt under den tid som man är 
studerande och lyder under studiestödslagen. Förutom detta finns det också 
andra förändringar i terminologin.   

Nästa projekt är jordförvärvsrätten och där jobbar landskapsregeringen 
vidare i de riktningar som den parlamentariska gruppen angav 2009. 

Språkrådet, som jag i egenskap av lantråd leder, har under året kartlagt de 
olika områdena som är representerade i språkrådet. Där finns förutom land-
skapets förvaltning också representation från kommunerna, staten, näringsli-
vet, vårdsektorn och utbildningssektorn. Inventeringen av de olika områdena 
gör att vi diskuterar vad som kunde vara angelägna frågor att gå fram med 
och ta initiativ till, annars är språkfrågorna något som mycket aktivt finns på 
agendan inom landskapsförvaltningen dagligdags. Språkrådet har också hört 
riksdagsledamoten. Språkrådet hade under fjolåret ett seminarium med 
Markku Suksi och ett större möte med folktinget. Under våren kommer vi att 
följa upp arbetet med nationalspråksstrategin. Språkrättsrådets Corinna 
Tammenmaa kommer att besöka Åland den 9 april och även justitieombuds-
mannen Petri Jääskeläinen kommer till Åland i höst för att diskutera språk-
frågor. 

En fråga som också har varit på agendan är ortnamnen, den frågan nämns 
här i redogörelsen. Både frågan om ortsnamn och statistik är viktiga ur den 
synpunkten att de innebär båda synlighet för Åland på det internationella 
planet. Så länge inte orden Åland och Mariehamn syns i internationell sta-
tistik så är det ett tapp i marknadsföringsvärde som vi dagligen går miste om. 
Därför har vi varit i kontakt med lantmäteriverket om att ytterligare förbättra 
kartorna också på ett internationellt plan. Förvaltningen och Ålands närings-
liv har framfört att de har sett vissa förbättringar på det här planet. 

Andra viktiga språkfrågor som har varit uppe för diskussion är Pharmaca 
Fennica. Det är en gammal fråga men under 2013 har landskapet också där 
gjort särskilda ansträngningar både på nordiska planet också men också 
gentemot social- och hälsovårdsministeriet för att få den översatt till svenska. 
Vi upplever idag att avsaknaden av svenskspråkiga versioner kan utgöra en 
patientsäkerhetsrisk. 

Ålands demilitarisering och neutralisering finns nu i lagtinget hos nämn-
den och behandlas där. Landskapsregeringen ser fram emot de fortsatta dis-
kussionerna och de öppna seminarier som kommer att hållas i ämnet. Jag 
upplever att frågorna kring demilitariseringen och neutraliseringen återigen, 
lika som hela säkerhetspolitiken, har fått en ny aktualitet genom händelserna 
i Ukraina. Händelserna i Ukraina påverkar också förstås hur man i Finland 
och Sverige ser på den säkerhetspolitiska situationen. Det är intressant att 
konstatera att många debattörer också ser likheterna mellan Ålandsexemplet 
och möjligheterna till hur man eventuellt kunde lösa krisen för Ukrainas del, 
eftersom en lösning kunde vara en långtgående självstyrelse. Det finns histo-
riska kopplingar mellan Krim och Åland. Om det är så att krisen kan lösas vid 
förhandlingsbordet, vilket förstås alla önskar, så kunde Ålandsexemplet fun-
gera som inspiration och en lösningsmodell som man närmare kunde 
granska. 

  3 



  

Utrikesministern och kontaktgruppen vet att vi ifrån åländsk sida alltid är 
intresserade av att stå till tjänst om man kan lyfta fram Ålandsexemplet. Om 
Finland väljer att påta sig en mera aktiv roll i den här krisen så kommer vi 
också, om vår hjälp önskas, att vara behjälpliga om Ålandsexemplet blir aktu-
ellt. 

Den utredning som nämns i Finlands säkerhets- och försvarspolitiska re-
dogörelse från 2012 är aktuell. Den handlar om att titta på hur civilkrishante-
ring vid oljekatastrofer, terroristattacker osv. också kan hanteras inom det 
demilitariserade och neutraliserade området.  Landskapsregeringen har sagt 
ja till ett uppdragsförslag som har kommit från försvarsministeriet. Nästa 
steg är att utforma själva utredningens uppdrag och även att diskutera Ålands 
roll, insyn och delaktighet i den här utredningen. 

I grundlagsutskottet behandlas som bäst ändringar i gränsbevakningsla-
gen. I den lagen står nu också att man ska beakta demilitariseringen även i de 
kommande olika krishanteringsfrågor där militären idag har en roll. 

Kontakterna med riket har varit många och aktiva på många olika plan. 
Man kan säga att samarbetet är gott men att det är mycket tufft att komma in 
på den finländska politiska agendan. Aftonskolan som hölls ifjol var mycket 
riktgivande i många av de politiska frågorna som hanterades mellan land-
skapsregeringen och regeringen. Vi har åter bestämt att en aftonskola ska 
hållas inkommande höst. Temat för aftonskolan är ännu inte spikad, men ett 
förslag har varit att diskutera Ålandskommitténs innehåll och förslag hur 
man kan förändra och åstadkomma ett nytt progressivt självstyrelsesystem. 

Även kontaktgruppen har haft ett ganska aktivt år med seminarier. Åland 
är också med i Team Finland. Det handlar om det utrikespolitiska arbetet 
med Finlandsbilden. Landskapet har genom näringschef Linnea Johansson 
en representant i Team Finland. 

Det seminarium om Ålandsexemplet som har varit under planering i kon-
taktgruppen, och som nu kanske kunde ges förnyad aktualitet, är det semi-
narium om Ålandsexemplet som skulle hållas i Moskva.   

I redogörelsen nämns också många andra viktiga frågor. Ministrarna är 
beredda att gå in och diskutera dem om det finns frågor och intresse. 

Slutligen, justeringen av avräkningsgrunden är fortfarande en fråga som 
ligger högt på agendan. Finansministeriet har nu en ny Ålandsansvarig som 
vi försöker få kontakt med för att ge vår syn på Ålandsfrågorna. Vi inväntar 
också finansministeriet synpunkter. Det är fortfarande landskapsregeringens 
prioritering att vi gemensamt kunde föra fram frågor kring avräkningsgrun-
dens justering till Ålandsdelegationen. Tack, fru talman. 

 Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Tack för redogörelsen. Jag vill ta upp en fråga; kontakter-
na till riket. Det har att göra med Ålandskommitténs verksamhet, det är 
naturligtvis sant. Den kommitténs jobb genomsyras av tanken om att 
skapa mera politik i politiken och att få fram en levande politisk dialog, 
inte kanske via lagboken utan via politiska strävanden. Senaste aftons-
kola, som lantrådet nämnde, var för snart en månad sedan och följande 
skulle nu bli höst. Det är lite för långt emellan aftonskolorna. Kunde 
man ändå tänka sig att vi får någon redovisning om övriga kontakter, 
inte bara de i aftonskolan som är ganska formaliserade, utan de övriga 
som kunde ge mera politik i politiken? 
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Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Föregående aftonskola hölls ifjol 2013. Naturligtvis har vi beredskap 
från vår sida att ha hur många aftonskolor som helst om intresset finns i 
Helsingfors. Problemet är att kampen om uppmärksamheten är tuff, vil-
ket förstås ltl Jansson också känner till. Många politiska kontakter har 
förstås hållits utöver detta, minister mot minister i otaliga frågor som 
också redogörs för här. Resultaten kring LFA-stöd mellan närings- och 
jordbruksministrarna har behandlats och även frågan om flyktingar till 
Åland behandlades på ett särskilt möte med minister Ihalainen. Det var 
också mycket värdefullt att få frågan att rulla framåt. Även andra mi-
nistrar har haft möte kring sjöfartspolitiken med Merja Kyllönen. Det 
har varit många, många intressanta ministermöten under fjolåret. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Det är bra att landskapsregeringen tänker reformera med-
delandet. Det har varit önskvärt under flera år och självstyrelsepolitiska 
nämnden påpekade det under fjolåret.  

Det som jag har fäst mig vid är ambitionerna i landskapsregeringens 
handlingsprogram och landskapsregeringens agerande och meddelan-
den. Det finns mycket bra i landskapsregeringens handlingsprogram, 
men jag saknade väldigt många frågor. Hur går det t.ex. med den egna 
platsen i HELCOM? Hur går det med Ålandshavskommissionen som var 
en oerhört viktig fråga i slutet av förra mandatperioden? Om de frågorna 
hör vi inte ett endaste knyst!  

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Redan i år har vi gjort en förändring av meddelandet. Ifjol var med-
delandet mycket mera brett av lagtinget att döma, och av recensionerna 
att döma var det kanske lite för brett. Därför har vi smalnat av det i år 
och meddelandet rör inte internationella och inte heller bilaterala frå-
gor, utan meddelandet handlar närmare om de frågor som berör Åland 
och riket inom ramen för självstyrelsepolitiken. De frågor som ltl Sjö-
gren berörde är medvetet inte upptagna i redogörelsen. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Jag förstod också att det också fanns ett sådant önskemål att vi 
skulle avskilja självstyrelsepolitiska frågor, alltså kontakter mellan 
Åland och riket, men också externpolitiska frågor där man kan räkna 
Ålandshavskommission och en egen plats i HELCOM. Hur ska lagtinget 
får information om dem?  

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Ja, det kan man ju diskutera. Jag skulle naturligtvis gärna också berätta 
om det hade varit några större avgörande framsteg i de frågorna. 
Ålandshavskommissionen tittar vi nu på ur ett annat perspektiv där man 
kanske måste ha en starkare lokal förankring. Den frågan är av sådan 
politisk karaktär att den inte har hunnits med i den takt och den intensi-
tet som landskapsregeringen hade för avsikt. 
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Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Under rubriken skatte- och ekonomiska frågor, speciellt 
under skattegränsen, nämns i redogörelsen att det pågår ett arbete på 
rikshåll vad gäller bagatellmomsen att i förlängningen gå in för uppbä-
rande av lägre momssatser än 5 euro för tidningar och tidskrifter. Det 
står så här i redogörelsen; ”Industribranschernas fackförbund r: f, som 
oroat sig för att finska förlag i stor omfattning ska cirkulera tidningar 
och tidsskrifter via Åland”. Det står också att landskapsregeringen har 
motsatt sig en sådan här en förändring och ett eventuellt kommande 
lagförslag. Detta att man motsätter sig, betyder det att man inte finner 
att det finns fog för vad det nämnda fackförbundet har sagt i sin begäran 
om utredning? Det ska uttryckligen cirkulera mycket tidskrifter på det 
här sättet, eller vad är grunden för att landskapsregeringen motsätter sig 
en sådan här förändring? 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Landskapsregeringen har i två olika skeden uttalat sig gentemot finans-
ministeriet om detta. Först var det ett PM och ett förslag och i ett senare 
fall på väg mot en proposition. Vi motsätter oss att ålänningarna oskä-
ligt drabbas av lagen om den går vidare. Ålänningarna måste förtulla 
sina tidskrifter på ett sätt som vi upplever att försvårar livet på ett oskä-
ligt sätt. Landskapsregeringen har också fört fram andra argument i de 
här skrifterna, vilka vi kan närmare redogöra för också i utskottet. Det är 
offentliga handlingar. 

 Ltl Mats Perämaa, replik 

Talman! Det är säkert bra så. Med tanke på redogörelsen som land-
skapsregeringen har gett så oroar sig industribranschernas fackförbund 
om att tidningar ska cirkulera bl.a. på Åland för att uppnå momsfrihet-
en. Jag undrar åter igen om landskapsregeringen anser att det finns fog 
för den här oron eller inte? I så fall vore det en viktig sak att ta med i ar-
gumentationen mot en sådan här förändring eftersom det försämrar för 
ålänningarna. Begreppet ”cirkulera” låter inte särdeles positivt. Juridiskt 
sett har det ansetts att för att varor ska få momsbefrielse ska de vidare-
förädlas här på Åland för att man ska uppnå den effekten. Cirkulera är 
inte riktigt samma sak. Jag begär att lagtinget, via självstyrelsepolitiska 
nämnden, lite mera fördjupar sig i den här frågan. 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Ja, det här är givetvis en fråga med många dimensioner. Jag vill förtyd-
liga landskapets hållning att en vidareförädling krävs för att det här 
skatteundantaget inte ska överutnyttjas. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 
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Vtm Roger Jansson 

Fru talman! Det här är, som det alltid har varit, en av de viktigaste debatterna 
vi har i lagtinget med anledning av den årliga redogörelsen om självstyrelse-
politiska frågor. 

Jag ska uppehålla mig vid tre områden i det här meddelandet; dels refor-
meringen av självstyrelsesystemet, dels översättningen av God medicinsk 
praxis och Pharmaca Fennica och dels Ålands demilitarisering och neutrali-
sering.  

Före det vill jag säga något om tidtabellen. Vissa år har vi varit väldigt sena 
i behandlingen av det här meddelandet eftersom det har kommit väldigt sent. 
Då har meddelandet delvis varit gammalt redan när vi har fått det till lag-
tinget. Nu har landskapsregeringen försökt vara tidigare genom att avlämna 
detta den 16 januari. Det betyder 2 1/2 månad efter att perioden har gått ut. 
Genom att vi går på ledighet så innebär det för lagtingets del att ärendet 
kommer upp först i början av mars. Idag har vi den 10 mars och då är vi be-
tydligt längre ifrån den 1 november. Jag hoppas att landskapsregeringen och 
regeringarna framöver ska försöka anstränga sig att lämna den här redogö-
relsen redan i november till lagtinget så att vi ges möjlighet att vara nå-
gorlunda up-to-date i vår diskussion.  

Före jag går in på mina tre områden så när det gäller rubriken på sidan 3; 
Hembygdsrätt, jordförvärv och näringsrätt så inväntar vi det första lagförsla-
get om hembygdsrätten. Vi får föra den diskussionen när vi har kött på be-
nen. Det som sägs här är mera allmänna tidtabellsfrågor. 

Till den första punkten; reformering av självstyrelsesystemet. Den av stats-
rådet tillsatta Ålandskommittén behandlar frågan och har en mycket tight 
tidtabell trots att det är många år fram till 2021. Detta på grund av att upp-
draget första del säger att man redan under det här året 2014 ska lämna ett 
delbetänkande över huvudriktlinjerna för den framtida självstyrelsen. Det be-
tyder att huvuddelen av de svåra politiska frågorna på axeln Mariehamn- 
Helsingfors ska lösas inom det här året, och inte bara inom det här året utan 
antagligen redan i början på hösten måste det föreligga en överenskommelse 
för att kunna utforma ett delbetänkande. Det har redan gått ett antal måna-
der sedan kommittén började sitt arbetade. Nu är man inne i ett helt avgö-
rande skede där vi under dessa pågående månader, mars, april och allra sen-
ast i maj, ska komma till något slags politiskt resultat i de verkligt svåra frå-
gorna. Då är det också väsentligt att diskussionen förs här på hemmaplan 
över innehållet i det som vi möjligen kan komma överens om. 

Samtidigt är arbetet i Ålandskommittén sekret. Det är meningen att för-
handlingar mellan parterna, om man vill kalla dem så eller förhandlingar om 
alla medlemmar som finns i kommittén och som gäller rikets intressen och 
Ålands intressen, ska kunna föras till ett slutresultat inom maj- juni det här 
året. Det fordrar då rimligen en viss öppenhet trots att arbetet är sekret. Hur 
vi ska lösa den här problematiken är en intressant fråga och det är passligt att 
diskutera den i samband med det här ärendet. 

Det är särskilt en fråga från åländsk sida som vi har sett som väsentlig. Det 
är att ändra självstyrelsesystemet så att vi inte, som i dagens självstyrelselag, 
har två listor som den ena anger rikets behörighet och den andra anger 
Ålands behörighet, utan att vi skulle kunna fatta beslut om vilka som är de 
oåterkalleliga statsuppgifterna också för Åland och allt övrigt skulle sedan 
höra till Ålands behörighet om Ålands lagting så önskar, via diskussioner 
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med Ålands folk. Det här är den stora knäckfrågan, som också framkom i Aal-
tokommitténs arbete i riket, man är inte beredd att gå riktigt så långt. 

Nu har presidiet fått en mycket central roll i det här arbetet. Vi har den 
stora lyckan att ha ltl Gunnar Jansson som medlem. De närmaste månaderna 
ska vi försöka nå ett resultat i frågan om principuppbyggnaden för det nya 
självstyrelsesystemet. På något sätt måste vi kunna föra den diskussionen här 
och inte bara i Ålandskommitténs medlemsgrupp och självstyrelsepolitiska 
nämnden och i det arbetet är också lantrådet involverad. Men vi bör föra en 
diskussion om hur vi kan föra ut de här frågorna till ålänningarna.  

Den andra frågan, som hänger ihop med det här även om den är alldeles 
separat, är behovet av förändring av det ekonomiska systemet. Kommer man 
överens om systemuppbyggnaden så ingår ekonomin i den överenskommel-
sen. Det ställer särskilt stora krav på kommittén och kommittémedlemmarna 
eftersom inställningen i riket till en ökad ekonomisk självstyrelse på Åland li-
der av många händelser som har skett genom åren och som idag är aktuella. 
För att tala klarspråk så är det frågan om huruvida vi ålänningar, vi politiker, 
vi människor på Åland strävar efter någon form av skatteparadisisk situation 
där vi lockar företag och andra bortifrån, inte minst från Finland, att etablera 
sig på Åland. Kritikerna har fått vatten på kvarnen genom den postala verk-
samhet som skatteundantaget genom ett kryphål i den nationella lagstift-
ningen och i EU-regleringen av det hela ger möjlighet till. Det diskuterades 
just här i det föregående replikskiftet. 

Att använda sig av skatteundantaget för att tjäna pengar utan att ha en för-
ädling på Åland är inte acceptabelt. Det är ett sätt att undvika skatt och det 
får inte riskera det för Åland helt livsavgörande skatteundantaget i Finlands 
anslutningsfördrag med Europeiska Unionen.  

Det pågående Brändöfallet och frågan om Postens förädlingsgrad av det 
man sysslar med är centrala politiska frågor för att komma framåt med själv-
styrelselagsrevisionen. Landskapsregeringen bör hitta någon slags regelverk 
eller gräns för vilken förädling som borde hanteras. Sedan är det naturligtvis 
en annan fråga att verksamheterna regleras av rikslagstiftning i huvudsak och 
inte av Ålands lagstiftning. Men ålänningar kan man prata med, man kan 
agera inom ramen för Posten Ålands styrelse på ett ansvarsfullt sätt. Föräd-
lingsgraden måste vara relativt hög. Personligen vill jag säga att den borde 
vara minst 20 procent för att man ska kunna använda sig av det här kryphålet 
i skattelagstiftningen. 

Ytterligare sten på bördan har diskussionen genom åren om penningauto-
matföreningens verksamhet i riket haft. Det gör att man i riket är bekymrad 
över vår politiska vilja. Den på 90-talet aktuella Captive-lagstiftningen var ett 
annat exempel. När vi behöver vara ansvarsfulla, för att göra framsteg inom 
självstyrelsen så måste vi ta på oss det ansvaret. Vi får inte låta det gå. Låt gå-
politik inte acceptabelt när det gäller sådana här stora frågor. 

När det gäller residualprincipen tror jag att det finns en vilja från riket sida 
att från sakkunnigt håll, från både politiskt håll och tjänstemannahåll, att 
hitta lösningar. Det är viktigt att vi kan komma vidare med det, men då måste 
vi också visa en handlingskraft när det gäller att undvika kritiken mot att vi 
vill någonting annat de facto än vad vi säger.  

Ett annat problem i arbetet är att det är svårt att få riksdagsledamöterna 
att ägna tillräckligt tid åt Ålandsfrågor, som lantrådet var inne på i frågan om 
att få regeringen att ägna tillräcklig tid åt Ålandsfrågor. Det är inte lätt att få 
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riksdagsledamöterna att ägna tillräcklig tid åt Ålandsfrågorna. Därför har 
presidiet i arbetet fått en allt starkare och mer central roll. Det är frågan om 
vilka förslag ordförande Tarja Halonen och de två viceordförandena kan 
lägga fram för kommittén. Det blir helt avgörande för att nå resultat i en situ-
ation där riksdagsledamöterna är svåra att engagera. 

Avslutningsvis nämnde lantrådet att arbetet i Ålandskommittén eventuellt 
blir en fråga för aftonskolan att diskutera. Jag vill bara lyfta ett litet varning-
ens finger. I så fall om det ska vara en punkt på aftonskolans föredragnings-
lista så är det synnerligen viktigt att inkludera ordförande Tarja Halonen på 
förhand så att det inte blir problem om ansvaret och om makten över ärendet 
i dessa centrala frågor. 

Fru talman! Det här tog längre än vad jag hade räknat med. Jag ber om ur-
säkt för det. Jag ska snabbt bara beröra översättningen av God medicinsk 
praxis och Pharmaca Fennica. Det här är ett jätteproblem eftersom långt över 
50 procent av läkarna på Åland, både i offentlig sektor och privat sektor, är 
utbildade någon annanstans än i Finland, och har nästan aldrig kunskap i 
finska. Samtidigt är man hänvisad till mycket centrala verktyg för skötseln av 
patienterna och det finns enbart på finska. Särskilt Pharmaca Fennica resul-
terar i en alldeles oacceptabel situation. Det utgör, som landskapsregeringen 
skriver, en patientsäkerhetsrisk. Det utgör dessutom ett stort administrativt 
tilläggsarbete för de läkare som måste söka parallella lösningar för det som 
står i Pharmaca Fennica och en kontroll av att det är möjligt enligt det finska 
regelverket. Pharmaca Fennica och God medicinsk praxis bör finnas på 
finska, svenska och engelska i landet för att det ska fungera. Vi lever inom en 
global värld idag också inom hälso- och sjukvården. 

Det tredje och sista jag vill beröra är Ålands demilitarisering och neutrali-
sering. Jag har två synpunkter. Den geopolitiska utvecklingen i Europa har 
gått i en rasande takt de senaste veckorna. Ryssland kontra Ukraina och Krim 
är måhända ett av de allra största problemen som vi har upplevt sedan andra 
världskriget. I det sammanhanget vill jag lugna alla lyssnare när det gäller 
upprustningen av Rysslands nergångna försvarssystem. Efter Sovjetunionens 
fall så lät man det helt enkelt förfalla. Det blev på en sådan nivå som inte var 
rimligt för ett land som vill vara en stormakt. Den upprustningen är begriplig 
och att de måste ha övningar även i vårt när område är begripligt. Det behö-
ver i och för sig inte innebära någonting skrämmande. Men naturligtvis på-
verkar det vårt tänkande. I Sverige är man till och med beredd att omvärdera 
sin uppfattning om den geopolitiska utvecklingen och de hot som finns i vårt 
närområde. 

Det som däremot är allvarligt är naturligtvis det som har hänt i Ukraina 
och det som fortsätter att hända. Rysk militär går in utan varumärkesdekla-
ration och till och med, som jag ser det, har ockuperat delar av Ukraina. Vi är 
många som tror att Krim redan är förlorat. Mycket talar för det. Oberoende 
av hur det är med den saken så tror jag att Ålandsexemplet kan användas 
både om Krim skulle vara en del av Ryssland och om Krim fortsätter att vara 
en del av Ukraina. I båda sammanhangen Ålandsexemplet intressant och inte 
bara när det gäller självstyrelsen och dess konstruktion, innehåll och till-
komst utan lika väl demilitariseringen och neutraliseringen. Det har i viss ut-
sträckning visat sig vara en stabiliserande regim i Östersjöområdet. Att det 
var på det sättet kan man nog nästan påstå med säkerhet när man studerar 
historien kring andra världskriget och dess olika delar. 
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Man kan också säga att Svalbards demilitarisering har haft en sådan effekt 
norr om Norden. I viss mån kan man också säga att de grekiska öarnas demi-
litarisering i närheten av Turkiet har haft en sådan effekt. De både sist-
nämnda är ju dessutom delar av Natoområdet. Också den delen bör vara in-
tressant för lösningen för Krim. Särskilt om vi får en situation att Krim skulle 
höra till gränsområdet mellan Ryssland och Ukraina så kunde det vara intres-
sant att diskutera det ur demilitariseringszons synpunkt. Tack, talman. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! I det första gruppanförandet från den största gruppen här i 
lagtinget, med repliker från det största oppositionspartiet, har det utta-
lats farhågor för hur bagatellmomsen används i praktiken här på Åland. 
Jag tror att det finns stora möjligheter att få till stånd en god diskussion 
i självstyrelsepolitiska nämnden om den här beskattningsformen. Precis 
som vicetalmannen här sade så är denna fråga i förlängningen en fråga 
om hela skatteundantaget. Det är framförallt en fråga om den ekono-
miska utvecklingen i självstyrelsen framöver. Vi menar, precis som det 
antyddes i Moderat samlings gruppanförande, att om vi ålänningar, som 
av riksmyndigheter ofta anklagas för att möjligen starta upp skattepara-
dis, inte praktiskt kan visa på motsatsen så kanske det här begreppet blir 
en verklighet. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Eftersom mitt anförande var allt för långt så ska jag bara 
konstatera att vi är överens på den här punkten. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Carina Aaltonen, replik  

Fru talman! Jag delar till fullo vtm Roger Janssons konstaterande att 
God medicinsk praxis och Pharmacia Fennica absolut borde finnas på 
svenska och även på engelska förstås. Inte bara hos oss utan i landet i 
övrigt så finns det andra läkare än enbart finskspråkiga. Det här är en 
fråga som vi från landskapsregeringen har engagerat oss i sedan 2005. 
Vi har faktiskt fått ett svar nu från social- och hälsovårdsministeriet. 
Man kan konstatera att behovet skulle finnas, men det finns inte pengar 
upptagna för översättningar vare sig av God medicinsk praxis eller av 
Pharmacia Fennica. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Jag tror att vi alla kan vara överens om att patientsäkerhet-
en här är i sådan fara att vi inte kan acceptera det här penningargumen-
tet från finsk sida. 

Minister Carina Aaltonen, replik 

Nej, och viljan tycks ju ändå finnas. Det är den finska läkarföreningen 
som ger ut God medicinsk praxis. Den görs i stort sett på talkoarbete av 
ungefär 700 finska läkare. Man menar att det finns en beredskap att 
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översätta ungefär de 100 rekommendationerna till svenska. Ungefär 
hälften är översatta redan idag. Det skulle krävas cirka 100 000 euro per 
år under fem års tid och då skulle detta vara åtgärdat. 

När det gäller Pharmacia Fennica så hänvisar social- och hälsovårds-
ministeriet till det nya EU-direktivet om gränsöverskridande läkemedel 
och menar att en sådan här bok ändå inte kommer att vara tidsenlig i ett 
längre perspektiv. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Christian Beijar, replik 

Fru talman! Jag sällar mig också till dem som tycker att det som vtm 
Roger Jansson sade är ett jätteproblem. Jag delar klart och fullt den 
uppfattningen. Det är en också en oacceptabel situation. Det berör pati-
enter och patientsäkerheten. Det framkommer också i diskussionerna 
här att man inte direkt har någon lösning. Vi måste arbeta för att detta 
absolut måste få en lösning så fort som möjligt. Man får resonera om på 
vilket sätt man sedan får fram de här pengarna. Men, som sagt var, det 
är oacceptabelt. 

Sedan kan man gå vidare och tänka sig att man t.ex. i ett nordiskt 
sammanhang skulle kunna få en gemensam nordisk typ av en FASS 
verksamhet. Detta får man väl återkomma till. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Det internationella spåret, och alldeles särskilt i det här fal-
let det nordiska spåret, är värt att jobba vidare på. Det är orimligt att lä-
kare i Finland, Sverige och Danmark ska ha olika regler. Det är fullstän-
digt oacceptabelt. 

Christian Beijar, replik 

Fru talman! I fall inte ärendet har aktualiserats i nordiska sammanhang 
så kan vi bra göra det från Ålands delegation.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, talman! Jag har ett påstående och en kompletterande fråga. Mitt 
påstående rör Pharmaca Fennica. Jag skulle vilja påskina att jag till-
sammans med ltl Katrin Sjögren här i salen är de personer som har de 
längsta empiriska studierna och hanteringen av Pharmaca Fennica i det 
praktiska livet. Jag tycker absolut att den borde finnas tillgänglig på 
svenska och om inte detta är möjligt så på engelska med beaktande av 
att gränsöverskridande läkemedel är det substantiella som är samma 
oberoende av vilket land man är i. Det är kombinationspreparaten som 
är komplicerade. Enligt min bedömning så har vi idag inte en säkerhets-
risk hos de svenska läkare som arbetar hos oss. Däremot har de ett för-
svårat arbetet eftersom de tvingas ta hjälp av andra som behärskar 
finska språket. 

Jag får återkomma till min kompletterande fråga som rör skattegrän-
sen. 
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Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Då måste jag ge ministern möjlighet att återkomma till 
skattegränsen. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, talman! Det gäller bagatellmomsen. Ledamoten förde fram ett re-
sonemang om det landskapsägda bolaget Posten AB och att det vore 
tänkbart att begära att hanteringsvärdet ökar med ungefär 20 procent. 
Var och hur har ledamoten kommit fram till den procentsatsen? 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Jag har ett väldigt lätt svar på det. Om man har ett antal 
mynt i fickan och så kastar man upp dem, kommer myntet på 20 cent 
upp så blir det så. Nej, skämt åsido. Det måste vara en hanteringsverk-
samhet, 20 procent är kanske ett dåligt exempel. Varorna som kommer 
hit, och som ska skickas tillbaka till riket, måste hanteras av människo-
handel eller maskiner på något sätt så att det blir en betydande syssel-
sättningsgrad eller förädlingsgrad. Därför ska man inte hänga upp sig 
vid procenter utan det måste vara betydande. Landskapsregeringen 
borde ange någon slags regelverk både för sin egen verksamhet inom 
Posten Åland AB och också till övriga företag i landskapet, även om man 
inte för de övriga företagen har några maktmedel att ta till. Men ändå 
bör man kunna föra en diskussion om nödvändigheten av detta. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Tack vtm Roger Jansson. I er diskussion lyfte ni upp-
rustningen av Ryssland och lugnade lagtinget att det inte behöver vara 
något skrämmande. Jag har en liten annan åsikt. Vi vet inte riktigt vad 
som är på gång. Det är ändå frågan om att Putin nu skulle vilja skydda 
den ryska minoriteten, han går in med maktmedel och anser sig ha rätt 
att hjälpa dem. Kan vi endast stå tysta här bredvid? Vi har sett skräm-
mande exempel från vår egen är historia, t.ex. när Hitler intog Sudet och 
sedan Österrike så stod världen tyst och såg på. Ser ni några kopplingar 
här? 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Frågan är mycket berättigad. Om detta kan man ha olika 
åsikter. Jag noterar att huvuddelen av Sveriges riksdag upplever att 
upprustningen ökar hotbilden i vårt område. Jag har den uppfattningen 
att själva upprustningen inte är problemet i det sammanhanget. Upp-
rustningen är till delar förståelig eftersom den ryska militären nedrusta-
des så markant efter Sovjetunionens fall. Hotet är politiken och den var 
ltl Kemetter inne på i en del av sin replik. Detta att man har gett sig en 
nationell rätt i Duman att gå in och skydda rysktalande människor i 
andra länder utgör ett hot till alla grannländer. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Jag tycker verkligen att det här en intressant debatt. 
Jag hoppas att andra ledamöter börjar diskutera kring det här. Det här 
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hänger också lite ihop med ett eventuellt Natomedlemskap som nu igen 
har surfat upp på ytan. Är Estland mera skyddat än t.ex. Lettland och Li-
tauen med tanke på att Estland har Natomedlemskap? 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Jag är medveten om att vi nu börjar röra oss utanför dagens 
ämne. Frågan är så svår och storpolitisk att jag ska avstå från att svara 
på den. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Gunnar Jansson 

Tack, fru talman! Landskapsregeringen sätter självstyrelsepolitiska nämnden 
på prov, på ordentligt prov den här gången. När man läser denna redogörelse, 
1 november 2012 -31 oktober 2013, så söker åtminstone jag, och jag hoppas 
alla läsare gör det, efter det självstyrelsepolitiska mervärdet i redogörelsen. 
Var finns mervärdet? Det blir en ganska dryg utmaning för nämnden att på 
basen av denna redogörelse finna det. Jag tänker här både på upplägg av re-
dogörelsen, dess innehåll och framförallt politiska ställningstaganden. Var 
finner vi politiken i redogörelsen? 

Av de 12 rubriker som beskriver redogörelsen är 9 gamla. Det finns flera 
långkörare. Av de 17 underrubrikerna är 11 gamla och många gånger avhand-
lade.  

Jag finner redogörelsen mera som en lakonisk, håglös, teknisk beskrivning 
av ett år som gått. Jag saknar helt och hållet vad landskapsregeringen vill un-
der de redovisade ärendena och vad landskapsregeringen ämnar göra för att 
få fram en Pharmacia Fennica på svenska. Jag finner också att landskapsre-
geringen den här gången, mer eller mindre, struntade i vad nämnden sade vid 
förra genomgången, tyvärr.  

Jag kommer i min beskrivning, inför behandlingen i nämnden, att ge några 
brottstycken ur mina iakttagelser. Jag följer upplägget i redogörelsen. 

Först reformeringen av självstyrelsesystemet. Arbetet befinner sig just i det 
läget som vtm Jansson här nämnde. Som viceordförande i kommittén har jag 
rätt, även för utomstående, att yppa vad kommittén handlar om. Lagtinget är 
inget utomstående organ. Jag har inte några svårigheter med det som kolle-
gan Roger Jansson här anförde.  

Emellertid konstaterar jag att självstyrelsepolitiska nämnden är referens-
grupp för lagtingets medlemmar i Ålandskommittén.  Självstyrelsepolitiska 
nämnden sammanträder i det ärendet regelbundet och inför varje möte med 
Ålandskommittén. Självstyrelsepolitiska nämnden uttalar beredskap att till 
lagtinget, när den dagen kommer och den närmar sig en var dag som går, 
lämna ett underlag för en debatt i lagtinget. Så långt är det gott och väl. Nästa 
möte med kommittépresidiets viceordförande är i morgon. Då behandlar vi 
sådana ärenden som föreläggs kommitténs plenarmöte den 27 mars. Det är 
omöjligt att bedöma om de förslag vi behandlar i morgon är så goda att de 
vinner kommitténs gillande, men de kommer definitivt att tas till behandling 
i kommittén.  

Precis som vi nyss hörde av vtm Jansson kan man säga att presidiets roll 
har vuxit i behandlingen i kommittén. Enligt mandatet är det presidiets an-
svar att leda kommitténs arbete, bereda dess möten, driva processen framåt 

  13 



  

och lösa upp eventuella låsningar i kommittén. Kommittén har hittills sam-
manträtt fem gånger. Enligt min mening kan man inte säga att det finns sär-
skilt stora låsningar, kanske brist på sådana. Nu ska presidiet hjälpa till att 
förelägga förslag till nästa kommittémöte så att vi kan konkretisera de ställ-
ningstaganden som kommittén då förhoppningsvis gör. Det är helt nödvän-
digt att kommittén kommer vidare i de principiella övervägandena i god tid 
före hösten, gärna redan vid kommitténs sista möte för den här våren i slutet 
på juni. Vi får räkna med svårigheten att få kommittén att sammanträda i till-
räcklig sammansättning, men också att det politiska utrymmet för diskuss-
ioner där minskar ju närmare riksdagsvalet i april 2015 vi kommer.  

Ja, här har vi en utmaning. Jag kommer som medlem i presidiet och som 
viceordförande att driva de ärenden som kollegorna i lagtinget säger att är 
goda och som jag för egen del gärna driver. Därför kan det kanske uppfattas i 
någon mån schizofrent att jag nu i det fortsätta framförandet över redogörel-
sen ska vara kritisk mot den regering som jag förväntas stöda i det här ären-
det. Men så har vi kommit överens, jag tror att jag ska klara den uppgiften. 
Kritiken ska inte uppfattas som förbjuden. Kritiken avser att vara konstruktiv 
och drivas vidare under devisen; mera politik i politiken. 

När det gäller det svenska språket så har jag bestämt mig för att upprepa 
min fullständiga övertygelse, vilket också nämnden flera gånger har uttalat, 
att om något i självstyrelsesystemet ska lagfästas så är det språkrådets ex-
istens, uppgifter, fullmakter, sammansättning, finansiering etc. Jag väntar iv-
rigt på en sådan lagstiftning. Jag kan villigt medge att lagen i sig knappast 
ändrar på själva praktiska sättet för språkrådet att fungera. Jag är en anhäng-
are av lagstiftningens psykologiska effekter. Jag menar att en lagstiftning i sig 
breddar insikten för ett ärende och intresset för ärendet. Men också av hän-
syn till syftet med Ålands självstyrelse så tycker jag att lagstiftning definitivt 
kan försvaras. Jag ser fortsättningsvis fram emot en sådan lagstiftning. 

Ortnamn på svenskspråkig språkdräkt, ja, jag har samma iakttagelser som 
jag nämnde i den allmänna avdelningen. Det redogörs för ärendet, men 
ingenting alls om vad regeringen ämnar göra. Man säger att man ska uppta 
diskussioner. Så länge jag minns har man diskuterat den här frågan. Istället 
för diskussioner skulle man övergå till handling, sidan 5. 

Till frågan om Pharmacia Fennica. Jag har inte mera att bidra till den dis-
kussionen. Här framgår ingenting vad landskapsregeringen vill göra. Jag ser 
det här som en patientsäkerhetsfråga och det tycker jag man verkligen ska 
göra. Vi känner alla till att i varje medicinförpackning finns det en beskriv-
ning av innehållet. Det är otänkbart i Finland att en sådan förpackning skulle 
innehålla en beskrivning av medicinens innehåll utan att den också förelåg på 
svenska. Det är som en patientsäkerhetsfråga, man kan rent av säga att det är 
en produktsäkerhetsfråga. Vi vet att denna katalog har en central betydelse i 
medicinen.  En tanke från min sida att här om någonstans behöver man både 
produktsäkerhet och patientsäkerhet. De båda borde och kunde med fördel 
förenas i de strävandena som vi från liberalernas sida stöder, allt annat är 
otänkbart. Vi hörde redan kollegan Katrin Sjögrens insatser i ämnet. 

Nu går jag till sidan 7, ESK-konventionen. Jag undrar vad som har hänt? 
Den säkerligen största självstyrelsepolitiska landvinningen under redovis-
ningsperioden förbigås med tystnad. Lagtinget har ordnat det så att lagtinget 
har kompetens-kompetens. Ni hörde rätt! Här beslöt ju lagtinget att ta ställ-
ning till en konvention från 70-talet, under den gamla självstyrelselagens tid, 
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i förbindelse med att presidenten ber om bifall till ikraftträdandet av det fa-
kultativa protokollet. Denna åtgärd, som självstyrelsepolitiska nämnden 
skapade, har vunnit den högsta statsledningens godkännande. Vi har ett fa-
kultativt protokoll till som är precis jämförbart med denna ESK-konvention, 
den behandlas i nämnden och jag ska inte föregå resultatet av det hela. Detta, 
värderade kollegor, är enligt min mening redovisningsperiodens klart största 
självstyrelsepolitiska landvinning; att lagtinget lämnade ett bifall till en kon-
vention som alla andra hittills har hävdat att redan gäller. Nu är den saken 
skött. Därför är den sista meningen i avsnittet om Konventionen om ekono-
miska, sociala och kulturella rättigheter något överraskande. ”Således anses 
ESK-konventionen vara gällande i landskapet.” Vän av ordning frågar sig: 
Sedan när då? Nu är den gällande i landskapet. Men det är nog ett ganska ge-
diget självstyrelsepolitiskt jobb som ligger bakom den ordningen. 

Till det föregående vill jag också säga en liten sak och vi ska vara nog-
granna under behandlingen i nämnden. Jag avser reformering av självstyrel-
sesystemet. Uppe på sidan 3 anförs: ”Kommittén består av representanter 
för partierna såväl i riket som i landskapet Åland”. Men det är ju inte sant, 
bästa författare. Det var en ganska kraftfull insats som gjordes från åländsk 
sida att rikspartierna inte skulle ha monopol på den här frågan. Det var ut-
tryckligen riksdagsgrupperna som nominerade medlemmarna så att riksda-
gen och lagtinget skulle ställas på jämbördig fot i denna process och lagtinget 
och lagtingsledamöternas ställning och status av part skulle vara klar en gång 
för alla. Det är inte så här som det står i redogörelsen. Det var så i Aaltoar-
betsgruppen och det var ett system som vi ogillade. Jag tror att den ändring 
som skedde är ett resultat av den hållning som vi då levererade. ESK-
konventionen borde ha behandlats annorlunda. Kanske vi i nämnden får en 
förklaring till vad som avses här. Det som står på sidan 7 är inte sant. Jag vet 
inte om jag ska säga tyvärr eller dess bättre. 

Fru talman! I övrigt har mitt exemplar av denna redogörelse fortsatta frå-
getecken om vad landskapsregeringen ämnar göra. Vilka politiska konklus-
ioner drar man av sina slutsatser om hur det förhåller sig? Vad tänker man 
göra för att gå vidare? Det här gäller praktiskt taget i fråga efter fråga.  

Jag går till sidan 11, LFA-stödet. Nämnden kritiserar förfarandet under be-
handlingen i fjol om att man inte får överföra behörighet mellan Åland och 
riket med avtal. Det kan man göra bara i den ordning som självstyrelselagen 
föreskriver. Jag får intrycket att författarna här har uppfattat kritiken men jag 
saknar också lite slutsatsen av det som pågår. Det vill säga en överenskom-
melse ska eftersträvas men i vilken riktning och hur det ska utfalla behöver 
nämnden ytterligare fördjupa sig i.  

Avslutningsvis, fru talman, sista avsnittet; Överklagande av lagtingets för-
valtningsbeslut. Ibland har det hänt att redogörelsen har innehållit en be-
skrivning av invecklade komplicerade lagkontrollärenden. Men det här var ju 
inte komplicerat på någon vis. Såsom tidigare författare av den här typen av 
redogörelser vill jag nog i det här skedet av behandlingen hävda att sista av-
snittet inte alls hör hemma i en sådan här redogörelse. Det går för långt om 
det i Ålandsdelegationens-, högsta domstolens- och presidentens lagkon-
trollsredovisning ska ges till självstyrelsepolitiska nämnden. Självstyrelsepoli-
tiska nämnden är ett politiskt organ. Det som sker i lagkontrollen är en juri-
disk hantering. Jag hoppas att nämnden kan få en god förklaring till denna 
till och med omfattande beskrivning av detta enskilda i sig enkla ärende.  
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Jag går nu till självstyrelsepolitiska nämndens betänkande över föregående 
års redogörelse. På sidan 2 skriver nämnden: ”Enligt nämndens mening 
kunde det vara ändamålsenligt med exempelvis två årliga redogörelser; en 
självstyrelsepolitisk och en externpolitisk som innefattade nordiska frågor, 
Östersjöfrågor, EU-frågor samt övriga externpolitiska frågor.” Den första 
redogörelsen, den självstyrelsepolitiska, skulle varar självstyrelsepolitisk me-
dan den övriga mer eller mindre skulle vara utrikespolitisk. Det skulle rimma 
med den nya lagtingsordningens föreskrifter. Jag hoppas att nämnden under 
beredningen av detta ärende får en god beskrivning till varför landskapsrege-
ringen inte velat uppmärksamma den uppmaningen. Tack, fru talman.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, fru talman! Ltl Gunnar Jansson kritiserar kraftigt regeringen för 
att den inte vet vad den vill, den har inte gjort någonting och att den 
måste handla. Själv kommer han med ett förslag som inte är nytt, vi har 
vi hört det många gånger tidigare och det var konstigt att det inte ens 
gick igenom i förra mandatperioden; att vi ska lagstifta om språkrådet. 
Jag uppfattade det som att det bara är en lag för lagens skull, åt-
minstone så länge Gunnar Jansson inte själv kan säga vad den ska inne-
hålla. Vilka uppgifter? Vad är syftet? Jag tycker att kritiken lite faller 
tillbaka på ltl Gunnar Jansson själv. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, fru talman! Jag tar gärna replik för vi behöver jobba tillsammans 
för att komma framåt i sådana här ärenden.  

Inom lagstiftningen brukar man säga att det är ganska komplicerat 
att definiera område för lagstiftningen, det stämmer. Man brukar också 
säga att om man har en lagstiftning så ska man tänka på vad som händer 
om den slopas. Lagstiftningens pedagogiska effekter är betydande. Det 
förhållandet att landskapet skulle lagstifta om språkrådet markerar att 
det är viktigt och att dess verksamhet ska tryggas. Det ska finnas ett 
budgetmoment för dess verksamhet. Det ska ingå i själva lagen vad 
språkrådet ska göra, lite i stil med den redovisning som finns här i berät-
telsen just därför att språkrådets verksamhet därmed är stabil, långsik-
tig och inte kan tas bort hur som helst. Nu kan språkrådet upphävas i 
morgon.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

På något vis känns hela argumentationen lite otidsenlig i synnerhet om 
man betänker ltl Gunnar Janssons deviser i samband med Ålandskom-
mitténs arbete. Det ska vara mera politik i politiken, det ska inte vara 
rättskamp utan det ska vara dialog osv. Nåja, vi har alla våra tillkorta-
kommanden. Men vi vet inte vad språkrådet ska syssla med. Vad är det 
man ska lagstifta om? Det centrala är ändå att man måste få veta varför 
det ska lagstiftas om språkrådets uppgifter och vilka de är. Inte har jag 
någonting emot lagstiftningen. Vad språkrådet ska hålla på med är väl 
ändå det centrala. Inte tar någon regering med självbevarelsedrift bort 
språkrådet.  
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Ltl Gunnar Jansson, replik 

Fru talman! I mitt sätt att tänka tar jag avstamp i självstyrelselagen som 
säger att Åland är enspråkigt svenskt och i lagtingsordningen som säger 
att syftet med självstyrelsen är att så ska det förbli. Då ser jag det som 
naturligt att det i en organisk landskapslag sägs hur vi alla tillsammans 
ska fungera för att det här ska upprätthållas. Jag har inte möjlighet i en 
replik att säga vilka 13 punkter som skulle ingå i rådets uppgifter. Men 
jag har inte några svårigheter att formulera dem ifall någon vill vara 
med och skriva en sådan lag.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Lagtinget tar nu paus. Lagtinget sammanträder igen om 15 minuter. 

Talmannen 
Plenum fortsätter med diskussion kring redogörelsen enligt 32 § arbetsordningen för 
tiden 1 november 2012 till 31 oktober 2013. På talarlistan finns lagtingsledamöterna 
Barbro Sundback, Anders Eriksson och Petri Carlsson. 

Ltl Barbro Sundback 

Tack så mycket, herr talman! Bästa kolleger, lantrådet berörde själva redogö-
relsen och dess karaktär. Det har i ett tiotal år redan framkommit att den här 
redogörelsen inte intresserar så mycket eftersom det redan har skett. Redo-
görelsen kommer dessutom ofta till lagtinget med en viss försening, sedan 
ska den ältas i självstyrelsepolitiska nämnden och så ska det bli ett betän-
kande om det som har skett. De flesta i lagtinget vill ändå diskutera aktuella 
frågor. Därför önskar jag regeringen lycka till med att vi ska få någonting mer 
aktuellt, ett dokument som kanske är mera publikvänligt och tar upp det som 
har skett men också att vi får möjlighet att diskutera dagsaktuella frågor och 
framtiden. 

Jag var inne på detta när det gällde EU-meddelandet. Jag tycker att det ab-
solut måste förändras. EU-meddelandet kom hit i januari och nu ligger det i 
självstyrelsepolitiska nämnden. Det lär ligga där ett bra tag. Det här doku-
mentet ska dessutom gälla för 2014 men det har också en historisk bakgrund. 
På något vis har vi för mycket döda dokument som cirkulerar här mellan re-
geringen och lagtinget och olika nämnder och alla ska utlåta sig om det. Jag 
undrar om det faktiskt är politiskt effektivt? Vill vi ha det på det här sättet? 
Jag ser gärna ganska stora förändringar här och snabbt. 

Herr talman! Jag vill ta utgångspunkt i två stora frågor. Det ena är självsty-
relsesystemets reformering. Som medlem i det här arbetet blir det allt klarare 
och klarare för mig; vem ska ha det politiska ansvaret för Ålands självstyrelse 
och dess utveckling? Vem? Är det Ålands lagting eller är det Finlands riks-
dag? Det parlamentariska ansvaret blir väldigt otydligt om vi ska ha det nuva-
rande systemet, att de finländska riksdagsledamöterna som representerar 
rikspartierna, vi har bara en enda person som representerar Åland, är de som 
ytterst ska ha makten i sin hand över Åland. Det systemet kan inte fortsätta 
av det enkla skälet att dessa parlamentariker aldrig har haft eller tagit något 
större ansvar för Åland. Det är på regeringsnivå som man har gjort föränd-
ringar i systemet och så har riksdagen godkänt resultat i mer eller mindre 
oförändrad form. Med tanke på hur snabbt världen förändras, tiden går på 
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något vis mycket snabbare än någonsin förut, så måste Ålands lagting ha de 
verktyg i sina händer som behövs för att vi ska kunna uppdatera och använda 
självstyrelsen på ett sådant sätt så att vi kan ta ansvar för vårt eget samhälle. 

Om man vill vara positiv så kan man säga att den gångna utvecklingen vi-
sar att vi inte behöver någon finländsk inblandning. De finländska partierna 
har aldrig haft någon Ålands politik för det har inte behövts. Vi har kunnat 
sköta oss själva och lyckats bra och det ska vi fortsätta med. Det ointresse 
som man ser i arbetet i Ålandskommittén, åtminstone till vissa delar i Fin-
lands riksdag, beror kanske bland annat på att man tycker att det har funge-
rat bra så att man behöver inte ta större ansvar. Men för oss är det här en då-
lig situation så länge Finlands riksdag har så stor makt över just de centrala 
verktygen i självstyrelsen. 

I redogörelsen nämns avräkningsgrunden och det är en sak som nämnden 
måste fundera över. Här sägs att man har diskuterat med finansministeriet 
och landskapsregeringen och finansministeriet har olika åsikter. Finansmi-
nisteriet verkar starkt trycka på att bli av med den frågan och att den ska in i 
Ålandskommittén för avgörande. Hittills har vi sagt att det här är ett system 
som används varje dag. Om systemet måste reformeras så ska det göras så 
fort som möjligt. Det är viktigt, åtminstone här på Åland, att vi bestämmer 
vem som ansvarar för att det nuvarande avräkningssystemet reformeras och 
att det blir klart hur det ska fungera i praktiken när det sker förändringar i 
det ekonomiska i riket. 

Herr talman! Oberoende av hur det går med Ålandskommitténs arbete så 
har samarbetet mellan de åländska partierna fungerat mycket bra. Alla har 
varit konstruktiva och bidragit till att vi har fått en ganska stark gemensam 
syn på hur systemet fungerar idag och hur det inte fungerar. Det har stärkts 
lagtingets partier i en uppfattning om självstyrelsen och vad som är väsentligt 
för att det ska fungera också i framtiden. Av ledande tjänstemän har vi fått 
mycket bra underlag, sådant som vi aldrig tidigare har sett i den form som det 
har presenterats i kommittén. Det finns en väldigt stor klyfta mellan de 
åländska representanterna som är sammansvetsade och har en bra diskuss-
ion. Ålänningarna är väl insatta och vet vad vi vill. Rikspartierna är i varie-
rande grad intresserade och kunniga. Vi får väl se var det slutar. För åländsk 
del tycker jag att arbetet har varit framgångsrikt. 

Herr talman! Jag kan svårligen gå förbi Ålands demilitarisering och neut-
ralisering. I redogörelsen och också i meddelandet så lever man kvar i den tid 
när vi bedömde hotbilden som att den var civil till sin karaktär. Det gällde 
miljöförstöring, kriminella organisationer och terrorister, om man nu ska 
kalla det civilt, det är väl överhuvudtaget ociviliserat. Men det var i alla fall 
inte frågan om traditionella militärpolitiska hot. Vi ser att den här bilden 
plötsligt nu mycket snabbt har förändrats. Jag anser att vi i samband med 
behandlingen av meddelandet får lov att på något sätt beakta det som har 
skett och det som sker i Ukraina och framförallt på Krim.  

Intressant är det forskningsarbete som Kenneth Gustafsson har gjort. Han 
har mycket tydligt visat att Sovjet och Ryssland och Ryssland före Sovjet är 
ett imperium. Ryssland är inte en demokratisk rättsstat i den bemärkelse som 
vi menar och det ser jag som det stora hotet. Sedan andra världskriget har 
inte två demokratiska länder varit i krig med varandra. Det visar att demo-
kratiska rättsstater, när man har kommit så långt i utvecklingen, inser att 
konflikter måste lösas utan militära eller andra våldsmedel. Men vår stora 
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granne i öster verkar inte ta det här i beaktande, utan man lever i det för-
gångna och ser sig berättigad att göra invasioner i andra länder för att tillför-
säkra sig sina strategiskt viktiga intressen. Att vara stor och stark och 
skrämmas har en reell betydelse i många länder. Här nämndes tidigare att 
Sverige, som alltid har ansett Ryssland som sin arvsfiende, reagerar väldigt 
känslosamt. Nu tycker plötsligt vissa i Sverige att man ska lägga om hela sitt 
försvar.  

I Finland reagerar man vanligtvis på ett annat sätt. Man försöker tona ner 
eventuella konflikter och spänningar och man avvaktar. Det ju finns ingen-
ting som säger att inte vi på Åland kan ha en egen analys av situationen. Om 
man ser på historien i ett perspektiv på 200 år, sedan 1814 års vinkongress, 
så fluktuerar allianserna. Krim är en av de strategiskt viktiga platserna för 
Ryssland. Vi kan se ett mönster i väster. Det är Krim, Kaliningrad och Åland.  

Kenneth Gustafssons arbete visar på att Ryssland aldrig har frångått sitt 
intresse för Åland. Man ska komma ihåg att Ryssland aldrig har godkänt 1921 
års konvention om Ålands demilitarisering och neutralisering. Från rysk sida 
menar man fortfarande att Finland är skyldig att se till att inte främmande 
makter kommer till Åland vid en kris eller krigstillstånd. Man kan väl mellan 
raderna säga att Ryssland kanske förbehåller sig själva vissa friheter i sådana 
sammanhang. Nu menar jag inte att det är aktuellt i den här situationen. Om 
man försöker se en logik och ett sammanhang från rysk sida så skulle min 
tolkning vara detta.  

Nu har president Obama meddelat att Amerika inte accepterar invasionen 
av Kreml, vilket nog betyder att situationen kommer att bli ännu mera till-
spetsad. Många offentliga personer, som har anknytning till länder i Balti-
kum, ser ett mönster som upprepar sig. Författaren Sofi Oksanen har uttalat 
sig och jämför historien med hur det gick till när Estland annekterades. Li-
tauens president gav uttryck för samma tankegångar. Det finns ingen orsak 
att vara rädd men vi ska i alla fall inte bagatellisera den utveckling som sker i 
Ryssland. I belysningen av detta så kan man kanske också lättare förstå sta-
tyer, tavlor och sådant som vi har fått ta emot den senaste tiden.  

Jag ser fram emot en spännande diskussion i nämnden om detta som har 
hänt och som nu pågår i Ukraina och Krim och vilka följder det kan tänkas 
ha, inte bara för Åland utan för den här regionen. Tack, herr talman. 

Minister Wille Valve, replik 

Tack, ltl Sundback. Onekligen ser vi en förändrad säkerhetspolitisk 
miljö. Det kan vara relevant, precis som ledamoten framhåller, att göra 
en analys av vad de senaste händelserna innebär för Ålands demilitari-
sering och neutralisering. Jag är också benägen att hålla med ledamoten 
om att man bör se det som en del av ett bredare mönster om man tänker 
på Transnistrien, Sydossetien och Abchazien och liknande utveckling 
här tidigare. 

Sedan kan vi också notera att Finland och Sverige har haft ganska 
olika reaktioner på det förändrade säkerhetspolitiska läget. I Sverige har 
man så här långt dragit längre gående slutsatser än vad man har gjort i 
Finland. Det kan i och för sig ha att göra med att det är valår på gång 
och det finns en stark vilja att profilera sig i olika frågor.  
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Sveriges och Finlands förhållande till den östra gran-
nen är intressant. Jag är så gammal så att jag kommer ihåg Kalla kriget. 
Man kan också spåra historiska mönster i de här reaktionerna. Sverige 
var ibland under Kalla kriget ganska så kritisk offentligt mot Sovjetun-
ionen medan Finland skötte sina relationer på annat sätt. Vi vet alla hur 
de gestaltade sig. Begreppet Finlandisering används ofta nedsättande, 
men det var nog under de tiderna ett framgångskoncept. Ända sedan 
Krimkriget vet vi att Ryssland inte vill ha en massa bråk här uppe, de 
har nog med problem i Kaukasien och i många andra gränsområden. Så 
ser jag på detta. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, talman! Jag tar fasta på första avdelningen i kollegan Barbro 
Sundbacks anförande, dvs. utvecklandet av självstyrelsesystemet. 
Ålandskommittén har bl.a. i uppdrag att enas om hur ansvaret mellan 
landskapet och riket ska fördelas när det gäller att utveckla självstyrelse-
systemet och det åländska samhället. Fokus ska ligga på grunden för be-
hörighetsfördelningen, hur behörighet kan överföras och vilken rättslig 
kontroll det ska finnas. Så här ser det ut. Jag kan bara hålla med om att 
det handlar ytterst om vem som ska bära ansvaret. Kommittén ska också 
ta ställning till hur det ansvaret ska bäras uttryckligen när ansvaret för 
Ålands lagtings del ska utökas. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Visst är vi överens om själva uppdraget och vad vi 
ska ta ställning till. Problematiskt är ju att vi inte får det engagemang 
och det intresse vi skulle behöva från våra kollegor i riksdagen. Jag me-
nar att man småningom måste ställa dem mot väggen och fråga hur de 
tänker utveckla Åland de närmaste hundra åren? Det går inte bara att 
rycka på axlarna och säga; ”nej, ni har det så bra redan, så inte behöver 
vi göra någonting”. Jag tycker att vi måste utkräva ett parlamentariskt 
ansvar från de finska kommittémedlemmarna. Att deltagande är så pass 
blygsamt är väl ett tecken nog på att de inte känner ett ansvar. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, talman! Jag ska göra vad jag kan i presidiet för att komma vidare. 
Det är alldeles sant. När kommittén har sitt nästa möte den 27 mars så 
vill jag försöka verka så att det ska finnas konkreta förslag till åtgärder. 
Om det sedan innebär att man ställer mot väggen eller hur man gör, det 
får vi väl se. Det måste nu till så hög grad av konkreta förslag som det 
bara är möjligt för att alla medlemmar i kommittén ska delta i detta ge-
mensamma uppdrag. Det ingår också i presidiets uppgift att försöka 
förhindra en situation av ”vi och dem”. Vi är alla ”vi” i denna gemen-
samma kommitté med detta gemensamma uppdrag. Presidiet har sitt 
ansvar, det ska jag försöka förkovra. 
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag vill inte lasta presidiet för något misslyckande. Jag är uppriktigt sagt 
ganska besviken på de representanter från Finlands riksdag som jag an-
tar att ha valt det här uppdraget, att de inte ger mera tid åt det här. Det 
förekommer väl inte någon tvångsanslutning till den här kommittén?   

Å andra sidan kan man se det som att de tycker att vi klarar oss bra 
själva. Om det är det senare, då menar jag att de också ska ge oss de 
verktyg som vi behöver. Professor Roslin sade ganska bra; de länder som 
inte sköter sina autonomier får problem, som Scottland och Katalonien.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Anders Eriksson 

Tack, herr talman! Det var intressanta tankar som kom fram här i slutet av 
den sista repliken. De kunde man diskutera länge runt, men jag ska inte göra 
det. Jag ska hålla mig till det här dokumentet. 

När jag var relativt ny i lagtinget och många år efter det så tyckte jag att 
den här redogörelsen var ett av de mest spännande dokumenten som lag-
tinget tog del av. Då handlade det mycket om att flytta fram positionerna, 
stärka självstyrelsen och göra ett fantastiskt Åland ännu bättre för ålänning-
arna. Det tyckte jag var jättespännande. Visst fanns det också då ett bekym-
mer att man gärna ville diskutera framtiden och inte bara redogörelsen över 
det senaste året, men det fanns en helt annan dynamik i det. 

Lantrådet nämnde i sin presentation att det går för mycket tid till det som 
har hänt. Vi hade en likadan diskussion i social- och miljöutskottet. Jag ska 
inte gå in på det eftersom det är sekret vad som sägs där. Men det föregick 
också en diskussion om vad detta ger sist och slutligen. Om man tänker på 
vad det handlar om så handlar det om självstyrelsepolitiska frågor av väsent-
lig natur som vi ska diskutera. Jag tycker att det är väldigt lite politik i det 
här. Jag saknar rätt långt vad landskapsregeringen har gjort och vad land-
skapsregeringen vill. Jag noterade kollegan Gunnar Janssons uppgivenhet 
och jag förstår den. Det är någonting som saknas och det sade jag också i 
social- och miljöutskottet. Det blir en diskussion om varför man ska bara stå 
och debattera en tjänstemannaredogörelse och om vad som har gjorts för 
snart 1 1/2 år sedan. Då blir det svårt.   

Tittar vi på det första och något av de viktigaste, reformeringen av självsty-
relsesystemet, så hänvisas det till den parlamentariskt sammansatta kommit-
tén. Men vad tycker landskapsregeringen? 

Jag hade förmånen att få sitta med i Gunnar Jansson kommittén och såg 
den dynamik som fanns i det kommittéarbetet och också den dynamik som 
fanns i förhållande till landskapsregeringen. Jag satt också med i den andra 
kommittén, Roger Jansson kommittén. När vi träffade företrädare för land-
skapsregeringen fick jag ofta den känslan att man var av med ett bekymmer, 
för det här skulle kommittén sköta. Jag tycker att det är en synnerligen rele-
vant frågeställning vad landskapsregeringen tycker i dessa viktiga frågor. 

Följande rubrik; Hembygdsrätt, jordförvärv och näringsrätt, där har vi nu 
idag fått höra att det kommer en lagstiftning när det gäller hembygdsrätten. 
Men vad som händer med jordförvärv och näringsrätten vet vi inte. Därför 
ställer jag frågan till lantrådet: Vad är riktigt problemet att följa de riktlinjer 

  21 



  

som fanns i den parlamentariska kommitté som 24 april 2009 lade fram för-
slag? Vad är problemet? Jag ska inte stå och citera vad den här landskapsre-
geringens medlemmar har sagt under tidigare perioder för då hamnar vi så 
väldigt långt tillbaka i tiden och de debatterna tillför egentligen inte så 
hemskt mycket. Konstateras att den här regeringen tillsatte en arbetsgrupp 
den 8 oktober 2012 som skulle jobba med de här frågorna. Nu har man för-
längt mandattiden till den 31 december detta år. Men vad är problemet att 
jobba vidare med de riktlinjer som slogs fast i den parlamentariska kommit-
tén? 

Sedan tänkte jag tala lite längre om det som ligger mig och Ålands Fram-
tids väldigt varmt om hjärtat; dvs. vårt svenska språk. Det sägs: ”I samband 
med att landskapsregeringen tillsatte ett nytt språkråd den 20 december 
2012 omformulerades språkrådets mandat så att det uttryckligen enbart 
ska fungera som landskapsregeringens referensgrupp i språkärenden.”  
Men tittar man på reglementet för språkrådet som också togs samma dag, 
den 20 december 2012 så står det för det första under rubriken Allmänt § 1: 
”Språkrådet ska fungera som Ålands landskapsregerings referensgrupp i 
språkärenden.” Men i 2 § kommer språkrådets uppgifter upp. Det sägs att 
man ska ge utlåtanden i sådana ärenden som Ålands landskapsregering an-
hängiggör. Är det så illa som jag tror att Ålands landskapsregering inte an-
hängiggör några ärenden när det gäller vårt svenska språk längre, så finns 
ändå den följande uppgiften kvar; ta initiativ i språkpolitiska frågor och lägga 
fram förslag till Ålands landskapsregering. Vill man ytterligare nu backa upp-
gifter från språkrådet när man skriver i det här meddelandet att mandatet ut-
tryckligen och enbart ska fungera som landskapsregeringens referens-
grupp i språkärenden? De viktiga arbetsuppgifter som den här regeringen 
faktiskt själva har slagit fast verkar man på något konstigt sätt inte bry sig om 
längre. Det är bekymmersamt. 

Det sägs: ”Under år 2013 har språkrådet kartlagt språksituationen inom 
de sektorer som är representerade i språkrådet” vilket lantrådet också 
nämnde i sin presentation. Denna kartläggning gjordes redan av tidigare 
språkråd. Det gjordes också väldigt långt i den parlamentariska kommittén. 
Man gjorde ett mycket, mycket gott arbete under vicelantrådet Roger Nord-
lunds ledning. Tilläggsutredningar tog fasta på de här frågorna. Att man igen 
skulle ha kartlagt någonting som tidigare har varit kartlagt är ju bara ett sätt 
att få tiden att gå.  

Utöver detta sägs att man jobbar med nationalspråksstrategin och att man 
har haft ett gemensamt möte för styrelsen för Svenska Finlands folkting. 
Svenska Finlands folkting är en kommunal instans. Montera inte ner värnan-
det om vårt svenska språk och sätt ner hela självstyrelsen på kommunal nivå 
på rikssidan. Det är faktiskt nästan som man får darr på rösten. 

Jag har tittat på det nuvarande språkrådets protokoll. I år har man haft 
enbart två möten. På det senaste mötet pratade man om att få språkrättsrådet 
Tammenmaa hit till Åland, det var det som var det viktiga. 

Värderade landskapsregering, och jag måste faktiskt också vända mig till 
vicelantrådet Roger Nordlund som faktiskt ledde den parlamentariska kom-
mittén och gav ett väldigt bra betänkande den 25 april 2006; det är snart åtta 
år sedan. Inte ett kommatecken, inte ens språknämnden som man pratade 
om då har blivit tillsatt, inte ens ett kommatecken! Åtminstone tidigare var 
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åländsk center väldigt engagerade för vårt svenska språk. Varför gör man 
ingenting längre? Det är skrämmande. 

Språkrådet som nu har lyfts fram som någon sorts lösning på de här frå-
gorna var ju bara en liten del av ett helt kommittébetänkande. I kommittébe-
tänkande från 25 april 2006 hade språknämnden en undanskymd roll enligt 
mitt synsätt. Det fanns betydligt mer progressiva förslag som de flesta partier 
stod upp bakom och man stod upp för det svenska språket på ett helt annat 
sätt än vad vi ser idag. Det var alla partier, också frisinnad samverkan, obun-
den samling, men socialdemokraterna hade en reservation, det minns jag. 

Sedan tog det för dåvarande lantrådet Roger Nordlund nästan ett helt år 
att få dåvarande utbildningsminister Camilla Gunell (det är ju ganska smått i 
de åländska förhållandena ibland) med på tåget så att man kunde lämna ett 
språkpolitiskt program på två och en halv sida. 

Det intressanta är vad som sägs om en språknämnd. ”Den ska följa den 
språkliga utvecklingen inom alla samhällssektor. Avsikten med en språk-
nämnd är att följa utvecklingen och att stärka en kontinuerlig information 
av Ålands enspråkiga status. Nämnden ska behandla strukturella språk-
problem med utgångspunkt i språkstadgarna i självstyrelselagen, hantera 
landskapsregeringens beslut i språkfrågor samt övervaka att den lagstift-
ning som berör Ålands språkliga status följs.” Jag skulle kunna läsa upp hela 
det här stycket.  

Jag tror faktiskt att kommittéordföranden Roger Nordlund kan intyga att 
tanken med språknämnden skulle vara en parlamentariskt tillsatt språk-
nämnd, lika engagerade människor som det fanns i språkkommittén en gång 
i tiden. Det har blivit ett tjänstemannaorgan väldigt långt och jag vet mycket 
väl att det aldrig var ursprungstankarna. Jag tyckte att det var bra och jag 
sade åt lantrådet att det är klädsamt att hon själv tar ordförandeskapet, även 
om det blir lite märkligt att vara med i ett beredande organ för den regering 
man leder. Jag förstod att lantrådet ville visa handlingskraft och man ville 
vara med och leda språkrådet. Det tyckte jag att var bra och det gratulerar jag 
till.  

Om man tittar i protokollet angående jobbet med den finska national-
språksstrategin så är det döfött. Vi från åländsk sida kan aldrig rädda det 
svenska språket i Finland. Jag beklagar men det är ett slag som är förlorat. Vi 
kan inte gömma oss bakom det arbetet och låta bli att göra något som är vik-
tigt för det svenska språket här på Åland. Vi måste engagera oss precis i den 
linje som kommittébetänkandet. Jag förstår faktiskt inte den här landskaps-
regeringens flathet.  

Jag vänder mig till centern som jag tidigare har upplevt att ha värnat om 
vårt svenska språk. 

Herr talman! Jag ber om ursäkt för min känslosamhet, med det här är frå-
gor som är oerhört viktiga för mig. 

Följande fråga som jag vill ta upp helt kort är underrubriken; Kontakterna 
med riket. Det står så här: ”Vid den aftonskola som hölls i mars 2013 be-
handlades främst hur regeringens handlingsprogram beträffande kontak-
terna med Åland förverkligas, utvecklingen av Ålands självstyrelse, behovet 
av ändring av avräkningsgrunden och förutsättningarna för en europapar-
lamentsplats för Åland. Därtill fördes informella diskussioner om bl.a. vind-
kraftsfrågan. Vid lantrådets besök hos statsministern i november 2013 kon-
staterades att det informationsutbyte och de diskussioner som deltagandet i 
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aftonskolan medfört varit till ömsesidig nytta även i de fall samsyn inte 
nåtts.” Det här refererar ju agendan men inte är det någon självstyrelsepoli-
tik. Det sägs överhuvudtaget inte vad man har fört fram och vad man har 
uppnått, utan det är mera en redogörelse över agendan. Den som läser den 
här texten har ju ingen aning om vilka självstyrelsepolitiska strävanden vi har 
haft. Det enda man får reda på är agendan för mötet. 

Den sista punkten som jag tänkte beröra är Det ekonomiska systemet. Det 
hänvisas till en arbetsgrupp som tillsattes och som lämnade sitt betänkande 
för lite över ett år sedan, i februari 2013. Jag citerar ordagrant: ”Arbetsgrup-
pen avstod från att lämna ett konkret förslag till ändring av avräknings-
grunden till följd av olika syn på vilka förändringar i statsbokslutet som ska 
påverka avräkningsgrunden”.  

I följande stycke står det: ”Arbetsgruppen föreslog att i samband med den 
kommande revideringen av självstyrelselagen ses det ekonomiska systemet 
över för att möjliggöra precisering av kriterierna för förändring av avräk-
ningsgrunden”.  Jag har varnat för det tidigare och jag vill varna för det igen, 
Det kan bli oerhört ödesdigert för de målsättningar Åland har i arbetet med 
reformeringen av självstyrelselagen. Får man inte avräkningsgrunden att 
fungera enligt det sätt som nuvarande självstyrelselag säger och istället knuf-
far fram den in i det här revisionsarbetet så kommer vi att få en sådan situat-
ion att det blir platt fall. På rikssidan har de detta mycket klart för sig; knuffar 
vi det här framåt undan för undan så erbjuder vi en höjning av klumpsum-
man så då faller nog ålänningarna i farstun och så blir det ingenting, enbart 
platt fall av kommande självstyrelselagsrevision. Det vill jag varna för. 

47 § avräkningsgrunden i självstyrelselagen, en kort självstyrelse historisk 
tillbakablick, så den minnesgode vet säkert att uträkningarna visar att klump-
summan skulle ligga på ungefär 0,52 om den skulle vara korrekt. Medan man 
från åländsk sida i sin stora vänlighet och kompromissvilja kanske redan då 
landade för att vi kommer att föra fram av 0,48. Från rikssidan sade man 
konsekvent 0,45, annars blir det för mycket pengar. Det fanns inte en juridisk 
grund för det och det fanns inte kalkyler som talade för det men från rikssi-
dan sade man att det blir för mycket pengar till Åland, 0,45 thats it!  

I 47 § sägs: ”Avräkningsgrunden är 0,45 procent.” När man tittar i förar-
beten och protokoll så en del av det här kompromissande gick ut på att man 
skulle vara mera flexibel att kunna ändra avräkningsgrunden framöver och 
ålänningarna lät det bero.  

I första momentet står det: ”Avräkningsgrunden är 0,45 procent. Om 
grunderna för statsbokslutet genomgår ändringar som väsentligt inverkar 
på avräkningsbeloppets storlek skall avräkningsgrunden ändras”. Det är 
väldigt enkel matematik. Då skall avräkningsgrunden ändras. Det kan till 
både uppåt och neråt, absolut, formuleringen är på det sättet. Det här var den 
flexibilitet som skulle finnas. 

Sedan finns det tre punkter när avräkningsgrunden kan höjas vid specifika 
fall. Men så fort statsbokslutet genomgår ändringar som väsentligt påverkar 
avräkningsbeloppet skall avräkningsgrunden ändras. 

Vi vet att landskapsrevisorerna gjorde ett mycket, mycket förtjänstfullt ar-
bete där man på punkt efter punkt visade hur mycket pengar landskapet 
Åland har förlorat på grund av att avräkningsgrunden inte har ändrats. Men 
ändå händer det ingenting! Företrädare för den här landskapsregeringen kom 
tillbaka efter aftonskolan och sade: ”Vi förstår att man inte vill ändra avräk-
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ningsgrunden, det är knepigt att föra upp de frågorna nu.” Det är klart att det 
är knepigt, det är det säkert och det har jag full förståelse för. Men enligt mitt 
förmenande är juridiken relativt klar. Bakgrunden till det här systemet be-
rodde faktiskt på av att vi inte kunde enas om storleken på avräkningsbelopp-
et, ålänningarna fick ge sig som vanligt, och det skulle finnas en flexibilitet att 
ändra. Vi vet hur flexibelt och bra det går, den som makten haver den be-
stämmer. 

Jag tror att det blir för mig som för sittande talman att jag pratar för länge 
om jag fortsätter. Jag sätter punkt här och hoppar över de två punkter som 
jag har kvar. Tack. 

Minister Wille Valve, replik 

Tack för ordet talman! Ltl Eriksson berörde hembygdsrätt och jordför-
värvsrätt. Det kan vara på sin plats att meddela att vi håller på att verk-
ställa kommitténs betänkande. Eriksson tog även upp några av utma-
ningarna; vad är problemet? Det är ett omfattande arbete. Det innebär 
kodifiering av praxis, sedvana, HFD-domar och allt möjligt.  

Hembygdsrätten börjar vara ganska hopknuten. Vi kommer att sända 
den på remiss förhoppningsvis snart.  

Den kommande utmaningen är jordförvärvsrätten. Där kommer det, 
liksom hembygdsrätten, att handla om att flytta upp saker från förord-
ningsnivå till lag. Den stora frågan som är på uppsegling handlar om hur 
vi reglerar eventuella aktieöverlåtelsevillkor, dvs. när aktier berättigar 
till ägande av mark. Är det inte då rimligt att vi även har villkor på dem? 
Självstyrelselagens förarbeten öppnar upp för en sådan här möjligheten, 
men det förutsätter ännu mera analys för att få den på plats. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag tyckte att det var ett bra svar som minister Valve gav på den begrän-
sade tiden i repliken. Det här är heller inte någon kritik riktad mot mi-
nister Valve. Rent generellt finns det företrädare, utan att jag namnger 
sådana som inte kan gå in i det här replikskiftet, som var väldigt kritiska 
under den förra mandatperioden att det här kommittébetänkande inte 
förverkligas. Jag är fortfarande väldigt förvånad över att det tar sådan 
tid som det har tagit. Omöjligt kan minister Valve ta den kritiken åt sig 
på den korta tid som han har suttit. Den här regeringen har trots allt 
suttit över två år och fortfarande har vi inte sett någonting. Vi har fått 
löften om att hembygdsrätten eventuellt, det är inte klart, skulle komma 
under våren. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Först vill jag tacka för de positiva omdömen som ltl Eriks-
son hade om mig som lantråd och det arbetet vi gjorde i den parlamen-
tariska kommittén tillsammans med alla partier här i lagtinget. 

Herr talman! Jag vill ändå på något sätt belysa den här situationen 
och utvecklingen. För det första är det landskapsregeringen som ansva-
rar för det svenska språket. Landskapsregeringen bevakar svenska språ-
ket och att det ska fungera på svenska här i det åländska samhället. 
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Språkrådet är en referensgrupp och kan inte ta landskapsregeringens 
arbete. Det är för det första viktigt att slå fast.  

För det andra, under min tid som jag har varit aktiv politiker så har 
jag sett och ser en skärpning och en mycket större vaksamhet från för-
valtningens sida och också från politiker när det gäller att bevaka 
svenska språkets ställning i förvaltningen och språket mellan Åland och 
riket. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är naturligt att man i ett demokratiskt samhälle uppfattar saker och 
ting olika. Var vänlig och exemplifiera den skärpningen. Jag tycker mig 
se det totalt motsatta arbetssättet. Hur ofta till exempel här i lagtinget är 
det någon annan än Ålands Framtid som med riktigt engagemang fak-
tiskt är orolig och värnar om det svenska språket? Det enda jag har hört 
ifrån landskapsregeringens sida är nationalspråksstrategin. Visst, språk-
rådet är en arbetsgrupp och det är landskapsregeringen som har ansva-
ret. Men vad har landskapsregeringen gjort annat än att man har pratat 
om nationalspråksstrategin? Jag har inte noterat någonting och då är 
jag ju ändå ganska intresserad av de här frågorna och försöker följa med. 
Har jag missat någonting så är jag tacksam om jag kan bli upplyst om 
vad jag har missat. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Herr talman! I aftonskolan har nuvarande lantrådet gjort kanske den 
största insatsen hittills på politisk nivå för det svenska språket på Åland. 
I sin inledning redogjorde hon väldigt klart och tydligt för den proble-
matik som finns med svenska språket i kontakten mellan Åland och ri-
ket, de folkliga förändringar som sker på Åland och våra utmaningar. 
Jag har sett många företrädare lyfta fram de frågorna men nuvarande 
lantrådet gjorde det kanske på det mest tydliga sättet hittills. 

En annan sak, herr talman, inom förvaltningen för cirka ett halvår se-
dan så hade vi ett seminarium tillsammans med ledningen inom för-
valtningen där vi på ett öppet och ärligt sätt diskuterade hur vi ska han-
tera de här frågorna. Det är inte lätt för den enskilde tjänstemannen hel-
ler. Det är en del av den här processen som gör att vi ska kunna leva upp 
till självstyrelselagens anda och mening. 

Herr talman! Nästan dagligen skickas dokument tillbaka eller så 
måste vi konstatera att de här sakerna kan vi inte behandla på ett kor-
rekt sätt. Det finns en vaksamhet och det finns en röd lampa som lyser 
när systemet inte fungerar och det fanns det inte alltid tidigare. 

Talmannen 
Tiden är ute!    

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag tycker att det är väldigt klädsamt att vicelantrådet Roger Nordlund 
säger att lantrådet har drivit de här frågorna mera än vad någon företrä-
dare har gjort tidigare. Det är ju de facto lite kritik riktat mot honom 
själv.  

Om man tittar på de förslag som lades fram från den kommittén som 
Roger Nordlund ledde, för det första: ”Att landskapsregeringen frågar 
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Finlands regering vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att 
självstyrelselagen framdeles ska följas”, att man ställer regeringen mot 
väggen. Okej det var kanske det som lantrådet gjorde. 

Det andra: ”Vilka merkostnader har Åland fått på grund av att Fin-
land har frångått de ursprungliga förpliktelserna man har när det gäl-
ler det svenska språket? ” de förpliktelser som man gav i samband med 
Ålandsöverenskommelsen. 

Det tredje: ”Att landskapsregeringen informerar Sveriges regering 
om förhållandet samtidigt som landskapsregeringen begär hjälp för 
att vidmakthålla Åland svenskspråkigt framledes”. De frågorna har 
överhuvudtaget inte lyfts och de är enormt viktiga. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Lantrådet Camilla Gunell 

Herr talman! Språkfrågorna väcker alltid diskussion och debatt i lagtinget 
och det är bra.  

Ända sedan 2006 har jag jobbat med de här frågorna i språkkommittén 
och efter det med att leda språkrådet. Det som alltid slår mig i den här frågan 
är att Ålands Framtid kommer med den här retoriken att ingenting görs och 
att rädda språket i Finland inte kan vara vårt uppdrag på Åland. Hur ska det 
gå till? Ägna er nu åt åländsk språkproblematik. Jag upplever att man använ-
der sig av den här högstämda retoriken gällande språkfrågor utan att egentli-
gen alls vara konkret med vad man vill. Vad är det man saknar och vilka 
ställningstaganden är man ute efter att landskapsregeringen ska ta? 

Jag tycker att man använder sig av språkdebatten för att komma till en si-
tuation där vi måste konstatera att Åland inte längre kan existera inom ramen 
för republiken Finland och därmed har man ett underlag och en utgångs-
punkt för sin självständighetsambition. Nåja, det sitter tre ledamöter i lag-
tinget som har den ambitionen. Vi andra, åtminstone om jag får tala för mig 
själv och för regeringen, så önskar att landskapet Åland fortsättningsvis ska 
vara en del av republiken Finland och att vi där söker lösningar.  

Åland blev en del av republiken Finland därför att Finland hade två språk. 
Därmed är det viktigt att Finland upprätthåller två levande nationalspråk. 
Därför har också landskapsregeringen engagerat sig i denna nationalspråks-
strategi som man från Ålands Framtid alltid ringaktar. 

Jag tycker ändå att nationalspråksstrategin är ett viktigt dokument. Rege-
ringen ger uttryck för ambitioner att stärka svenskans ställning i landet och 
att dessa två nationalspråk ska upprätthålls. Därför är det också viktigt för 
oss nu att följa upp hur nationalspråksstrategin fullföljs, hur den implemen-
teras och vilka effekter den får. Därför har språkrådet engagerat sig i den 
strategin, därför hade vi Markku Suksi här i fjol och därför har vi Corinna 
Tammenmaa här i vår. Vi kommer att fortsätta att vara en kyrkstöt när det 
gäller de här frågorna, att Finland ska stärka svenska språkets ställning i en 
tid som minsann inte är lätt. Det är isande kalla vindar som driver över landet 
från högerpopulistiskt håll. Det drabbar inte bara minoriteter; ålänningar och 
finlandssvenskar. De kalla vindarna drabbar alla minoriteter i landet; mörk-
hyade, kvinnor osv.  
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Jag skulle vilja fråga på vilken punkt konkret saknar Ålands Framtid land-
skapsregeringens aktiva ställningstagande? Det är precis som vicelantrådet 
sade, språkfrågor behandlas dagligen i förvaltningen. På olika avdelningar i 
olika ärenden så påpekas det gång på gång. Jag vet inte hur många ärenden 
som vi har haft upp till regeringen där man har betonat att Ålands landskaps-
regering ska ha handlingar, information och svaren ska ges till oss på 
svenska. Man har fått rätta sig i ledet på andra sidan och komma tillbaka med 
handlingar på svenska. 

Jag tycker också att i arbetet som försiggår med kartnamn, Pharmaca 
Fennica och på många andra områden så är det språkfrågor som dagligen 
hanteras och den röda lampan blinkar i landskapsregeringen när de här frå-
gorna kommer på tal. Ute på avdelningarna finns det en stor aktsamhet och 
vaksamhet att reagera i de här frågorna. 

Angående språkrådets roll och gör språkrådets det som språkrådet ska 
göra? Ltl Gunnar Jansson lyfte upp lagstiftning om språkrådet. För min del 
tycker jag att språkrådet gör precis vad vi ska göra. Språkrådet är en refe-
rensgrupp till landskapsregeringen just av den uttryckliga anledningen att 
språkfrågorna inte ska föras ned till någon lägre nivå än landskapsregeringen. 
Landskapsregeringen kan aldrig avsäga sig ansvaret för språkfrågorna, de lig-
ger i landskapsregeringen och där ska de ligga.  

Språkrådet däremot är ett ställe där man kan diskutera språkliga företeel-
ser. Det är också ett sätt för landskapsregeringen att upphämta sådant som 
sker inom kommunalt håll. Vilka språkfrågor finns aktualiserade inom kom-
munerna, vilka behov ser man där? Vilka frågor finns aktualiserade inom 
kyrka, inom statens verksamhetsområde, inom utbildningssektorn och inom 
vårdsektorn? Finns det konkreta problem då ska vi åtgärda dem. 

Jag vet inte hur många gånger vi har hört om språkkommittén från 2006. 
Ledamoten lyfte fram att vi ska utreda i bakåtperspektiv merkostnaderna 
som Åland har haft för att Finland inte har fullföljt sina förpliktelser. Jag såg 
det aldrig då och jag ser det inte idag vilken mening det har att hålla på med 
bakåtperspektivet när dagen och morgondagen kräver så mycket av oss i 
nytänkande för att upprätthålla det här ställningstagandet. Att gå till Sverige 
och begära om deras hjälp, ja men vad skulle det leda till? Absolut ingenting! 

Min reservation 2006 handlade bl.a. om att Ålands Framtid i mycket hög 
grad påstod att man inte längre kan leva på Åland på det svenska språket. Det 
påstående var inte utrett och det var inte heller ett ställningstagande som 
människor ansåg stämma överens med verkligheten.  

Jag vill gärna jobba i landskapet Åland i en kontext där vi fortsättningsvis 
samarbetar med institutioner i landet inklusive Folktinget som också här nu 
tas ned till något kommunalförbund som inte har någon betydelse. Folktinget 
och Ålands landskapsregering delar en ambition, nämligen att se till att 
svenskan är ett levande språk i landet. Med alla dem som har den ambitionen 
så kan vi samarbeta. Det var några synpunkter. 

Sedan ännu detta med språkrådet och dess lagstiftning som ltl Jansson 
lyfte upp. Jag tycker att man ska betänka; är lagstiftning de facto ett sätt att 
slå vakt om språkfrågorna? Eller är det faktiskt ett sätt att ned delegera frå-
gorna från landskapsregeringens bord till ett annat organ? Jag tycker att man 
ska fundera kring detta många gånger. Vi har självstyrelselagen. En av de 
grundläggande frågorna för Ålands landskapsregering och Ålands lagting är 
det svenska språket. Därför ska den hanteras på den nivån och inte i något 
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lägre stående organ. Jag tycker att man ska fundera över den biten ett varv 
till. Tack. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Tack lantrådet för svaret. Det sades att Ålands Framtid bara har en hög-
stämd retorik när det gäller de här frågorna. Jag delar förstås inte den 
uppfattningen. Vi har ett verkligt och ärligt engagemang. Vi är verkligt 
oroliga över det som händer och sker. Lantrådet frågade också vad 
Ålands Framtid vill rent konkret. Vi vill precis det som alla partier, utom 
socialdemokraterna, var överens om i den språkpolitiska kommittén. 

Det sades att vi ringaktar nationalspråksstrategin. Inte ringaktar vi 
nationalspråksstrategin på något sätt. Men den strategin löser inte de 
åländska problemen. Vi måste ha en egen åländsk språkpolitisk agenda. 
Det är livsviktigt. 

I reservationen som lantrådet nämnde, så skriver hon: ”Skrivningar 
om att inte ålänningarna kan fungera på arbetsmarknaden är enligt 
min mening överdrivna. Att finskans inflytande inom näringsliv skulle 
upphöra genom att avlägsna handelshinder mot Sverige anser jag inte 
är realistiskt.” Det finns mycket i den här reservationen som jag anser 
att inte är realistiskt. Vi ser olika på det och det har jag respekt för, man 
måste kunna ha olika åsikter inom politiken. Det bekymrar mig att 
lantrådet är så pass stark så att hon också sätter den språkpolitiska 
agendan och centern och moderaterna släpar med. Det är beklagligt. 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Det stämmer ju inte heller. Arbetet 2006 ledde sedan till ett meddelande 
som gick till Ålands lagting, där samma partier satt i regeringen och var 
överens om den saken. Vi kom fram till en viktig beståndsdel, språk-
nämnden, som den hette vid den tiden, är nu inrättad och den fungerar.  

För att påstå saker så måste man också ha någon slags faktastöd. En 
annan viktig åtgärd var att vi skulle göra utredningar och det har ÅSUB 
gjort. Det var ju också en del i den här reservationen. Påstår man saker 
så ska man också finna stöd i verkligheten; statistik, siffror och utred-
ningar. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Också det är vi helt eniga om. Men problemet är att det som den parla-
mentariska kommittén enhälligt, exklusive socialdemokraterna, tyckte 
att ÅSUB skulle utreda, det har man till dags dato fortsättningsvis inte 
utrett. Den här frågan levde. Det var vissa tilläggsutredningar men de 
flesta gjordes faktiskt av Gunilla Sanders före språkkommittén började 
sitt arbete. Då fanns det ett engagemang och bra underlag.  

Jag ber om ursäkt om jag har fel men jag tyckte att lantrådet lite iro-
niserade över de åtgärder som föreslogs i språkkommittén. Ofta är det 
en stark saklig påläst person som driver kommittéarbetet. Jag tror att 
jag kan påstå att salige avsomnade Max Sirén mycket satt agendan för 
det här kommittéarbetet och alla partier, utom socialdemokraterna, stod 
bakom det. Men nu är det socialdemokraterna som också här sätter 
agendan, det är inte bra för jag delar inte socialdemokraternas uppfatt-
ning.  
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Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Det är väl hedrande att ltl Eriksson vill påtala vår parlamentariska 
styrka och även min styrka när det gäller att styra och ställa i de här frå-
gorna. Ltl Eriksson vet nog också att vi agerar precis i riktning och i den 
anda och mening som språkpolitiska programmet innehöll.  

Den luftiga retoriken, som man fortsättningsvis kommer med, inne-
håller ju inte några som helst konkreta förslag på vad som i så fall skulle 
göras. Det finns all tid i världen att komma in med dem. Ltl Eriksson 
kan komma med dem till språkrådet eller komma med konkreta förslag 
här i salen. Vi ska ta hand om dem väl ifall de är goda. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, talman! Jag har den minnesbilden att det i Gunells regeringspro-
gram utlovades lagstiftning om språkrådets roll och ställning. Självsty-
relsepolitiska nämnden har uttalat sig i den riktningen många gånger. 
Men ändå får jag det intrycket att vi delvis talar om olika saker. Språk-
rådets skulle ju inte bli en myndighet som övertar uppgifter som an-
kommer på landskapsregeringen. Det har åtminstone jag aldrig före-
ställt mig, dvs. att man därmed skulle delegera eller förminska betydel-
sen av språkvärnet. Språkrådet är och skall förbli ett rådgivande organ 
och en vakthund i en sådan här konstitutionell fråga. Jag lovar att jag 
aldrig någonsin ens har kunnat föreställa mig att språkrådet skulle bli en 
myndighet med landskapsregeringsmakt och ställning, aldrig någonsin. 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Det står i regeringsprogrammet att språkrådet ges ett tydligare mandat 
och uppdrag och att dess ställning i det självstyrelsepolitiska systemet 
stärks. Det menar jag att vi till flera delar redan har gjort. Vi har gjort 
om det, vi har fått ett annat uppdrag och det leds av lantrådet som ett 
rådgivande organ i språkfrågor. Men ska man börja lagstifta om det så 
då måste man ju också fundera på vilken roll språkrådet ska ges i relat-
ion till landskapsregeringen. Där måste man värdera det här. Är det fak-
tiskt att stärka språkfrågorna eller är det att nedvärdera deras roll? Den 
diskussionen och dimensionen har jag inte hört ltl Jansson förhålla sig 
till. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Talman! Jag får upprepa vad jag sade. Jag har aldrig någonsin kunna fö-
reställa mig ens att språkrådet skulle vara ett organ till vilket språkvär-
net delegerades. Aldrig någonsin! Det är helt främmande i mitt sätt att 
tänka i juridiska strukturella termer. Det skulle vara ett lagstadgat råd-
givande organ, en språkpolitisk vakthund med tillgång till personal, ett 
eget budgetmoment och en uthållig verksamhet med tydliga medel och 
mål. Existensen skulle tryggas med den säkerhet som lagstiftningen 
medger. Språkrådet skulle förutsättas som en del i självstyrelsesystemet. 
Det var min tanke och så har den varit så länge jag kan komma ihåg att 
jag har haft den.  
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Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Jag menar att landskapsregeringen inte kan avsäga sig ansvaret för 
svenska språkets ställning i landskapet Åland. Det är och förblir en vik-
tig uppgift. Det här organet har idag ett eget budgetmoment och det har 
egen personal. Jag har heller aldrig tänkt mig det som en egen myndig-
het. Det har varit naturligt att det ska fungera som en rådgivande del till 
landskapsregeringen. Jag vill åtminstone för min del, under den här 
mandatperioden, pröva den modellen och se hur den utfaller innan man 
i så fall gör några nya ställningstaganden. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Petri Carlsson 

Fru talman! Jag tänkte ta upp en detaljfråga som kanske är obetydlig för 
vissa, men väldigt viktig för andra. Den berör till vissa delar lite det som finns 
under mediapolitiska frågor och under rubriken Ax-domänen.  

Under 2011-2013 fanns projektet punkt Ax som avslutades med att man 
bl.a. skickade en skrivelse om kommersielliseringen av Ax-domänen som en 
åtgärd. År 2013 kom förslaget till ny till ny informationssamhällsbalk som re-
glerar domännamnsadministrationen.  

På sidan 10-11 finns det skrivningar om landskapsregeringens utlåtande. 
Det mest centrala var att slopa de begränsningar beträffande anknytning till 
Åland. Det här är positivt och kan öppna upp för nya möjligheter men fram-
förallt kan det ge positiva ringeffekter genom att kännedomen om vår topp-
domän borde öka. Till viss del kan det påverka i positiv riktning.   

Det bekymmer som jag tänkte beröra är nämligen applikationer, applikat-
ioner, applikationer, alltså appar som det också kallas i dagligt tal. Enligt ana-
lysföretaget Gartner så ska det år 2011 ha laddats ner ungefär 10 miljarder 
appar i världen, år 2012 var det 30 miljarder och till år 2015 uppskattas det 
vara 50 miljarder appar. Appar har förändrat och kommer att förändra våra 
liv ännu mer. Vi har fått helt nya möjligheter med appar. Därför är det tråkigt 
att ålänningar i praktiken till vissa delar är blockerade från möjlighet att följa 
med i utvecklingen. Till exempel är en hel del av Googles appar spärrade för 
ålänningar. Problemen har inte direkt med internetdomänen Ax utan hur en 
del tjänsteleverantörer hantera landskoden Ax eller Åland om man så vill. 

För att lösa detta och en del annat så tillsatte landskapsregeringen en 
grupp som kallas för Task force Ax. De ska arbeta på uppdrag av landskaps-
regeringen och den gruppen tillsattes i början på september förra året, för sju 
månader sedan. Gruppen tillsattes inom tiden för den här redogörelsen, men 
det står ingenting om detta och inte heller om vilket arbete som har gjorts. 
Jag tror att det skulle vara intressant för oss att ta del av det här. Vad har 
man gjort, hur har man arbetat och hur avser man att arbeta framåt? Om inte 
någon kan ge svar på detta så hoppas att självstyrelsepolitiska nämnden kan 
titta lite närmare på det. Tack. 

Minister Johan Ehn, replik 

De upphovsrättsliga frågorna vilket det handlar om när det gäller appli-
kationer eller appar så är det ett problem som landskapsregeringen har 
jobbat med på flera plan. Ax Task force är en bit. De torde lämna en 
rapport på det arbete som har gjorts och den kan säkert också komma 
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utskottet till kännedom när den är klar. Vi har inte fått rapporten pre-
senterade i landskapsregeringen ännu, men den är på gång.  

När det gäller upphovsrätten och möjligheterna att få tillgång till 
upphovsrättsskyddat material mellan olika länder så har landskapsrege-
ringen i det öppna hörande som EU ordnar kring de här frågorna varit 
väldigt tydliga med att betona detta för att i ännu högre utsträckning få 
upp ögonen på europeisk nivå för hur man ska kunna lösa det här. Ska 
vi lösa det på ett tillfredsställande sätt så behöver det lösas på EU-nivå, 
annars kommer det att vara svårt. Vi kommer att behöva lösa fråga efter 
fråga efter fråga om vi inte får det mera övergripande. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Fru talman! Tack för den rapporteringen. Jag berör inte bara det upp-
hovsrättsliga problemet utan också det bekymret att man överhuvudta-
get inte kan ta ner applikationer från t.ex. Playbutiken. Det gäller inte 
bara den upphovsrättsliga delen, det handlar också om andra delar och 
de delarna skulle jag också vilja höra hur man arbetar med framöver. 
Det är ett bekymmer att man inte får ta del av allt material som finns. 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! De här frågorna går inte helt och hållet att separera. Orsa-
ken till att man inte slipper åt dem är i grunden att upphovsrätterna är 
landsbaserade. Sedan kan varje företag som t.ex. Google lägga in rätt 
kod. Om jag har förstått uppdraget i utredningen som Ax Task Force gör 
så skulle de titta på hur vi kan jobba med de bitarna.  

Grundproblematiken är faktiskt att vi i Europa idag har upphovsrät-
ter som är landsbaserad och inte baserad på att man finns inom en och 
samma union. Det leder också till att vi får de här problemen. Geoindel-
ningen på upphovsrättsområdena leder till de här problemen. Sedan 
finns det olika typer av lösningar på det precis som ltl Carlsson var inne 
på. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Det är helt självklart att ett av grundproblemen är just 
det som ministern nämnde. 

En annan grundproblematik är att vår AX-kod inte är tillräckligt känd 
och inte heller inom internetsammanhang. Jag tycker att det är positivt 
att landskapsregeringen i sitt utlåtande har föreslagit att man ska slopa 
de här anknytningarna till Åland. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, fru talman! Jag tycker inte alls att det var någon oviktig fråga. Se-
dan kanske jag inte är riktigt uppdaterad på allt detta. Jag tyckte att det 
var intressant när ltl Carlsson pratade om Google och att det tydligen 
går att ladda ner vissa appar men inte andra. Är den upphovsrättsliga 
frågan då löst för alla andra än Google? Jag antar att Google är det 
största företaget i så fall. Det skulle vara intressant att höra mera om ltl 
Carlssons analyser av det här. 
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Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Jag sade inte att frågan var oviktig, jag sade att den var 
obetydligt för vissa som inte använder sig av smarttelefon, surfplattor 
och annat. Jag förstår att för dem har frågan inte stor betydelse men för 
andra så är den här frågan väldigt viktigt, vilket jag också sade. 

Det är inte bara en upphovsrättsfråga. Vissa tjänsteleverantörer be-
handlar landskoden Ax och Åland på ett felaktigt sätt. Det är inte bara 
knutet till upphovsrätten. Har man ett annat abonnemang som har IP-
adresserna kopplade till Finland så går det att ladda ner apparna. Men 
på vissa abonnemangsleverantörer går det inte att ladda ner. Det här är 
ett bekymmer p.g.a. sättet som tjänsteleverantörer hanterar Åland. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det förefaller finnas lite olika uppfattningar om vad som är problemet. 
Detta med tjänsteleverantörer, finns det flera än Google vars appar man 
inte kan ladda ner? 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Jag har hört att det också har funnits bekymmer med 
Apples appar. Huruvida det är kopplat just till det här vet jag ännu inte. 
Jag har hört att det har funnits sådana bekymmer också. Jag kan inte 
detaljerna. Därför skulle det vara intressant för självstyrelsepolitiska 
nämnden att höra gruppen Task Force Ax.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Jag kan säga på basen av kontakter som folk har haft med 
mig att det här är ett ganska stort problem för ålänningarna. Man är i 
ingenmansland eller i fel land när det gäller att ladda ner appar från 
både Googles Playbutik och Apples Itunes. Problemen är i varierande 
omfattning beroende på vilka intressen man har. 

Jag tycker att vi i självstyrelsepolitiska nämnden ska fördjupa oss i 
det här och se vad som görs. Landskapsregeringen har gjort stora insat-
ser i det här och har också tankar och förslag på gång hur man ska möta 
den här utvecklingen.  

Det var på sätt och vis bättre förr när det var sämre. När Anton Kal-
mer var ung så saknade man en eller två kanaler. Nu breder den här 
problematiken tyvärr ut sig på grund av att detta kommer i flera olika 
mediekanaler. Det är ett vanligt inslag i ålänningens vardag, tyvärr, som 
vi bör ta tag i. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Det är helt riktigt som ltl Sundman sade. Jag tackar 
för att han kommer att föra vidare frågan till självstyrelsepolitiska 
nämndens behandling. Världen har förändrats ganska mycket när det 
gäller det mediapolitiska klimatet och hur man hanterar teknik idag. 
Den marknaden har blivit mycket mera global och konsumenterna för-
väntar sig ändå någon form av lokal behandling. Det är svårt för småfö-
retag att leva upp till men i synnerhet stora företag som Google och Ap-
ple torde kunna leva upp till det.  
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Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Det är så. Det är också så som det sades här i tidigare re-
pliksvar. Man kan inte skilja ut en av de här bitarna utan det här blir en 
helhet. Det är allt från Tv-kanalernas Playkanaler till nedladdning av 
appar. Man kan värdera den här problematiken på olika sätt.  

Jag kan ge ett exempel. Häromveckan var det en ålänning som var i 
kontakt med mig och ville följa Zlatan i Zlatans app för den marknads-
förs på Åland i kommersiell radio. Nå, det gick inte. Det är en app som 
finns på den svenska marknaden. Man måste utge sig för att vara svensk 
eller vara i Sverige och ladda ner den, då kan man sedan följas Zlatan via 
hans app. Det där kan vara en detalj men det är en förarglig detalj för 
ålänningen som ville följa sin stora idol inom fotbollen. Det är ofta 
många sådana små saker som kommer till min kännedom. Därför är det 
viktigt med fokus på den problematiken och att landskapsregeringen får 
till hållbara lösningar på längre sikt, så att man inte hela tiden får nya 
sådana problem. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Brage Eklund 

Tack, fru talman! Jag tänker endast beröra stycket God medicinsk praxis och 
Pharmaca Fennica.  

Intressant i landskapsregeringens meddelande är att mycket av den pro-
blematik som man lyfter så lyfte Ålands Framtid upp i en motion den 11 mars 
2004. Det var exakt samma problem. I den debatten som efterföljde så sade 
dåvarande ministern Harriet Lindeman att hon redan för 12-13 år sedan hade 
funderat på denna fråga. Idag är det 23 år sedan man började fundera på den 
här frågan första gången. Vi står fortfarande på samma ställe.  

Jag tycker att landskapsregeringen i det här meddelandet har lyft upp den 
här frågan på ett förtjänstfullt sätt. Landskapsregeringen har i olika sam-
manhang lyft upp frågan. I september 2012 tog man upp frågan och i minis-
termötet 2013. Landskapsregeringen har sänt en skrivelse till social- och häl-
sovårdsministeriet men man har inte fått något svar ännu.  

Det här är helt enkelt en problematik. Vi har en stor del av läkarkåren som 
kommer från Sverige och man utbildar sig inte bara i Sverige utan även i 
andra länder. Det sades i debatten att 50 procent av läkarna som idag jobbar 
inom ÅHS har utbildat sig någon annanstans än i Finland. Det resulterar ju 
förstås i ett stort administrativt problem. Det rör framförallt patientsäkerhet-
en. Detta lyfte vi upp i debatten då. Det nämndes bl.a. att det här egentligen 
är ett läkemedelslexikon som tas fram av en privat läkemedelstillverkare. Då 
är frågan: Vem ska bekosta översättningarna? Just finansieringsfrågan i de-
batten när den här motionen behandlades togs upp vem och vem som ska be-
tala och vad det kostar. Jag minns inte men det resonerades att man skulle 
betala 100 000 per år. Kanske man inom en femårsperiod kunde få det här 
lexikonet översatt?  

En annan allvarlig sak som också lyftes upp är epikriserna som kommer på 
finska. En läkare som inte har svenska som modersmål har ett bekymmer att 
översätta. Det kommer även provsvar på finska och det lyftes upp som mera 
viktigt att man följer upp och att man får en översättning på dem. 
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Kontentan av detta är som landskapsregeringen skriver: ”Avsaknaden av 
svenskspråkiga versioner av Pharmaca Fennica och God medicinsk praxis 
utgör en patientsäkerhetsrisk.”  Men frågan är vad man tänker göra för att 
patientsäkerheten ska garanteras i framtiden. Nu har det gått 23 år sedan en 
minister funderade på det här första gången tills vi för tio år sedan motion-
erade om den här frågan. I det här meddelandet aktualiserar landskapsrege-
ringen nu igen samma problematik. Det är helt riktigt framställt. Man har lyft 
problematiken i olika sammanhang, men man får ingen respons. Vad tänker 
landskapsregeringen göra i framtiden? Tack, fru talman. 

Minister Carina Aaltonen, replik  

Tack, fru talman! Efter många års arbete med de här frågorna så har nu 
landskapsregeringen fått ett svar från social- och hälsovårdsministeriet. 
Det är ganska tydligt vad man tänker sig från ministeriet i den här frå-
gan. Social- och hälsovårdsministeriet anser inte att uppslagsverken 
God medicinsk praxis och Pharmaca Fennica är officiella delar av hälso-
och sjukvården. Man har inte heller haft för avsikt att ta upp medel i 
budgeten varken 2013 eller 2014 för att översätta de här verken. Man 
säger att Pharmaca Fennica är en kommersiell produkt som kan köpas 
och byggas in i lokala patientjournaler och att det är möjligt från åländsk 
sida att köpa in sig i det här systemet. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Det var bra att få information och att social- och häl-
sovårdsministeriet har gett ett svar. Men då har vi problemet kvar. Vad 
tänker landskapsregeringen göra för att uppfylla önskemålen inom 
läkarkåren att ha Pharmaca Fennica på svenska? Tänker man översätta 
Pharmaca Fennica eller blir det en annan person som översätter och in-
formerar läkaren vad det står?  

Vi har fortfarande problem kvar; epikriserna och provsvaren som 
kommer på finska. De borde väl åtminstone falla inom myndighetsan-
svaret? 

Minister Carina Aaltonen, replik  

Fru talman! Naturligtvis, när det gäller epikriser och provsvar så får 
man dem översatta till svenska. Det kan ta lite tid, men avsikten är na-
turligtvis absolut att de ska finnas på svenska. 

Sedan måste vi jobba också på andra spår. När det gäller t.ex. God 
medicinsk praxis så har också Nordiska ministerrådet haft upp frågan 
och arbetat för att vi ska kunna få gemensamma nordiska praxisar inom 
hälso- och sjukvården. Det är ett sätt. 

Sedan säger den finska läkarföreningen vara villig att översätta God 
medicinsk praxis till svenska. Det är ytterligare en fråga som vi också får 
jobba vidare på. Vi ska inte ge oss så lätt i den här frågan. Man måste 
också fundera på vad som är klokast att göra i de här ekonomiskt svåra 
tiderna. Vi kanske ska fundera på de elektroniska recepten, EU-
direktivet. 
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Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Det är bra att landskapsregeringen fortsätter att hålla 
kanalerna öppna. Ltl Beijar lyfte tidigare upp här i en replik att man 
kanske skulle köra på det nordiska spåret och det är ett exempel där 
man kan lyfta den här frågan. Kanske man eventuellt kunde få detta 
översatt till engelska? Alla inom läkarkåren borde väl behärska engelska. 
Det är ett spår. Man får inte ge upp. Landskapsregeringen bör annars 
överväga att översätta det här. Jag förstår att det är ett privat bolags 
produkt som man översätter till svenska och det finns betänkligheter i 
det. Det är inte bra när det finns lexikon som alla inte behärskar. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Axel Jonsson 

Tack, fru talman! Det börjar bli lite glest här i salen, det är tråkigt för det bör-
jar bli en riktigt intressant debatt så här på slutrakan. 

Jag tänker kort beröra den diskussion som har förts kring reformeringen 
av självstyrelsesystemet och även diskutera språkproblematik och frågor i an-
slutning till det. 

Ser vi på reformeringen av självstyrelsesystemet så befinner vi oss i ett väl-
digt avgörande skede vilket har konstaterats här tidigare debatten. Många av 
de viktiga vägvalen diskuteras för tillfället i kommittén och ska enligt mål-
sättningen i stort sett vara färdiga under detta år. Det ställer förstås stora 
krav på oss ålänningar att leverera och lyckas i de här förhandlingarna om vi 
ska få till ett sådant system som vi alla är överens om att behövs.  

Ltl Sundback förde ett intressant resonemang om Finlands riksdags 
parlamentariska ansvar för Ålands utveckling och kanske bristen på det vi-
sade ansvaret så här långt. Det symboliseras framförallt av ett bristande en-
gagemang från rikspolitikerna i den kommitté som både ltl Sundback och jag 
sitter under ledning av president Halonen.  

Ltl Sundback nämnde i sammanhanget att stater som inte kan hantera sina 
autonomier stöter på problem och exemplifierade med Skottland och Katalo-
nien. Problemet från åländskt förhandlingsläge sett är ju att detsamma inte 
gäller på Åland. Den finska staten stöter inte på problem om de inte sköter 
sin autonomi. Det finns inte några alternativ från åländsk sida annat än det 
som vi från Ålands Framtid för fram, att vi tolererar inte en självstyrelse som 
inte fungerar. Vi måste vara beredda att också diskutera självständighetsal-
ternativet på Åland om ointresset från Finlands riksdag och från de finska po-
litikerna fortsätter. Vi måste vara beredda att diskutera alternativ, även själv-
ständighetsalternativen, om vi ska få den önskvärda effekt som ltl Sundback 
var inne på.  

Om man inte tänker komma de åländska kraven till mötes och ta sitt an-
svar för utvecklingen av Åland, vad tänker vi då göra från åländsk sida? Gi-
vetvis måste vi diskutera självständighetsalternativet i det här samman-
hanget. 

Krim har diskuterats vid ett flertal tillfällen i debatten idag. Krim har flera 
gånger röstat om självständighet. De har fått en ganska långtgående självsty-
relse. De kommer förmodligen i dagarna att fundera över sin framtid och vad 
folket på Krim önskar med sin hembygd. Det är ett ypperligt exempel på att 
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det faktiskt kan leda till att man för fram självständighet som ett alternativ 
och diskuterar det i ett sammanhang. 

Oberoende av utvecklingen på Skottland och vad den folkomröstningen ger 
så kommer vi förmodligen att få se en betydligt utvidgad skotsk självstyrelse, 
om det visar sig att man inte får en majoritet i folkomröstningen för ett själv-
ständigt Skottland. Det är konstaterat att självständighetsrörelser i sig bidrar 
till utvecklade självstyrelser världen över och detta är något som vi på Åland 
också borde lära oss att inse. Vi måste vara beredda att diskutera alternativ 
då får vi också den önskade effekten som ltl Sundback var inne på. Vi måste 
visa att ålänningarna inte tolererar vad som helst. Vi måste se till att Finlands 
riksdag också kan ta sitt parlamentariska ansvar över Åland och att de förstår 
bakgrunden till de åländska kraven om ett utvidgat självstyrelsesystem. För-
står man inte detta från finsk sida så måste vi vara beredda att diskutera al-
ternativ. Ålands Framtids alternativ är självklart. Jag uppmanar också de 
andra partierna att delta i den diskussionen och fundera över den strategin 
som vi från åländsk sida ska lägga upp för att faktiskt lyckats i de här för-
handlingarna. Vi kan inte tolerera den utveckling som vi har inom vårt själv-
styrelsesystem idag. Så långt är vi alla överens. Om man inte kommer till mö-
tes från finsk sida vad gäller våra krav så måste vi vara beredda att diskutera 
alternativ, att det behövs är vi alla synnerligen överens om. Det handlar i 
första hand om språket. 

I kommittén under ledning av Roger Jansson så slog vi fast den åländska 
hållningen att den språkliga servicen och kontakten mellan Åland och Fin-
land förutsätts fungera fullständigt, annars förfaller beslutet från 1921 och så-
ledes också beslutet om statstillhörighet. Så långt är vi faktiskt alla överens 
om här på Åland. 

Tittar vi på språksituationen och språkpolitiken från landskapsregeringen i 
och med det här meddelandet och vad vi ska prioritera framöver så är det lite 
oroväckande att lantrådet inte tycks vara beredd att diskutera de här frågorna 
med Sverige och begära hjälp av Sverige för att se till att följa självstyrelsen 
och beslutet från 1921. 

Ser vi på den politiska utvecklingen i Finland så befinner vi oss alla som är 
medlemmar i Ålandskommittén i en situation där vi har ett arbetsspråk som 
förutsätts vara svenska. Men på grund av att de finska representanterna inte 
behärskar svenska så krävs det tolk för att diskussioner ska kunna föras över-
huvudtaget, trots att det uttryckligen är skrivet att arbetsspråket i kommittén 
är svenska. 

Vi börjar på många håll närma oss en utveckling där vi lever med staten 
Finland genom tolk. Att så skulle vara fallet var knappast intentionen med 
självstyrelsen från 1921. Där förutsattes, så som vi alla också var överens om 
att det i fortsättningen ska göras, att kommunikationen mellan Finland och 
Åland ska fungera på svenska och den ska fungera fullständigt. Det backar vi 
inte ifrån. 

Vill man på Åland idag bli jurist förutsätts det i praktiken att man behärs-
kar finska. För att kunna ta del av studiematerial, praxis och annat så krävs 
att man behärskar finska mer eller mindre.  

Vi fått höra flera exempel idag vad gäller Pharmaca Fennica och God medi-
cinsk praxis. Ska man arbeta som läkare och utföra sitt arbete likvärdigt med 
en finskspråkig så behöver man behärska finska i dagsläget. Det är ett pro-
blem. Vill man arbeta som polis så måste man arbeta med finskspråkiga re-
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gister i dagsläget. Vill man bli fastighetsmäklare så förutsätts att man kan till-
godogöra sig den finskspråkiga litteraturen som krävs för att klara fastig-
hetsmäklarprovet. Kranförare är ett annat klassiskt exempel i samman-
hanget. Det finns en hel del yrken här på Åland idag som förutsätter att man 
behärskar finska i mer eller mindre utsträckning. Det är inte acceptabelt ur 
ett självstyrelsepolitiskt perspektiv.  

Varför ska vi då vända oss till Sverige och begära hjälp såsom alla partier, 
undantaget socialdemokraterna, var överens om när den språkpolitiska 
kommittén gav sitt betänkande. Varför ska vi vända oss till Sverige? Lantrå-
det sade; vad ska det leda till konkret?  

Tar vi t.ex. EU-beredningen, som har diskuterats många gånger och som 
också återfinns i det här meddelandet, så vore det ett ypperligt samarbetspro-
jekt mellan Ålands landskapsregering och den svenska regeringen att se till 
att få ett utökat samarbete när det gäller beredningen av EU-ärendena. Det 
föreslogs också i den språkpolitiska kommittén. Fokusera på det! Var ligger 
det arbetet i dagsläget? Det vore intressant att få ett svar på det. Nu har vi 
bara en minister kvar i salen men han kanske kan informera om det. 

Vad gäller upphovsrätten så vore det också ett ypperligt område för ett ut-
ökat samarbete med Sverige. Vi från Ålands Framtids sida har flera gånger 
fört fram att man borde utreda möjligheten till ett eget åländskt upphovs-
rättsområde alternativt att få ingå i det svenska upphovsrättsområdet. Vi 
borde utreda den här frågan en gång för alla och se om det finns en möjlighet 
att faktiskt lösa den här problematiken inom ramen för självstyrelsen, istället 
för att vända oss till den finska lagstiftningen och försöka få den förändrad.  

Lyfter man blicken och ser på självstyrelsen som fenomen så var den aldrig 
tänkt som ett instrument att ändra den finska lagstiftningen så att den funge-
rar för de åländska förutsättningarna. Självstyrelselagen var tänkt som ett in-
strument att lösa problemen på Åland med åländsk lagstiftning och utifrån 
åländska förhållanden. Självstyrelselagen kanske inte alltid överensstämmer 
med de finska förhållandena som i upphovsrättsfallet. Vi kan ta appar och 
TV-problematiken kring OS som två exempel. Här borde landskapsregering-
en utreda varför man inte kan göra det. Det är en fråga som vi från Ålands 
Framtid fortfarande saknar svar på. Vi ser det här som en oerhörd prioriterad 
fråga för att man ska kunna leva och verka på svenska på Åland idag.  

Pharmaca Fennica och läkemedel kunde vara ett område där vi i samarbete 
med Sverige kunde överta lagstiftningsbehörigheten framöver och se till att få 
det här att fungera i ett närmare samarbete med Sverige. Varför kan vi inte 
titta på den möjligheten istället för att diskutera frågorna och hoppas att nå-
gon annan ska lösa problemen åt oss.  

Istället för att kritisera Finland internationellt och faktiskt våga begära 
hjälp från Sverige, som vi var överens om för några år sedan men som rege-
ringspartierna nu uttryckligen har ändrat inställning kring, så väljer land-
skapsregeringen att resa land och rike runt och marknadsföra den åländska 
självstyrelsen, vilket bland annat framgår på sidan 8 vad gäller kontaktgrup-
pen. Man marknadsför självstyrelsen som: "The Åland Islands solution, a 
precedent for a successful disputes settlement”. De här ganska talande för hur 
vi marknadsför den åländska självstyrelsen internationellt som någonting 
fantastiskt och något mycket väl fungerande. Men sedan reser vi hem och för-
söker argumentera gentemot Helsingfors för att utveckla vårt självstyrelsesy-
stem och påtala de problem som finns. Jag är övertygad om att det blir ett 
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dubbelspel som är svårt för dem i Helsingfors att förstå. Vi kan inte mark-
nadsföra oss internationellt som ett föredöme vad gäller självstyrelsen och 
sedan kräva utveckling och förbättringar. Det är en ekvation som inte går 
ihop, så långt måste vi kunna vara eniga. Vi måste också våga påtala de pro-
blem som finns internationellt och begära hjälp av det internationella sam-
fundet. Det är det enda sättet att utveckla den åländska självstyrelsen på sikt. 
Jag avrundar här, fru talman, tack. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Även jag har den hårda vägen fått lära mig att det gäller att 
vara exakt, ltl Jonsson, i tolkningen av vad vi är överens om politiskt. 
Här hänvisades det till den parlamentariska kommittén, ledd av mig, 
den så kallade Roger Jansson kommittén om vad som bör göras om Fin-
land inte förmår uppfylla sina garantier från 1921 och i självstyrelsela-
gen. Det är inte sagt i kommittéarbetet att nationstillhörigheten då upp-
hör, som ltl Jonsson sade. Det står att frågeställningen då måste lyftas 
till en internationell nivå och lösas i ett sådant sammanhang och det är 
en viss skillnad.  

Ltl Axel Jonsson, replik 

Jag ber om ursäkt om jag uttryckt mig otydligt. Men i beslutet från 1921 
står att dess giltighet upphör, således också beslutet om statstillhörighet 
om jag inte missminner mig helt. Det betyder att beslutet om statstillhö-
righet, dess giltighet, inte längre kan anses gälla. Det om någonting är 
väl en upptakt till att diskutera alternativ för Åland, om det är så att Fin-
land inte kan leva upp till de krav som ställdes i 1921 års beslut. Vi när-
mar oss den gränsen för varje dag som går. Ju mera finskt Finland blir, 
desto svårare får Finland att klara av de kraven. Det här är en utmaning 
som vi måste diskutera på Åland och även diskutera alternativ utgående 
från det ställningstagande som vi gjorde i kommittén ledd av vtm Jans-
son. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Det är därför som det är så viktigt att vara exakt. Om grun-
derna för ett internationellt beslut förändras så måste frågeställningen 
tas upp i ett internationellt organ. Nu finns inte samma organ, men man 
kan komma överens om något annat internationellt organ där det kunde 
tas upp till behandling att nu har detta inträffat och kriterierna för den 
lösning som gjordes då är inte de samma. Vad ska det resultera i? Man 
får inte tolka det längre än vad som är sagt. 

Sedan var ledamoten inne på att vi inte kan driva Ålandslösningen 
såsom ett exempel på en ”successful disputes settlement”. Det är någon-
ting helt annat än huruvida Ålandsexemplet i dagsläget till alla delar är 
hundraprocentigt. Det som har skett under 90 år och att man löste pro-
blemen då är ju fortfarande fullständigt ikraft. 

Talmannen 
Tiden är ute!    

Ltl Axel Jonsson, replik 

Visst är det så, men att marknadsföra Ålandsexemplet som något posi-
tivt och beskriva det i positiva ordalag är ingenting som underlättar när 
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vi sedan vänder oss till det internationella samfundet och kräver hjälp 
för att självstyrelsen inte fungerar i dagsläget. Det är klart att det finns 
en balansgång där som är svår. För dem som inte har kunskap om för-
hållandena på Åland så kan jag tänka mig att det inte är en helt lätt ek-
vation att få ihop. Jag tycker att landskapsregeringen bör fundera på 
det.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Johan Ehn 

Fru talman! Några korta ord om mediapolitiska frågor och det som har berörs 
vid ett antal tillfällen nu när det gäller möjligheter för ålänningar att ta sig an 
upphovsrättsskyddat material från andra länder. Det kan gälla allt från en 
app till en telefon eller ett radio- eller TV-program. 

Landskapsregeringen har försökt jobba på tre fronter. Dels att kortsiktigt 
försöka lösa kortsiktigt de här frågorna för att få det så smidigt och snabbt 
som möjligt för ålänningarna. Det handlar om att hitta billaterala lösningar 
innanför de behörighetssystem som vi har i dagsläget. Det handlar om att 
dels föra diskussioner i förhållande till Helsingfors för att ha en lagstiftning 
som i Helsingfors och för landet Finland är så pass öppna att vi har de bästa 
möjligheter att för t.ex. Ålands radios och TV:s del teckna den typen av avtal 
med andra parter så att man kan få radio- och TV-frågan löst.  

Det här gäller också diskussioner som förs direkt med olika typer av pro-
gramleverantörer. Det kan även gälla olika tjänsteleverantörer t.ex. Google 
som vi var inne på här tidigare. Det är den kortsiktiga biten. Det är ett väldigt 
arbetsdrygt arbete och det blir dessutom hela tiden ad-hoc lösningar. Vi har 
försökt att göra det för att skapa bästa möjliga situation i dagsläget. 

Den andra biten är att titta på behörighetsfrågorna. Det är förhållandet till 
Helsingfors som i det sammanhanget är det viktiga. Vi har en självstyrelse-
lagsrevision på gång och där måste den här frågan finnas levande när vi tar 
oss vidare från de grundläggande diskussionerna. Men att väcka frågan speci-
fikt kring upphovsrättslagstiftningen och överförandet av den i ett skede där 
man är inne på en större förändring av självstyrelselagen, så hittills har vi 
gjort den bedömningen att det inte är möjligt. Därför att hela den frågan är så 
pass komplex. Den kommer inte bara att röra radio- och TV-området. Det 
kommer att röra sig mer och mer utåt. Upphovsrättsfrågor knyter också i sin 
tur an till patentfrågor osv. Det finns en väldigt stor komplexitet vad gäller 
den biten. 

Jag ska villigt erkänna, det som ltl Sundback brukar säga vid ett antal till-
fällen, att när det gäller den här typen av frågor; radio, TV och media, så har 
vi väldigt dålig kompetens tjänstemannamässigt. Den här kompetensen är 
inte så lätt att uppbringa. De som har kompetensen är ofta knutna till någon 
specifik tjänsteleverantör eller någon annan som har ett intresse i de här frå-
gorna. Det gäller att kunna göra någon slags bedömning så att vi inte hamnar 
i klorna på någon som försöker påverka oss utgående ifrån att få sin specifika 
lösning att vara det enda vettiga.   

EU-spåret finns ytterligare i det här sammanhanget. Det har varit aktuellt 
för tillfället. Det är ju inte bara vi som känner av den här problematiken. Pro-
blematiken finns i nästan alla länder där man har någon typ av gemensamt 

40 



  

språk. I gränsområden där det finns gemensamma språk finns också den här 
problematiken. Problematiken blir större och större ju mer vi börjar använda 
den här typen av apparater och vi ser på varandras TV-kanaler osv. Internet 
som distributionskälla gör också att det här blir mer och mer aktuellt. Här 
har EU för tillfället ett öppet hörande kring de här frågorna. Men det är inte 
kortsiktigt, det tar ett bra tag innan man har löst de här frågorna. 

Det var en liten beskrivning på att vi har jobbat med de här tre olika spå-
ren. Inget av spåren löser vi snabbt, enkelt och effektivt. Vi har försökt att dra 
de här sakta men säkert.  

Ett av de stora problemen är att vi hela tiden får söka kunskap och kompe-
tens på utanför vårt eget hus eftersom vi har väldigt begränsade resurser på 
det här området inom självstyrelsesystemet.   

Ltl Axel Jonsson, replik 

Tack för den korta och koncisa beskrivningen över läget. Det var samti-
digt uttömmande. Vi uppskattar givetvis de ansträngningar som görs för 
att lösa den här problematiken på kort sikt. Jag hoppas ändå att vi kan 
vara överens om att det krävs en långsiktig lösning. Ålänningarna är 
värda en långsiktig lösning på problemet.  

Mediapolitiken och upphovsrättsfrågan är någonting som ligger själv-
styrelsen mycket, mycket nära i dess fundament. Varför kan inte land-
skapsregeringen redan i dagsläget börja arbeta på en modell som kan 
lösa de här problemen också på lång sikt? Vore det inte något som skulle 
vara värt att lyfta i det här sammanhanget så att vi sedan, när vi har 
verktygen, kunde implementera det så fort som möjligt? Att diskutera en 
långsiktig lösning på frågan måste ju vara högt på agendan, det anser 
åtminstone vi i Ålands Framtid. 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Självklart är långsiktigheten i de här frågorna viktig. Det var 
därför jag visade på de två andra alternativen som vi har.  

Återigen, det som är vårt stora problem är resursfrågan, resurser i 
förhållande till vad vi kan få ut av det hela. När vi jobbar med de här 
kortsiktiga lösningarna tar det rätt mycket tid både av tjänstemän och 
på politisk nivå.  

Att utreda frågan om en framtida lösning är väldigt komplex för det 
rör på sig också på EU-fronten. Min dröm är att landsgränserna ska ha 
väldigt lite att göra med hur varor och tjänster ska delas i framtiden. 
Därför måste man hålla ögonen på vad som händer i EU så att man inte 
skapar onödiga lösningar här. 

Jag skulle önska att vi kunde dra det i ännu snabbare takt och att vi 
hade oändligt med resurser där jag kunde sätta tjänstemän att ta fram 
ett förslag som sedan skulle vara möjligt att förverkliga. Men tyvärr, jag 
har inte de resurserna i dagsläget. Jag har inte heller sett att vi i vår si-
tuation i dagsläget kan göra så mycket mera än vad vi redan nu gör.  

Talmannen 
Tiden är ute!    
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Ltl Axel Jonsson, replik 

Det här är komplexa frågor och ett komplext område. Givetvis kräver det 
resurser. Frågan är om det ändå inte borde vara prioriterat att börja titta 
på långsiktiga lösningar inom den närmsta framtiden. Det skulle vara 
mycket betryggande om ministern kunde ge en indikation att det är nå-
got som man kommer att titta på, hur vi kan lösa de här problemen på 
lång sikt. Det är klart att det rör på sig på EU-området, det gör det alltid. 
Det kanske också finns öppningar i EU-rätten som man kan utnyttja i 
större utsträckning än vad man gör i dagsläget på Åland. Man måste 
ställa sig frågan hur vi kan hjälpa till från lagtingets och landskapsrege-
ringens sida t.ex. att få hit svenska operatörer vad gäller TV-området. 
Man måste också se på den typen av lösningar, ta ett helhetsgrepp på 
frågan och se både på det kortsiktiga men framförallt på det långsiktiga 
perspektivet. Hur ska vi lösa det här problemet långsiktigt för ålänning-
arna? Kan ministern lova att han kommer att prioritera detta framöver? 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Under våren kör ett mediapolitiskt program igång. Det här 
är en av de frågor som absolut kommer att behandlas när man tar fram 
ett mediapolitiskt program. Svaret på frågan är ja. Den långsiktiga lös-
ningen kommer att diskuteras vidare. 

Viktigt att komma ihåg, och som jag har lärt mig under den här tiden 
som jag har haft möjlighet att stifta närmare bekantskap med den här 
problematiken, det är att det inte finns några ”Quick fix”. Det är ett långt 
och enträget arbete för att lösa det på längre sikt. Samtidigt försöker vi 
göra insatser för att lösa det som är det mest problematiska för medbor-
garna ute i samhället just nu. Det gäller då att försöka fördela resurser-
na. 

Ja, som svar på den direkta frågan, man tar det vidare.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. 

Ärendet remitteras till självstyrelsepolitiska nämnden. 

För kännedom 

4 Godkännande av ändringen av konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar 
Landskapsregeringens yttrande (RP 5/2013-2014-s) 
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. Den nu aktuella presidentframställningen in-
lämnades till lagtingets kansli 18.02.2014 och dagen efter översände talmannen ärendet 
till landskapsregeringen för ett yttrande som överlämnades till lagtinget 07.03.2014.  

Ärendet antecknas nu för kännedom upptas till behandling vid plenum 12.03.2014.  

5 Godkännande av frihandelavtalet mellan EU och Republiken Korea 
Landskapsregeringens yttrande (RP 6/2013-2014-s) 
Republikens presidents framställning (RP 6/2013-2014) 
Ärendet upptas till behandling vid plenum 12.03.2014. 
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6 Energideklaration för byggnader 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 7/2013-2014) 
Ärendet upptas till behandling vid plenum 17.03.2014. 

7 Ändrad kemikalielagstiftning 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 8/2013-2014) 
Ärendet upptas till behandling vid plenum 17.03.2014. 

8 Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen 
Landskapsrevisionens berättelse (RB 1/2013-2014) 
Landskapsrevisionen har den 26.02.2014 i enlighet med 7 § landskapslagen om Land-
skapsrevisionen överlämnat en berättelse med resultaten från effektivitetsrevisionen till 
lagtinget. Enligt samma lags 8 § ska landskapsregeringen, inom tre månader från det att 
Landskapsrevisionens berättelse har delgivits landskapsregeringen, meddela lagtinget 
vilka åtgärder den vidtagit eller avser att vidta med anledning av Landskapsrevisionens 
iakttagelser. Landskapsrevisionens berättelse delgavs landskapsregeringen 27.02.2014 
varför landskapsregeringens meddelande ska ges senast den 27.05.2014. Talmanskon-
ferensen har dock uttryckt sin förhoppning om att meddelandet överlämnas till lag-
tinget senast inom april månad vilket meddelats landskapsregeringen. 

Ärendet kommer att behandlas tillsammans med landskapsregeringens meddelande. 
Lagtinget tar då ställning till om berättelsen och meddelandet ska remitteras till finans- 
och näringsutskottet. 

9 Ålands handlingsprogram mot riskbruk och missbruk 2013-2016 
Landskapsregeringens meddelande (M 3/2013-2014) 
Ärendet upptas till behandling vid plenum 19.03.2014. 

Plenum slutar 
Nästa plenum hålls 12.03.2014 klockan 13.00. Plenum är avslutat. 

  43 





 

 

 Ålands lagting PLENARPROTOKOLL  
   
   ME 

 

Plenum den 12 mars 2014 kl. 13.00 

Plenum börjar ................................................................................................................................................................ 45 
Första behandling.......................................................................................................................................................... 45 
1 Ändrad polislag 

Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 4/2013-2014) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 25/2012-2013) 

Första behandling.......................................................................................................................................................... 65 
2 Patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 3/2013-2014) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 4/2013-2014) 

Remiss ........................................................................................................................................................................... 82 
3 Godkännande av ändringen av konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar 

Landskapsregeringens yttrande (RP 5/2013-2014-s) 
Republikens presidents framställning (RP 5/2013-2014) 

Remiss ........................................................................................................................................................................... 83 
4 Godkännande av frihandelsavtalet mellan EU och Republiken Korea 

Landskapsregeringens yttrande (RP 6/2013-2014-s) 
Republikens presidents framställning (RP 6/2013-2014) 

Remiss ........................................................................................................................................................................... 84 
5 Ny avdelningsstruktur för den allmänna förvaltningen 

Landskapsregeringens lagförslag (LF 6/2013-2014) 
För kännedom ................................................................................................................................................................ 99 
6 Justering av basbelopp 

Ltl Mats Perämaas m.fl. spörsmål (S 1/2013-2014) 
7 Behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2013 

Finans- och näringsutskottets redogörelse (FUR 1/2013-2014) 
8 Beredning av lag om etablerade politiska föreningar 

Ltl Gunnar Janssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 1/2013-2014) 
Plenum slutar ................................................................................................................................................................. 99 

 

Plenum börjar 
Närvaroregistrering. 27 ledamöter närvarande. 

Lagtingsledamoten Gun-Mari Lindholm anhåller om ledighet från dagens plenum på 
grund av sjukdom. Lagtingsledamoten Torbjörn Eliasson anhåller om ledighet på grund 
av sjukdom. Beviljas. 

Första behandling 

1 Ändrad polislag 
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 4/2013-2014) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 25/2012-2013) 
Först tillåts en diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. Till grund för behand-
lingen ligger lag- och kulturutskottets betänkande. Eftersom utskottet har föreslagit att 
det andra lagförslaget ska förkastas kan det väckas förslag om att landskapsregeringens 
lagförslag läggs till grund för behandlingen. Väcks inget sådant förslag, förklaras första be-
handlingen till den delen avslutad efter det att diskussionen i ärendet avslutats. 

Diskussion. 
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Ltl Katrin Sjögren 

Talman! Den splitternya polislagen trädde i kraft den 1 januari 2014. Innan 
lagen träde i kraft föreslogs ändringar. Vår polislag är i praktiken en blankett-
lag och ändringarna överensstämmer i huvudsak med motsvarande föränd-
ringar i rikets nya polislag. Det är all om bekant att vi har delad behörighet 
inom polisens rättsområde. Utskottet konstaterar att lagförslaget till avgö-
rande del innehåller bestämmelser som hör till rikets behörighet. Vilket bety-
der att de ändringar som företas och företagits av Finlands riksdag gäller i 
landskapet oavsett lagtingets beslut. 

Regimen fordrar en kontinuerlig uppdatering av lagstiftningen för att und-
vika tolkningsproblem om vilka bestämmelser som gäller på Åland. De änd-
ringar som föreslås i lagframställningen är till stor del tekniska och berör be-
stämmelser om hemliga metoder för inhämtade av information. Bl.a. ändras 
förutsättningarna för användningen av teleövervakning, bestämmelser om 
underrättelse om hemligt inhämtande av information samt den nya polisla-
gen föreslås bli anpassad till förändringar i strafflagen och tillkomsten av en 
ny säkerhetsutredningslag. 

Det finns delar i lagförslaget som hör till åländsk behörighet. Det handlar 
bl.a. om skyldighet för väktare att bära uniform. Enligt förslaget införs skyl-
digheten till följd av att en tjänst som väktare har inrättats vid polismyndig-
heten på Åland efter det att medel för tjänsten anslagits i en tilläggsbudget för 
år 2013. 

Några ord om behandlingen. Lagframställningen kom till utskottet i sep-
tember och lag- och kulturutskottet har inväntat behandlingen i Riksdagen 
och det har varit mer komplicerat än vi kunde räkna med. Vi bevakade flera 
olika utskott, då blir det bakvänt om vårt parlament skall bevaka ett annat 
parlaments utskottsbehandling. Vi begärde till slut ett utlåtande från land-
skapsregeringen som kom med ett utlåtande och gjorde förslag till föränd-
ringar i lagtexten. Vi föreslår således att vi förkastar de andra lagförslaget och 
antar de första lagförslaget med de föreslagna ändringarna. Orsaken till att vi 
föreslår att de andra lagförslaget förkastas är att det inte är färdigbehandlat. 

Jag vill avslutningsvis föreslå en rättelse eftersom det smugit sig in ett fel i 
lag- och kulturutskottets betänkande om polislagen. På sidan två i mitten av 
andra hela stycket står det ”samtidigt framhåller landskapsregeringen utlå-
tande att en annan modell som även bör övervägas är att omfatta det andra 
lagförslaget med risk för att lagändringen fälls av presidenten vid lagstift-
ningskontrollen” jag föreslår en rättelse som ska lyda ”en annan modell som 
även kan övervägas är att omfatta det andra lagförslaget med risk för att 
lagändringen fälls av presidenten vid lagstiftningskontrollen”. 

Så långt utskottet. Talman nu vill jag ge synpunkter från liberalerna. Det 
här är otroligt krångligt och liberalerna frågar sig, vi har varit helt ensamma 
om den åsikten, och vi anser att det är mest rimliga vore att ha en blankettlag 
och en egen åländsk polisförvaltningslag. Det är inte rimligt att man överby-
råkratiserar och inte förenligt med hållbar lagstiftning. Vi sätter stora lagbe-
redningsresurser på att följa med vad Riksdagen beslutar, vi vet att det finns 
ett stort och uppdämt lagstiftningsbehov i landskapet Åland.  

Minister Wille Valve, replik 

Tack ltl Sjögren för en god sammanfattning även om jag kan notera en 
viss begreppsförvirring eftersom vi talar om en fulltextlag, inte en blan-
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kettlag som ett medvetet val från regeringens sida, vägen är vald och re-
geringens uppfattning är att vi inte kan ändra på vägvalet nu. Jag vill 
tacka lag- och kulturutskottet och dess ordförande för det goda samar-
betet vi har haft i detta. När de inte har rört sig så mycket om substans-
frågor, mera teknikaliteter men även delikata frågeställningar om hur vi 
ska samarbeta när arbetet plötsligt börjar röra sig i gränsmarkerna för 
lagberedning. Den rättelse som ltl Sjögren framförde tolkar jag som ett 
vittnesmål om det goda samarbetet vi haft och jag hoppas att det fortsät-
ter. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, jag replikera på liberalen Katrin Sjögren. Vi förstår att liberalerna 
vill ha blankettlag och det skulle tydligen lösa några viktiga problem. För 
mig blev det dock något oklart vad som skulle bli så mycket bättre med 
det. I lagtinget vet vi knappt om att de har gjorts några ändringar och 
om det är av någon större betydelse, vi skulle säkert få mindre arbete. 
Vad är det som är till fördel för samhället och medborgarna med blan-
kettlagstiftning? 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Om man har blankettlag, inte slutar skyldigheterna där. Det 
ligger absolut i landskapsregeringens och lagtingets skyldighet att hålla 
sig uppdaterad om vad som händer. Vi menar att det läggs onödiga re-
surser på byråkratisering, skriva om rikslagen föra det till lagtinget, vi 
vet att vi har ett uppdämt lagstiftningsbehov inom andra områden på 
Åland. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Argumenten har inte så mycket med lagstiftning att göra. Menar libera-
lerna att det finns annan lagstiftning som är viktigare än den här och 
därför ska vi gå in för blankettlagstiftning? 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Polislagstiftningen är speciell på det sättet, man säger att 70- 80 procent 
är riksbehörighet. Vi kan sätta krut på en egen åländsk polisförvalt-
ningslag. Vi kan konstatera om man läser landskapsregeringens rege-
ringsprogram så finns en uppsjö av lagstiftning som landskapet Åland är 
i behov av som man inte har kommit halvvägs med ännu. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, fru talman! I ett annat parlament diktades det för 20 år sedan föl-
jande, ”löntagarfonderna är ett jävla skit men nu har vi baxat det ända 
hit”. Så känns det med hela polispaketet. Jag sätter mig på syndarnas 
bänk och konstaterar att vi inte gjorde ett bra vägval. Det var oerhört 
välmotiverat det som gjordes för något år sedan d.v.s. vi borde ha en 
fulltextlag som berättar både för myndigheten och för alla ålänningar 
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om vem som har rätt att göra vad o.s.v. med det blev inte bra. Vi gjort ett 
vägval och vi får leva med det. I efterhand kan jag konstatera att jag 
gjorde en personlig missbedömning. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Tack för den känslan ltl Harry Jansson. Vi har varit ensamma 
om detta och har försökt påpeka det, vi ser att vi behöver sätta resurser-
na på annat håll. För vår del vill vi säga, det kan lag- och kulturutskottet 
vittna om, att vi försöker göra det bästa av det, vägvalet är gjort. Vi kan 
inte låta bli att påpeka när vi ser hur mycket resurser det går åt och hur 
vansinniga vägar det tar. Vi hade två utskott att bevaka, förvaltningsut-
skottet, blev det förändringar i justeringsutskottet o.s.v. Vi är på samma 
linje men nu är valet gjort. Man kan baxa skutan 180 grader om man vill 
göra det. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Tack, fru talman! Utskottet skriver i sin andra mening i betänkandet nå-
got lurigt att den nya polislagen i praktiken utgör en blankettlag, man 
menar antagligen att i praktiken utgör nya polislagen en fulltext blan-
kettlag. Jag har en fråga till den liberala inställningen som jag nu hörde 
att centern, åtminstone till delar, delar. För vår del har det alltid varit att 
i den lagstiftning vi har i blå boken, likaväl som i alla andra lagböcker, 
ska vara tydlig och klar för medborgarna. Då har vi problem med blan-
kettlagarna gällande sådana lagar som medborgarna har orsak att an-
vända i olika sammanhang. Vi har gjort bedömningen att det här är en 
sådan, att det är bra för folket att vi tar på oss det extra arbetet. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Visst är det en fulltextlag, men i praktiken är det en blankettlag 
eftersom 80 procent av behörigheten är riksbehörighet. Vi måste vara 
noga att inte vi gör avvikelser i lagen som ställer till det, och skulle vi 
göra det är det inte vår lagstiftning som gäller i alla fall utan det är riks-
lagstiftningen. Jag håller helt med om den ambitionen, det ska vara tyd-
ligt och klart för medborgarna. Frågan är om det här är rätt väg. Lagbo-
ken är inte uppdaterad, vi har inte ÅLEX så liberalerna tror inte att det 
här är rätt väg att gå. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Talman! Det var ett bra svar. Ltl Sjögren sa, är det här rätt väg och fråge-
tecknet syntes. Sedan avslutade hon med att vi från liberalerna inte 
tycker att det är rätt väg. Det är ett fall i gråzonen mellan vad som är 
bäst för medborgarna. Att de lägger extra bördor och blir problematisk 
för oss lagstiftare är alldeles klart. När det gäller användningen av själv-
styrelsen och den behörighet vi har, vilket vi även har i det här samman-
hanget, måste vi ständigt göra dessa avvägningar vad är bättre för folket. 
Vi är i en gråzon gällande denna lagstiftning, jag är inte beredd att vara 
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så kategorisk som liberalerna och säger att här är det klart fall att med-
borgarna ska läsa flera lagar för att förstå vad vi lagstiftar om. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Frågan var retorisk. Gällande kommunikationen till medbor-
garna kan man gå andra vägar, det handlar om information och dialog. 
Vi trycker lagböckerna den lag som finns i blå boken är redan gammal, 
det här uppdateras redan nu. Vi måste förkasta det andra lagförslaget, 
landskapsregeringen och lagberedningen måste göra en helt ny lag som 
måste gå via lagtinget. Vi kan absolut ha medborgardiskussioner med 
medborgarna. Det är ett otympligt sätt och det är inte en hållbar lag-
stiftningsteknik. Vi har massor med lagar vi borde få på bordet som för-
bättra för landskapet och för ålänningarna. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Åke Mattsson 

Fru talman! Lagstiftningen vi berör är i allra högsta grad aktuell internation-
ellt. Det är ingen tillfällighet att det andra lagförslaget dröjde och att vi se-
dermera måste förkasta vår version av det när det inte kom genom utskotten. 
Vem som ligger till grund för detta är Edward Snowden som gjorde avslöjan-
den vad som kan hända om man använder de okonventionella spaningsme-
toderna. Det är viktigt att man har informationsöverlåtelse som fungera bra 
och regelverk för myndigheterna. Samtidigt behöver myndigheterna har till-
gång till de verktyg som finns idag. När man bekämpar både terrorism och 
professionella brottslingar måste man ta till de medel som finns för att klara 
av dem. 

Något man sällan berör i sammanhanget är tredje part när man pratar om 
spaningsmetoder som telefonavlyssning och media o.s.v. Det är viktigt att 
den som har blivit utsatt för tvångsmedlet, som telefonavlyssning är, blir 
meddelad om det men övriga som har ringt till personen får aldrig reda på 
det. Han har säkert telefonkommunikation med föräldrar, vänner och andra 
bekanta, det kan även vara journalister som han pratar med som blir tele-
fonavlyssnade. 

Det finns ett regelverk kring detta och det är viktigt att man upprätthåller 
det. Det förändras ut i världen och det kommer att förändras här, detta är en 
lagstiftning det kommer att fortsätta bli förändringar i. Till grunden gäller 
hela tvångsmedelslagstiftningen och det är viktigt att den facklitteratur som 
finns på området ska finnas på svenska att våra åländska poliser ska kunna 
hantera den. Det är mycket nytt som kommer i förundersökningslagen, 
tvångsmedelslagen och polislagen fr.o.m. årsskiftet. 

I riket har framkommit att det är en ytterst begränsad grupp av de två-
språkiga poliserna som har valt det svenskspråkiga grundpaketet som gavs 
för lagarna. En förklaring, som man spekulerar i, är att den svenskspråkiga 
polisen arbetar huvudsakligen på finska och därför väljer man med termino-
login det finskspråkiga utbildningspaketet. Det har funnits ett svenskt paket 
och det har man fått även på Åland, och detta gäller inte bara poliser det gäl-
ler även åklagare. 

Vad som är ett stort problem idag, som polismästaren nämnde senast jag 
pratade med honom, är två böcker som finns om tillämpningen av de nya lag-

  49 



  

stiftningarna. När förändringen kom på 90-talet var det Klaus Helminen som 
gjorde Helminens bok, en grå bok, för de flesta polismän som använder den 
var den väldigt sliten. Pärmarna försvann på min innan det var färdigt.  

I boken fanns angelägen tolkningsinformation för att tillgodogöra sig och 
använda lagstiftningen på rätt sätt. I dag finns dessa två böcker bara att tillgå 
på finska. Det är väldigt viktigt att våra åländska poliser har samma verk-
samhetsförutsättningar som sina kollegor riket. Det gäller även åklagarna, ju-
rister och samtliga som är delaktiga i rättsprocessen, och de som studerar ju-
ridik på olika nivåer behöver även ha dessa böcker. Böckerna behöver komma 
så snart som möjligt att man gör bra och rätt från början. 

Det förvånar mig inte om det kommer initiativ från Ålands polismyndig-
hets styrelse att landskapsregeringen bör utreda var översättningen är och 
vidta eventuella åtgärder för att påskynda översättningen om det är nödvän-
digt. 

Gällande lagstiftningen om blankettlag kontra fulltextlag. Jag hör till dem 
som väldigt hårt drev frågan att det borde vara en blankettlag, för överskåd-
ligheten. Vis av den erfarenheten att senast polislagen ändrades i början av 
2000-talet var de förändringar i lagstiftningen som allmänheten på Åland 
inte visste om på många år. Man visste t.ex. inte om att det var tillåtet med te-
lefonavlyssning för det fanns inte med i den blå boken. Däremot kan jag tycka 
att det är en viktig symbolfråga, vi har en egen polis och egen polislagstiftning 
vilket är unikt för en självstyrd autonomi. Symbolvärdet är väldigt högt att 
man även har en egen polislagstiftning, vilket är en bidragande orsak till att 
jag ställde mig bakom den.  

I förväntningar att vi ska få en egen FINLEX, idag är det väldigt svårt att 
följa upp den här typen av lagstiftning för var ska man leta för att hitta sista 
lagarna, en komplett lag att läsa igenom, som berör detta och man ska ha den 
snabbt tillgänglig. Blå boken är inte att rekommendera för den inte tillräckligt 
uppdaterad. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, ltl Mattsson. Hör av hans anförande att han även har jobbat i 
praktiken som polis, råkar även ha någon nära bekant som gör det och vi 
håller med om att blankettlagstiftningen har varit att föredra. Det är 
som ltl Mattsson säger, finns det inte i blå boken gäller det inte heller 
här. Där kan tolkningsproblematiken komma rent praktiskt för det som 
görs här eller där. Nu finns en ny polisstyrelse där ltl Mattsson sitter 
som ordförande. Kommer polisstyrelsen att ha någon roll för att se till 
att polislagen hålls up to date i den blå boken, att vi inte hamnar i grå-
zon eller i tolkningsproblem för poliserna själva? 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, fru talman! Det är en av rollerna vi har från polisstyrelsens sida 
samt ett informationsutbyte med landskapsregeringen att påtala den här 
typen av problem att åtgärder kan vidtas och försöka hålla den uppdate-
rad, man är väldigt mån om att föra fram dessa saker. Det finns en fru-
stration från polisens sida att man inte tar på allvar tillämpningsanvis-
ningarna som man har i riket, den biten som behöver lyftas fram. Till-
lämpningsanvisningarna är en mycket speciell lagstiftning som tvångs-
medelslagen går väldigt djupt in i och bryter mot grundlagen och har 
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rätt att vidta sådana åtgärder. Där bör man veta exakt var gränserna går, 
men i juridik finns inte alltid exakta gränser. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Det är precis vad det pratas om, att polisen inte ska 
vara tvungen att tillämpa eller tolka lagarna när man är i tjänst utan så 
pass klara att man vågar agera. Det är viktigt att polislagen är uppdate-
rad. Resursmässigt hamnar det på landskapsregeringens bord, finns det 
någon uppfattning om hur mycket resurser det kommer att kräva? Om 
jag tolkade ltl Mattsson rätt, och den uppfattningen har även jag, kom-
mer polislagen i riket att ändra undan för undan egentligen hela tiden. 
Finns det resurser avsatta för att polislagen ska vara up to date, att 
medborgarna får sitt rättsskydd och inte blir annorlunda behandlade? 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, fru talman! Det är en komplex och svår fråga hur man går vidare 
med den. Det är helt klart att ändrar polislagen i riket inom det området 
som riket har lagstiftningsbehörighet i så ändrad det samtidigt här på 
Åland. Vi kan inte hålla lagstiftningen uppdaterad att vi får fram en lag 
lika snabbt. Det såg vi nu, lagen ändra i morgon i riket och då kommer 
man att ligga efter x antal månader. Det är en informationsfråga, fram-
för allt att man informerar polisen och allmänheten via medierna att nu 
har den här lagstiftningen kommit. Det viktigaste är inte att man har 
pappret, men en medvetenhet om vad som pågår. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Wille Valve, replik 

Tack. En eloge till ltl Mattsson som lyfter fram Helminens betydelse för 
uttolkning av förundersöknings- och tvångsmedel. Landskapsregeringen 
har initierat diskussioner om hur vi kunde få dem översatta så snabbt 
som möjligt. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack. Det var goda nyheter, jag tror att de uppskattas från polisernas 
sida. Helminen har varit med i detta och har ett gott öga till Åland och 
varit en tillgång för oss. Jag tror att han, eftersom han är tvåspråkig, 
kommer att bidra till översättningen. Det var goda nyheter som jag inte 
visste om när jag gick in i salen. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Axel Jonsson  

Tack, fru talman! Det har varit en komplicerad behandling av lagförslaget 
som ni har hört. Självstyrelsepolitiskt känns det oerhört frustrerande att vi de 
facto diskuterar endast teknikaliteter i stället för innehållet i vår polislag som 
det blir i det här fallet, det kan inte vara det som är syftet med självstyrelsen. 

Det finns skäl att diskutera hur vi i fortsättningen ska hantera den här ty-
pen av förändringar. Ska vi som man gjorde från landskapsregeringens sida 
lämna ett lagförslag när vi vet att förändringarna kan komma i lagstiftningen 
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på rikssidan? Vilket gör att utskottet blir tvunget att följa utvecklingen i ett 
annat parlament, tveksamt. 

Ambitionen var god från landskapsregeringens sida att man skulle få för-
ändringarna så snabbt som möjligt även i den åländska lagen för att undvika 
eftersläpning, eftersom rikslagen de facto gäller. När vi ser till utfallet och de 
förändringar som kom och de frågeställningar som dök upp i utskottsbehand-
lingen har åtminstone Ålands Framtid dragit den slutsatsen att det är bättre 
att man väntar till förändringarna i Riksdagen är färdigbehandlade före man 
lämnar ett förslag till lagtinget. 

Utskottet fick begära ett utlåtande från landskapsregeringen när vi såg att 
det kom förändringar, och ändå i princip få ett nytt förslag från landskapsre-
geringen före vi kunde slutbehandla ärendet. Man kunde lika bra ha hållit 
lagförslaget på lagberedningen och väntat tills behandlingen var färdig i 
Riksdagen. Därefter tagit ställning till om det här är lagstiftning vi vill ha på 
Åland, på vårt område, och se till att vi får de delar som är av riksnatur im-
plementera i den åländska lagen. 

Uppmaningen från Ålands Framtids sida är att vänta tills man har behand-
lat lagstiftningen klart i riksdagen gällande den här typen av lagstiftning. 
Ambitionen var god, det är Ålands Framtid de första att understryka, det ska 
uppdateras så snabbt som möjligt. I praktiken ser vi att det blir problem när 
det kommer förändringar i utskotten t.ex. i riksdagen. I politik kan allting 
hända, det känner vi alla till därför finns det skäl att fundera noga på detta, 
från Ålands Framtid har vi vår uppfattning klar. 

Skulle blankettlagstiftning på området lösa problematiken? En fråga som 
har väckts i debatten. Vi ser på polislagen i sitt ursprung sades det att 80 pro-
cent av lagstiftningen är av riksnatur. Vi deklarerar genom en blankettlag att 
rikslagstiftningen gäller. Blankettlagarna används vanligtvis när vi vill ha en 
exakt kopia av den finska lagstiftningen där vi har egen behörighet. Eftersom 
80 procent är riksbehörighet blir blankettlagen tafatt. Överskådligt blir det 
absolut inte eftersom lagstiftningen är så pass inflätade, det kan finnas en pa-
ragraf som innehåller både åländsk- och riksbehörighet och att sedan som 
medborgare försöka följa med i den åländska blankettlagen blir oerhört kom-
plicerat, det vill vi varna för. 

Så länge vi lever med självstyrelsen har vi det här problemet när vi har de-
lade behörighetsområden och framför allt när vi själva sköter polisens verk-
samhet. Vi kommer att få leva med den här typen av frågeställningar inom 
ramen för självstyrelsen så är det, oundvikligt. Det visar behovet av ett upp-
daterat självstyrelsesystem, det här om något är ett exempel på varför vi be-
höver ett nytt självstyrelsesystem där vi kan konstatera att 80 procent av lag-
stiftningen t.ex. på tvångsmedelsområdet är riksbehörighet.  

Vill vi från Ålands lagtings sida gardera oss mot att Finlands riksdag inte 
gå in och ändrar i vår polislagstiftning så övertar vi tvångsmedelslagstiftning-
en till lagtingets behörighet. Vi garanterar att den åländska lagstiftningen gäl-
ler, det instrumentet saknar vi idag och är ett instrument vi absolut behöver 
för att tackla den här typen av problematik i framtiden. Ser vi på utvecklingen 
kring lagstiftning de senaste hundra åren har den inte blivit enklare och 
mindre komplicerad. Vi kommer knappast att få se mindre av de här fråge-
ställningarna i lagtinget framöver, den slutsatsen vågar jag åtminstone dra 
för min egen del. 
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Behovet av att hitta smidiga lösningar gör att vi i stället för att diskutera 
hur vi ska presentera lagstiftningen för ålänningarna kan lägga fokus på att 
diskutera vad det faktiskt ska stå i lagstiftningen. Vad ville Ålands lagting, 
Ålands folk att det ska stå i Ålands polislag i stället för att fundera om det ska 
vara blankettlagstiftning eller inte, eller om vi ska vänta på riksdagsbehand-
lingen eller inte, och följa med vad som händer i utskotten i riksdagen i Fin-
land. 

Med det system vi har idag är det alldeles för komplicerat och odemokra-
tiskt vågar jag påstå. Behovet av ett nytt självstyrelsesystem gör sig tydligare 
än någonsin vad gäller den här typen av lagstiftning. Vår uppmaning är att 
istället för att förhasta ett lagförslag till lagtinget som kan komma att föränd-
ras i praktiken i den finska riksdagen vänta tills behandlingen är avslutad, 
kom därefter till lagtinget med det färdiga lagförslaget så slipper vi den här 
typen av komplicerade förfaranden och utlåtanden. 

Minister Wille Valve, replik 

Tack! På ett principiellt plan tror jag att den principiella frågan om 
blankettlagstiftning eller fulltext och det vägvalet kan anses vara tillräck-
ligt belyst så jag lyfter i stället fram en rent praktisk anmärkning. Jag 
skulle vara förvånad om riksdagen kommer att fortsätta spotta ur sig 
lagändringar till tvångsmedels- och förundersökningslagen, nu torde det 
lugna ned sig några år. Skulle vi fortsätta att uppleva den här typen av 
lagteknisk turbulens måste vi givetvis dra de nödvändiga slutsatserna, 
om det blir ett permanent tillstånd som jag upplever att ltl Jonsson an-
tyder kan vara fallet framledes. I övrigt tackar jag för ett tänkvärt anfö-
rande. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Att lagstiftningen kommer att ändras tror jag vi får fortsätta att leva 
med, tyvärr även på rikssidan vad gäller det här området. Vi behöver 
diskutera den här typen av frågeställningar. Kanske den inte ändra sig 
lika ofta som den gör nu, när landskapsregeringen presenterade lagför-
slaget och lade det på lagtingets bord visste man att det var en behand-
ling på gång i riksdagen i Helsingfors. I det läget borde man ha väntat 
och sett vilka förändringar som ev. skulle kommit. Att från landskapsre-
geringens sida sedan slutligen tagit ställning, är det här en lagstiftning vi 
vill ha, vi kan påverka och gjort en ordentlig beredning. Nu fick vi ett 
sammelsurium av utlåtanden och diskussioner mer om principer än om 
vad lagstiftningen faktiskt innehöll. Det kan undvikas i fortsättningen 
genom att man väntar. Det leder till en viss eftersläpning men det gör 
det alltid med den här typen av lagstiftning. 

Minister Wille Valve, replik 

Så är det. En stor del kan lösas med digitalisering som har efterlysts idag 
i andra anföranden. Jag vill avslutningsvis betona att vi haft en väldigt 
god dialog mellan landskapsregeringen och lag- och kulturutskottet i 
detta lagtekniskt komplicerade ärende, som inte kom att handla så 
mycket om substans som det borde utan mera om teknikaliteter. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Ltl Axel Jonsson inledde sitt anförande med att vara 
frustrerad över att man inte kan diskutera innehållet i lagen, utan mer 
teknikaliteter. Jag upplevde att hela anförandet handlade om teknikali-
teter och ingenting om innehållet. Jag vill gärna höra vad Ålands Fram-
tid och ltl Axel Jonsson vill ändra på när det gäller dessa bitar, har ni alls 
tänkt på det? 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Från Ålands Framtids skulle vi gärna se att man kan ta över så mycket 
som möjligt och få det att fungera på svenska, t.ex. gällande de områden 
som polisen sköter i dagsläget. Det är en konkret sak vi direkt kan tänka 
oss att förändra. Vad jag ville visa på med mitt anförande är att lagstift-
ningen blir väldigt teknisk när vi hela tiden måste följa med och uppda-
tera på riksområdet till 90 procent i det här lagförslaget. Det gör att den 
politiska diskussionen urholkas, och får erkänna att även jag föll i fällan 
denna gång. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Tack för det svaret, men det fanns alla möjligheter att 
lyfta de frågor som gäller teleavlyssning och täckoperationer. Är det nå-
got som ltl Jonsson har upptäckt som inte fungerar på svenska kunde 
det vara av värde både för oss och för befolkningen att få veta det? 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Tyvärr krävs en ändring av självstyrelselagen om vi ska kunna göra nå-
got åt tvångsmedel genom en åländsk lagstiftning. Även om det finns 
mycket att utveckla på det området på Åland har jag inte sett något be-
hov av att gå in i den lagstiftningen i detalj eftersom det inte är något vi 
kan påverka, vilket jag beklagar. Så ligger landet och vi jobbar på att 
ändra det. Den här typen av lagstiftning som till största delen är riksbe-
hörighet blir omöjlig för oss att ändra i praktiken så länge vi lever med 
det system vi har idag. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, fru talman! Jag fick svar på den frågeställning jag tänkte ha i min 
replik, vilket var att man inte diskuterar substansen utan bara formalia. 
Det är självklart att man hamnar ditåt, eller kan vi diskutera sådana frå-
gor i lagtinget som vi överhuvudtaget inte har lagstiftningsbehörighet i? 
Det som vi inte kan påverka eller förändra, finns det någon anledning att 
vi ska diskutera den typen av tvångsmedel när det inte är inom vår be-
hörighet? Det kan komma fler av den här typen av lagstiftningar och då 
blir det formalia man behöver titta på och framför allt fungerar lagen på 
Åland med språkfrågan, vilket man kan ifrågasätta i dag när man inte 
har tillgängliga verktyg. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Det inte blir mycket diskussion i lagtinget eftersom vi i praktiken inte 
kan göra något åt tvångsmedelslagstiftningen t.ex., det är jag den första 
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att skriva under på att jag önskar jag att vi kunde. Jag håller med kolle-
gan och ledamoten Mattsson att vi inte har någon större nytta av att dis-
kutera det. Däremot visar språkproblematiken på behovet av att hitta 
smidigare system att hantera den här typen av frågor. Det kan inte vara 
så att bara för att vi inte har behörighet på ett område kan vi inte lösa 
problematiken för ålänningarna, det är ett ohållbart system framför allt 
en språklig synpunkt. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Barbro Sundback 

Fru talman! Jag ville uppehålla mig vid den principiella frågan om blankett-
lag eller fulltextlag. Ändringar i polislagen har genomgått en ovanlig behand-
ling i utskottet, det har vi inga detaljer om och det är inte det centrala för den 
principiella diskussionen. 

Det känns alltmer att blankettlag är något gammalmodigt och tillhör en 
förgången tid. Principiellt anser jag att all lagstiftning som gäller på Åland, 
där vi har delade områden, borde finnas i fulltext. Tänker man på dagens 
tekniska möjligheter borde det inte vara svårt att i praktiken åstadkomma 
fulltextlagstiftning över hela självstyrelseområdet. 

Den blåa och den röda boken är ett bildligt och bra sätt att beskriva pro-
blematiken, men den för tankarna fel för det blir alltmer sällsynt att man sit-
ter och slår i åtminstone i den röda boken. Allt material finns uppdaterat på 
nätet och där kan man läsa den finska lagen. 

I Ålandskommittén har vi fått höra landshövding Peter Lindbäcks syn på 
blankettlagar, den var väldigt spännande och radikal. Han kom med en nyhet 
som åtminstone inte jag kände till. Som medlem i Ålandsdelegationen kunde 
Peter Lindbäck berätta att så gott som varje gång man har blankettlagar på 
Åland så konstaterar Ålandsdelegationen i sitt utlåtande att bestämmelsen 
om vem som är det förvaltande organet är mycket oklart. Vid tillämpningen 
på olika nivåer medförs risk för administrativa komplikationer samt att be-
stämmelsen därför är betänklig med hänsyn till den enskildas rättsskydd. Det 
innebär en sådan oklarhet vid regleringen som inte är förenlig med god lag-
stiftning men bestämmelsen, det oaktat, utgör formellt sett inte en sådan 
överträdelse av behörigheten osv. 

Det är ett problem vi har. Ledamöterna pratar mycket om normreglering-
en, vad det ska stå i lagen och vilka bestämmelser osv. att alla ska vara på ett 
ställe vilket ur medborgarens synvinkel är det optimala att alla kan läsa vad 
lagen innehåller. Men förvaltningsdelen, det brukar stå de befogenheter som 
den och den myndigheten har i riket, den sköts på Åland av landskapsrege-
ringen punkt slut. Ska medborgarna ringa till lantrådet eller minister Valve 
för att komma rätt i den snåriga lagstiftningen?  

Det andra som han tillfogar är att för en vanlig medborgare, jag kan räkna 
mig till dem i det här sammanhanget även om jag är lagstiftare, kan det vara 
ytterst svårt att på basen av blankettlagsparagraferna en massa siffror och 
hänvisningar om moment, förstå vad som sist och slutligen är som gäller. 
Man behöver sitta med båda lagböckerna framför sig, och bara att veta vilka 
paragrafer som gäller i riket och vilka som inte gör det, det är en jätterisk för 
rättsskyddet. Tänk om man läser fel, vilket inte alls är någon osannolikhet för 
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en vanlig människa och plus det att man antagligen tröttnar långt före man 
läst igenom den s.k. blankettlagen. 

För mig finns ingenting som är bra med blankettlagen, kanske ur lagbe-
redningens synvinkel att det är snabbt och effektivt. Blankettlagarna är ofta i 
sin tillämpning ganska svåra, man kan få suddiga och oklara besked från 
tjänstemännen. Den ena ser på den på ett sätt och den andra på ett annat 
sätt. Vi borde lämna alla blankettlagstiftning att gå in för fulltextlag och 
åländsk landskapslag och där ska finnas det som gäller självstyrelsens behö-
righetsområden, både för oss själva och för medborgarna. 

Vi ska aktivt ta ställning till lagstiftningens innehåll som nu efterlysts här 
och inte bara hålla på med teknikaliteter, utan att vi verkligen vet vilka nya 
bestämmelser som kommer att gälla i det åländska samhället och för det 
åländska medborgarna. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, fru talman! Problemet med fulltextlag är att man inte vet vad som 
gäller. Det skulle underlätta om det stod i polislagen vad som var Ålands 
behörighet och vad som är Finlands behörighet, ändrar det i riket ändrar 
det på Åland. Det vet man inte i dag för det finns ingestans sagt vad som 
gäller eller inte, kommer en ändring i riket kan det ta upp till sex måna-
der innan den kommer till Åland. Då är det en total villfarelse inom det 
lagområdet, vad gäller vad gäller inte. Trädde den automatiskt ikraft på 
Åland visste man att det var klarlagt. Det ena systemet utesluter inte det 
andra. Det kommer att gå betydligt mer resurser från lagberedningen 
med fulltextlag om alla lagar ska gås igenom och förändras. Sätts de re-
surserna på att förbättra och härleda tydligare vem som har ansvar för 
lagen osv. att det går att åtgärda och tydligare plocka bort delar som 
hålls inom åländsk behörighet. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, fru talman! Jag tycker att repliken var råddig, vad är ltl Mattsson 
ute efter? I en fulltextlag kan det vara oklart vad som är finländsk- och 
vad som är åländsk behörighet, det går att markera på något sätt det är 
inte alls svårt. I blankettlagen ändras riksbestämmelserna oberoende 
vad vi tycker. Det tycker inte jag är bra. Ska det gälla på Åland ska vi 
vara medvetna om vad som står i rikslagen vad som gäller på Åland och 
vad förändringarna är. Resursargumentet, ska vi ha självstyrelse som 
fungerar som en rättsstat och rättsäkert kommer det att krävas resurser. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, fru talman! Vad jag är ute efter är att förklara och göra tydligt. Det 
är definitivt inte klarlagt i lagstiftningen med en fulltextlagt utan snarare 
skapar det en rättsvillfarelse vilken lagstiftning som är den exakta på 
Åland, fram tills vi får egen lagstiftning. Man pratar om att vi tappar 
kontrollen om vi har en blankettlag, jag förstår inte det resonemanget. 
Vi kan ta en ny blankettlag lika snabbt som vi ändrar fulltextlag. Var lig-
ger problemet att ändra i en blankettlag? Man lyfter ut en paragraf och 
säger att det här vill vi ha på Åland, då gäller inte rikslagstiftningen. 
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Man kan ta stora delar av en blankettlag och använda åländsk lagstift-
ning man behöver inte ta hela, det borde vara uppenbart för ltl Sund-
back. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag har inte använt uttrycket ”tappa kontrollen” vet inte varifrån ltl 
Mattsson tar de. Det finns inga oklarheter vilka lagar som gäller på 
Åland och vilka som gäller i riket. Hur ska vi vara uppdaterade i lag-
tinget, det är vad jag är ute efter. Det gör man genom fulltextlag. Det har 
framkommit att det inte finns material på svenska vad gäller övervak-
ning av olika slag, jag tycker ltl Åke Mattsson råddar till det mer än nöd-
vändigt. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! I teorin kan man hålla med ltl Sundback men vi har även en 
praktisk verklighet vi lever i. Under flera år hängde vi inte med i den so-
ciala lagstiftningen, vi släpade efter, vi mäktade inte med. Under förra 
mandatperioden när vi tog både barnskydds- och handikappservicelag 
hade vi blankettlag och det var det en väldigt stor vinst i att lagen upp-
daterades automatiskt. Man kan inte slänga sig i hängmattan om man 
går in för en blankettlagstiftning, du ska vara à jour och bevaka vad som 
händer, informera och diskutera. Man kan, som ltl Mattsson var inne på, 
aktivt inte införa ändringar som rikssidan går inför. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Blankettlagstiftning innebär att rikets bestämmelser införs automatiskt 
på Åland. Vi har olika uppfattningar här. De sociala lagarna som ltl Sjö-
gren tar upp har tagits på det sätt som det tagits, vi hade haft följder som 
vi inte var tillräckligt medvetna om. De kostnader som vi har på sociala 
sidan blev andra än man hade räknat med. Det är inte en skillnad bara 
mellan teori och praktik, ska vi ha en självstyrelse värt namnet måste 
det finnas förvaltnings- och lagberedningsresurser. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Där håller jag fullständigt med. Vi vet hur verkligheten ser ut 
på den sidan, vi skulle gärna ha mycket mera lagberednings- och för-
valtningsresurser. Man kan ha avvikelser i blankettlagstiftning och man 
kan aktivt gå in för att inte göra de ändringar i blankettlagstiftningen 
som rikssidan gör, visst kan man vara aktiv på det sättet. Sidospåret 
med kostnader, det har en helt annan förklaring och där försökte man 
göra väldigt noggranna beräkningar. Vad skulle svaret har varit? Att vi 
inte skulle haft en handikappservicelag på Åland t.ex. Nästa vecka på 
lagtingets bord finns ändrad kemikalielagstiftning, skulle vi ha det som 
fulltextlag skulle vi få lägga ner stora resurser. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Vi kommer tillbaka till kemikalielagstiftningen som jag började mitt re-
sonemang om. På de områden vi har behörighet tycker jag att vi ska ha 
en fulltextlagstiftning även om områdena är delade, för att ha en lag-
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stiftning som är transparent och rättssäker. Min personliga uppfattning 
om kemikalielagstiftningen är att jag inte vet varför den är inom vår be-
hörighet. Det kanske bara är Ålands Framtid som tycker det är viktigt. 
Vem av oss har några åsikter om kemikalielagstiftningen i sak? Vi har 
ingen förvaltningsexpertis på ett flertal rättsområden som vi sköter idag. 
Vi kan inte bara diskutera blankett- och fulltextlagstiftning vi måste 
även diskutera förvaltningen. 

Talmannen 
Tiden är ute. Replikskiftena är avslutade. 

Lantrådet Camilla Gunell 

Fru talman! Vägvalet som landskapsregeringen gjorde i samband med po-
lislagen var med ytterst stor medvetenhet om precis den här diskussionen 
som har förts här idag. Vi har haft en sådan hållning att blankettlagstiftning 
kan användas inom områden som inte är av väsentlig självstyrelsepolitisk be-
tydelse men som behövs för att garantera ålänningarnas rättsskydd och soci-
ala förmåner.  

Fulltextlagar är att föredra för att göra den åländska lagstiftningen mer 
överskådlig och transparent, riktlinjer vi drog upp i samband med handlings-
programmet. Med den åländska självstyrelsen har man behörighet, åt-
minstone delvis, över polisområdet vilket är unikt i vår omvärld eftersom ma-
joriteterna i övrigt vill kontrollera polisen för att bibehålla makten över mino-
riteten. Vi bedömde att det var värt att gå in för en fulltextlag för att medbor-
garna ska kunna ta till sig lagen och kunna se den som en helhet. 

Att det sedan kräver praktisk hantering från lagberedningens sida var vi 
fullt medvetna om. Man måste se frågan i ett mycket längre perspektiv. Nu 
har vi tagit steget till en fulltextlag, det finns inget skäl att ompröva den sa-
ken, det är ett vägval vi har gjort. Jag för min del och regeringen tycker att det 
var ett korrekt vägval. Däremot måste man fundera kring mekanismerna för 
uppdateringar osv. kring fulltextlagar. Jag hoppas att vi ska kunna utveckla 
metoderna i takt med att vi ökar digitaliseringen och får smidigare sätt att 
lösa de praktiska sakerna, än det praktiska hantverk som vi nu jobbar med. 

Jag hoppas att lagtinget kan se på frågan mera självstyrelsepolitiskt, lång-
siktigt och ur medborgarnas perspektiv, nu är man väldigt praktiskt och kon-
kret. Jag ångrar inte vägvalet, det var rätt som jag ser det, och jag tycker vi 
ska fortsätta på den vägen och göra bedömningarna. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Jag tycker det är helt korrekt av lagtinget att problematisera, 
och diskutera och vända på varje sten. Jag är helt med på de ambitioner 
som landskapsregeringen har att det ska vara överskådligt, transparent 
och självstyrelsepolitiskt starkt. Vår uppfattning är att det inte bli det. 
Lag- och kulturutskottet hade att övervaka riksdagens förvaltningsut-
skott, riksdagens justeringsutskott och vi tycker inte det är tydligt 
gentemot medborgarna. Vi har samma ambitioner men frågan är hur vi 
kan nå dit. 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

För mig och för landskapsregeringen finns givetvis inga åsikter om hur 
lagtinget behandlar ärendet. Man har rätt att ta upp vilka aspekter man 
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vill av en fråga. Det här var frågor i samband med att lagen lades fram. 
Man visste ungefär hur utvecklingen skulle se ut, att behandlingen i 
riksdagen fortfarande var en pågående process. Det har varit vissa prak-
tiska omständigheter som säkert har varit svåra att hantera inlednings-
vis, men framledes tror jag ändå, i det långa loppet, att det kommer att 
vara det korrekta valet. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman 

Fru talman! Jag hade inte tänkt begära ordet, men när man återkommer till 
diskussionen om lagstiftningsteknik kan jag inte låta bli. I början kommer 
mitt anförande att vara en juridikföreläsning, jag ber om översyn. 

Om man bortser från internationella konventioner som är bindande, EU- 
förordningar osv. har vi tre typer av lagar vi ska rätta oss efter på Åland. 
Grundlagar där vi har två egna, självstyrelse- och jordförvärvslagen, och Fin-
lands grundlag som till vissa delar gäller på Åland. Rikslagar som finns i det 
man kallar röda boken, och landskapslagar som finns i det vi kallar blå boken. 
Gällande landskapslagar finns det en rad verktyg för att möjliggöra för en li-
ten befolkningsgrupp ute på en vindpinad ö att ha självstyrelse. 

Verktygen finns i självstyrelselagen, dels möjligheten att ha helt egna full-
ständiga lagar med bara landskapets behörighet som är den renaste formen 
av landskapslag. Den andra formen är en blankettlag som med några para-
grafer sätter i bruk en rikslag, fast behörigheten är åländska. Det finns hybri-
der av lagarna och ett verktyg i 19 § mom. 3, s.k. 19:3 lagstiftning, jag citerar 
från självstyrelselagen, ” i en landskapslag kan för vinnande av enhetlighet 
och överskådlig upptas stadgande av rikslagstiftningsnatur som i sak över-
ensstämmer med motsvarande stadganden i riksdag. Upptagande av såd-
ana stadganden i en landskapslag medför inte ändring i fördelningen av 
lagstiftningsbehörigheten mellan riket och landskapet”. 

Lagen vi pratar om är en ändring av en lag som baserar sig till stor del på 
19:3. Det är absolut inte på något sätt en blankettlag som det tyvärr står i 
framställningen, vilket är fel. Den närmar sig en blankettlag eftersom så stor 
del är 19:3 i den här lagen. 

Vad innebär 19:3? Det innebär att det är en avskrift ändrar rikslagen, det 
är rikets behörighet, är det den bestämmelsen som gäller oavsett vad det står 
i någon bok. Som alla har konstaterat, problemet kan vara att man läser en 
sak i en bok, och så står det något annat i den bok som man egentligen borde 
ha läst. 

Man kan bekymra sig över detta ungefär som Jesus på korset, ursäkta nu 
låter jag som en präst, börja tvivla. Det ska man absolut inte göra, vad man 
ska ställa sitt hopp till är ny teknik. Att ny teknik kan frälsas ifrån ondo, om vi 
fortsätter på den här linjen. Man borde bara ha fulltextlagar och helt sluta 
med blankettlagar, jag håller helt med ltl Sundback. Men för att det ska vara 
möjligt resursmässigt, måste ny teknik användas. 

Man behöver ha en sajt på internet, ÅLEX, där den aktuella lagen finns. 
Där det markerar att det här är landskapets behörighet, och det här är riks-
behörighet, enligt 19:3 eller vad den kommer att heta i framtiden, som kan 
komma att ändra. Det borde kunna göras en ändring det automatiskt, utan 
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att vi har ändrat det i lagtinget. Man borde ta bestämmelser i lagen om ÅFS, 
Ålands författningssamling, att man automatiskt kan göra ändringarna när 
det bara är att klippa och klistra. Det borde vi frånhända oss från lagtinget, 
sedan skulle ett meddelande komma att lagen har ändrat. Det framgår på in-
ternet och om vi någon gång i framtiden trycker en lagbok kommer det att 
ändra även där. 

Det borde man ha för att kunna använda verktyget, för att göra det rättsä-
kert för tjänstemän och medborgare som läser lagen då är problemet löst. Det 
är ett verktyg vi ska värna om och utveckla och det kommer framför allt att bli 
viktigt i framtiden om vi ska få möjlighet att få kompetens-kompetens och 
välja vilka kompetensområden som helst som vi tar åt oss, så är det ofta bara 
en liten del vi behöver ändra.  

Det kommer att vara som det är idag, till stora delar kan vi ha Finlands lag-
stiftning ikraft, men vi behöver ändra en liten viktig del då kan vi ha fulltext-
lag 19:3 och det står på internet att nu har det ändrat.  

Man kan lägga till övrig funktionalitet som förklarar lagen, som länkar in 
rättsfall, olika tolkningar som har gjorts av myndigheter osv. att det blir en 
berättelse, att det är en lag och allt som finns omkring den. Som jurister idag 
kan göra och som delvis finns i vår lagbok, där man sätter in vissa viktiga 
rättsfall t.ex. i självstyrelselagen och även i andra lagar.  

Låt oss ta ny teknik i bruk och frälsa oss ifrån problemet. Det är det pro-
jektet som kanslikommissionen har beslutat dra igång bl.a. för att få en upp-
daterad lagbok på internet, lagboken är vår viktigaste produkt som måste 
vara uppdaterad och finnas på ett läsarvänligt sätt. Pengar som lagtinget har 
budgeterat kommer väl till pass och problemet kommer att försvinna. Åsikten 
som liberalerna fortfarande har växer det faktisk mossa på, den är gammal-
modig. Den kan man lämna för det är ingen framsynt självstyrelsepolitisk 
åsikt tycker jag. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, fru talman! Eftersom man inte i replik får ställa frågor till anfö-
randet måste jag fråga mig själv. Är det bara jag i lagtinget som ser ett 
problem i den teknik som kollegan Danne Sundman framförde? D.v.s. 
tillämpa självstyrelselagen 19:3 för att vinna överskådlig och enhetlighet 
i en sådan omfattning som leder till att ett annat parlament de facto kan 
ändra innehållet i de lagar som Ålands lagting har stiftat? Jag tycker det 
är ett flagrant brott mot parlamentens och folkmaktens autonomi. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Man måste se pragmatiskt på det. Väljer vi att ha obegrän-
sade resurser skulle vi kunna skriva alla lagar, men det kan vi inte i dag. 
Att vi har ett annat parlament som ändrar de lagar som vi stiftar, så är 
det inte, man ändrar de lagar som vi bara har gjort en avskrift av. Kan vi 
inte acceptera det måste vi begära att få bort 19:3, och förbjuda det och 
inte ha det verktyget för att göra det smidigt. Man har redan accepterat 
det när man tog verktyget, det gjorde man av pragmatiska orsaker, man 
ville kunna göra det. Sedan är frågan i vilken omfattning och vilken 
symbolisk nytta det har. I fallet Ålands polismyndighet har det symbo-
lisk betydelse vilket polisstyrelsens ordförande ltl Åke Mattsson var inne 
på. Man måste överväga om man har direkt nytta, om det är viktigt för 
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folket och för oss, men den parlamentariska friheten har vi och utnyttjat 
här. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, talman! Jag tycker fortfarande som förutvarande polis, polischef i 
många repriser och medborgare, att det är ett problem om vi har en pol-
islag i mitt samhälle där jag bor inte kan lita på att bestämmelser i en 
polislag, sådana som det är avfattade och antagna av Ålands lagting, 
överhuvudtaget gäller. Jag har svårt att se det förnuftiga i ett sådant sy-
stem. En polislag som alla dagar gäller överallt, och oss alla, på ett 
mycket vardagligt plan. Det som jag ser det betänkliga i att tillämpa 
självstyrelselagen 19:3 i en sådan omfattning, såvitt jag förstått var det 
aldrig meningen att man skulle göra så. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Problemet finns bara om man använder den medeltida tek-
niken, böcker. Använder man den nya tidens teknik IT finns inte pro-
blemet. Det finns ingen lag som inte stämmer överens, den är redan 
uppdaterade enligt beskrivningen jag gjorde. Annars finns en notering 
att momentet eller paragrafen har ändrat och det här gäller, det finns 
länk här varsågod. Problemet löses, vi frälses ifrån medeltida ondo, om 
vi börjar läsa lagar vilket folk gör idag. Hur många läser lagar ur lagbo-
ken, hur många läser lagarna på internet? I Finland anlitar många FIN-
LEX som är en alldeles utmärkt sajt. En åländsk version av FINLEX lö-
ser bekymret som är ett pragmatiskt verktyg som måste utvecklas, vilket 
vi ständigt gör här i Ålands lagting. Är man bekymrad över Finlands 
riksdags inflytande över våra lagar, då är det värre med det inflytande 
som vi helt har frånhända oss som är i Bryssel där man de facto kan göra 
det i ännu större omfattning än vad Finlands riksdag kan. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, fru talman! Vi kan vara överens att inget av systemen fungerar 
fullt ut, båda har svagheter. Man behöver ta till sig diskussionen hur 
man kan förbättra svagheterna bl.a. ett bättre ansvar i olika lagstiftning-
ar när det gäller blankettlagarna. Polislagen kommer aldrig att bli klart 
uppdaterad oavsett vilket system man har eftersom lagstiftningen skall 
godkännas via presidenten, vi kommer att ha oklarheter i lagstiftningen 
oberoende hur vi gör eller vilket system vi har. Man kan se det som ett 
problem men det kan vi leva med, framför allt med den typen av änd-
ringar som varit nu som inte berör gemene medborgare. Det viktigaste 
är ändå symbolfrågan, och jag tror samtliga är överens om att vi behöver 
ha en egen polislag.  

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Som jag sa i mitt anförande borde man försöka få till en så-
dan teknik när man har flera paragrafer som är exakt lika, 19:3 bestäm-
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melser, att det uppdateras i ÅFS elektroniskt t.o.m. utan lagtingets med-
verkan, det handlar om en avskrift ctrl c, ctrl v på tangentbordsspråk.  
Då kan lagen ständigt vara uppdaterad på internet. Det borde lagstiftas 
om att ge rätten till landskapsregeringen att publicera lagar på det sät-
tet, det går inte att bara publicera utan det måste lagstiftas om det. Det 
finns en lag om ÅFS och i den kan man ändra. Tillsammans med verkty-
get som håller på att skapas, och som kommer att lanseras senast 2016 
när det här huset har renoverats och den nya digitala läktaren är klar i 
sin helhet. Då löser man problematiken och kan använda verktyget ännu 
mera än idag och har flera s.k. extrema exempel som polislagen där 
merparten är 19:3 utan att få problem. Problemen kan jag förstå särskilt 
för dem som ska läsa den å tjänstens vägnar, som ltl Åke Mattsson och 
hans kollegor. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, fru talman! Polisen har inte så stora problem, där är man uppda-
terad och känner till det. Det är snarare medborgarna som kan bli ut-
satta för polisens ingripanden på olika sätt som man inte är medveten 
om vilka befogenheter det finns. Tillämpningarna som kommer i de ex-
akta avgränsningarna hur långt man får gå som behöver komma på 
svenska språket. Det kan komma blandad lagstiftning från riket t.ex. 
brandorsaksutredningar som vi har exempel på nu, tillika med sådant 
som är direkt riksdagslagstiftning. Det måste fattas ett beslut i lagtinget 
och lagen måste godkännas via riket och det tar tid, kan ta flera måna-
der. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! I min idéverkstad när jag fundera på detta, borde man 
sträva till att det är hela kapitel eller åtminstone hela paragrafer, endast 
i extremfall enstaka moment som är 19:3, då kan man enkelt säga att 
kapitlet är 19:3. Det ställer krav på att man anpassar sig till förlagan, det 
har man gjort i det här fallet, om inte hela lagen ändrar måste det 
komma ett nytt lagpaket. Det är fullt möjligt att lösa med lite kreativitet, 
jag pratar om ny teknik, med befintligt teknik som används och finns 
runt om oss i hela världen. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Tack, fru talman! Det blir lite pinsamt när ltl Sundman sällar sig till den 
skaran som ställer sig i talarstolen och säger att vi borde enbart ha full-
textlagar, och endast anta sådana lagar i Ålands lagting. Går man till-
baka och gör en snabbkoll på vilka lagförslag som ltl Sundmans regering 
har lagt fram så räcker knappt mina fingrar och tår till för att räkna upp 
de blankettlagsförslag som lades från landskapsregeringens sida för 
2013. Majoriteten av de lagar vi får till salen är blankettlagar. Ändå har 
ltl Sundman mage att stå i talarstolen och säga att så här borde det inte 
vara, landskapsregeringen borde lägga fram fulltextlagar i alla fall. Sätt 
press på den landskapsregering som man stöder och se till att man bör-
jar leverera fulltextlagar. Nästan varje lag vi får är en blankettlag, att stå 

62 



  

här med den retoriken håller inte. Stig ned från talarstolen och sätt 
press på din regering istället. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Jag har mage i varierande omfattning från tid till annan att 
säga det för jag vet varför man gör det, vi har inte resurser att ha full-
textlagar. Med det system vi har i dag går det inte att ha fulltextlagar. 
Därför måste man av pragmatiska orsaker ha rena blankettlagar, vilket 
jag ibland tycker är okej, blankettlagar med en massa undantag, för 
många undantag som t.ex. i barnskyddslagen. Det är inget jag skäms för, 
däremot skäms jag för ltl Jonsson som inte inser att självstyrelse kostar. 
Proklamerar man självständighet kostar det ännu mera, då är verktygen 
som jag säger ännu viktigare. Det är väl magen på Jonsson vi ska 
granska i så fall, den är inte så stor. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Storleken på min mage har ingen större relevans i det här samman-
hanget. Ltl Sundmans världsbild tycks den vara ganska inskränkt, att 
lagstiftning måste kosta. San Marino t.ex. med 29 000 invånare de skö-
ter allt, de har resurser så att det räcker, de klarar att hantera en lag-
stiftning. Tror man på det och har ambitionen, som ltl Sundman har, att 
man bara ska ha fulltextlagar klarar man av det. När man t.o.m. levere-
rar blankettlagar där vi har egen behörighet på sjukvårdens område, ut-
skänkning av alkohol i trafik mellan Åland och utlandet, där det kom-
mer blankettlagar och vi kopierar den finska lagstiftningen. Det är klart 
att det inte går om man försvarar sig med att det kostar pengar och är 
omöjligt. Stå inte i talarstolen och säg att man har ambitionen att allt 
ska vara fulltextlagar, att blankettlagarna ska bort. Man borde skämmas 
över ett sådant uttalande. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Man ska vara stolt om man har ambitioner. Däremot måste 
man vara realistisk och inse realiteterna. Alla blankettlagar vi har är in-
nanför landskapets behörighet, per definition. Sätts en blankettlag ikraft 
tar vi en finländsk lag och sätter den i kraft innanför vår behörighet, det 
kan man inte skämmas för. Varför vi måste ha så mycket blankettlagar, 
om jag upprepar mig igen, dels av praktiska orsaker för att man inte har 
resurser att göra det och dels för att ibland är vettigt. Jag är helt säker på 
att Ålands Framtid kan tänka sig att det finns blankettlagar som är vet-
tiga. Väljer man bort allt det här och inte behöver ta hänsyn till, vilket 
man kan göra i opposition, att resurserna ska räcka till att då tycker jag 
att man redan nu kan önska sig bara fulltextlagar. Det är inte möjligt, 
men i större utsträckning möjligt om vi får det nya verktyget att vi har 
en sajt där uppdateringar visas automatiskt och ger rätten till land-
skapsregeringen att publicera det. En kreativ lösning för att uppnå det 
som alla vill, man behöver inte skämmas för att vara kreativ. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 
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Ltl Göte Winé 

Tack, fru talman! Vi pratade i gruppen om lagen att det kommer att bli myck-
et kring lagstiftningstekniken och debatten har blivit, blankettlag eller full-
textlag vilket är det bästa? Polislagen har varit i utskottet, och jag håller med 
ltl Katrin Sjögren att lagen har varit komplex. Vi har skaffat en ny åländsk po-
lislag och samtidigt uppdaterar Finland sin polislag vilket gör att saker blir 
komplex. Ännu mer komplex blir den eftersom EU ser över lagstiftning kring 
vissa områden. 

Orsaken till mitt anförande var att jag uppfattade att ltl Sjögren i replik 
nämna att utskottet tyckte att fulltextlag inte vara optimalt. Jag vill från min 
sida säga, jag har tidigare nämnt och håller fast vid det, att jag tycker det är 
rätt att vi går in för en fulltextlag. Det är något som berör alla enskilda med-
borgare. Är det någonstans vi verkligen ska se till att vi har fulltextlag är det 
när alla medborgare blir berörda av den. 

Däremot vill jag säga, tålamod, vi behöver våga se långsiktigt. Polislagen är 
en dununge som håller på att växa till sig. Att vi får ge den lite mer långsiktigt 
och att den kommer till. 

Det finns saker att förbättra. Det som lantrådet sa, hur ska vi hålla oss 
uppdatera kring fulltextlagar? Att vi verkligen är på tå och med från första 
början. Att vi är med i diskussionen mellan lagting och landskapsregering. 
Minister Valve sade förtjänstfullt tidigare, tackade för samarbetet som har va-
rit mellan utskottet, här blev det oklart, vem följer upp? Att man vågar se 
framåt, det är ett arbete som är på gång och man utvecklar. 

Ltl Danne Sundman nämnde om lagbok på internet, vilket är viktigt att det 
kommer i gång. Att man får en betydligt snabbare uppdatering än vad vi får, 
ltl Sundman kallade det medelålders böckerna, i den blå boken. Det är viktigt 
att vi håller det så uppdaterat vi bara kan. Det som kom fram i ett tidigare re-
plikskifte, även blankettlagarna kommer att vara fördröjda. Med fulltextlag 
krävs det mer av oss i lagtinget i arbete och engagemang och det är väl vad vi 
vill göra för vår självstyrelse.  

Vår framtida utmaning är att ser framåt. Jobba på att det blir bra och däri-
genom se till att man snabbt och konkret följer upp när arbetet börjar i riks-
dagen. Följer upp lagarna så att man hänger med från första början. 

Ltl Jonsson tog upp i en replik hur ltl Danne Sundman har mage att säga 
att alla lagar ska vara fulltextlag, där är jag inte så framåtdrivande som ltl 
Sundman. Alla lagar behöver inte vara fulltextlag, vi behöver även se över 
våra resurser. Det nämndes i tidigare replikskifte om kemikalielagen, där be-
höver vi definitivt se vilka resurser vad vi har för förvaltning på Åland. Det är 
viktigt att vi lägger resurserna på den enskilde medborgaren och är med på tå 
direkt. 

Talmannen 
Diskussionen är avslutad. Väcks förslag om att landskapsregeringens lagförslag läggs 
till grund för behandlingen? Nej, inget sådant förslag väcks. 

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs enbart det första lagförslaget 
och det föreläggs i sin helhet. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. 

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av polislagen för Åland för godkän-
nande. Lagförslaget är godkänt. 
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Konstateras att utskottet har föreslagit att det andra lagförslaget ska förkastas. Förslag 
om förkastande tas upp till behandling vid ärendets andra behandling. 

Ärendets första behandling är avslutad. 
 

Första behandling 

2 Patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 3/2013-2014) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 4/2013-2014) 
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som in-
går i betänkandet. 

Diskussion. 

Ltl Christian Beijar 

Fru Talman! Social- och miljöutskottet föreslår i sitt betänkande angående 
patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård att det första 
lagförslaget, landskapslag om tillämpningar på Åland om lagen om gränsö-
verskridande hälso- och sjukvård, och det tredje lagförslaget om landskapslag 
om ändring av 2 och 12 §§ landskapslagen om grunderna för avgifter till 
Ålands hälso- och sjukvård antas med några mindre ändringar av teknisk na-
tur. Att lagförslaget som berör landskapslag om upphävande av 22 § land-
skapslagen antas i föreslagen form.  

Social- och miljöutskottet har inte varit helt enigt om betänkandet, leda-
mot Anders Eriksson har reserverat sig. En reservation som han själv får re-
dogöra för. 

Genom lagförslaget implementeras EU-parlamentets och rådets direktiv 
om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och 
sjukvård. Lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård trädde i kraft i 
riket den 1 januari 2014. Lagen innebär att EU:s s.k. patientrörlighetsdirektiv 
implementeras. Det är naturligtvis bra att patientrörlighetsdirektivet imple-
menteras även på Åland. Syftet är att göra det lättare för patienter att få till-
gång till hälso- och sjukvårdstjänster som erbjuds i andra EU-länder än där 
patienten är försäkrad och ökar valfriheten på hälso- och sjukvård. 

Behörighetsfördelningen av de lagstiftningsområden som berörs av pati-
entrörlighetsdirektivet är delad mellan landskapet och riket. De flesta ersätt-
ningar som betalas ut till patienterna enligt lagen om gränsöverskridande 
hälso- och sjukvård, föreslås betalas ut med stöd av sjukförsäkringslagen som 
är rikets behörighet.  

När patientrörlighetsdirektivet har införts i lagstiftningen kan en persons 
rätt till vård eller behandling i gränsöverskridande hälso- och sjukvårdssitu-
ationer antingen grunda sig på EU-förordningarna eller patientrörlighetsdi-
rektivet. En persons rätt till ersättning och ersättningsförfarande beror på 
vilken bestämmelse som ska tillämpas.  

Gällande förordningarnas bestämmelser om hälso- och sjukvård ska det 
som är fördelaktigare för en person alltid tillämpas i första hand. Enligt för-
ordningarna har en person rätt till sjukvård som är nödvändig av medicinska 
skäl under tillfällig vistelse i ett EU eller EES-land eller Schweiz. Då avses 
sjukvård som är nödvändig av medicinska skäl och som inte kan vänta tills 
man kommer hem, t.ex. turister som blir sjuka på sin turistort. En person har 
rätt enligt förordningarna att erhålla förhandstillstånd för vård i ett annat 
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EU, EES-land eller Schweiz om den försäkrande staten inte kan tillhanda-
hålla behandling inom en tid som är medicinskt försvarbar.  

För Ålands del innebär det att Ålands hälso- och sjukvård på en persons 
begäran ska ge ett förhandstillstånd om att personen kan söka vård i ett annat 
EU, EES-land om Ålands hälso- och sjukvård inte kan tillhandahålla vården 
inom de gränser som anges i vårdgarantin i landskapslagen om hälso- och 
sjukvård. Ålands hälso- och sjukvård betalar direkt till den behandlande 
hälso- och sjukvårdsmyndigheten. Sedan år 2011 har endast två ansökningar 
om förhandstillstånd inlämnats till Ålands hälso- och sjukvård.  

Gällande patientrörlighetsdirektivet kan en person med några undantag, 
fritt och utan särskild ansökan, söka och anlita hälso- och sjukvårdstjänster 
inom den offentliga eller privata hälso- och sjukvården i ett EU, EES-land el-
ler Schweiz. I sådana fall måste den som söker vård först betala vården och i 
efterhand ansöka om ersättning från Folkpensionsanstalten. Personen beta-
lar de kostnader som den behandlande staten uppbär och ansöker därefter 
om ersättning från Folkpensionsanstalten. Folkpensionsanstalten ersätter 
vårdkostnaderna enligt sjukförsäkringslagen på samma villkor som vid er-
sättning för kostnader för hälso- och sjukvårdstjänster hos en privat produ-
cent, under förutsättning att den givna vården ingår i det finländska tjänste-
utbudet inom hälso- och sjukvården.  EU:s patientrörlighetsdirektiv innebär 
att valfriheten att söka hälso- och sjukvård utanför det egna försäkringslandet 
ökar, utan krav på förhandstillstånd. 

Utskottet anser att det är till fördel att den ersättningsmodell som valts för 
vård med stöd av patientdirektivet finansieras via sjukförsäkringen, vilket in-
nebär att förslaget har begränsade ekonomiska effekter för Ålands hälso- och 
sjukvård.  

Behörigheten att besluta om vilka hälso- och sjukvårdstjänster som skall 
erbjudas av Ålands hälso- och sjukvård hör till landskapets behörighet. Me-
dan det hör till rikets behörighet att bestämma vilka hälso- och sjukvårds-
tjänster som ersätts enligt sjukförsäkringslagen.  

De tjänsteutbud som läggs till grund för beslut om ersättning vid folkpens-
ionsanstalten, bygger på rikets gällande hälso- och sjukvårdslagstiftning och 
rådande vårdpraxis. Bestämmelserna om de finländska hälso- och sjukvårds-
tjänsterna blir därför tillämpliga även på personer i landskapet, via sjukför-
säkringslagstiftningen och rådande vårdpraxis. Bestämmelserna över de fin-
ländska hälso- och sjukvårdstjänsterna blir därmed tillämpliga även på per-
soner i landskapet via sjukförsäkringslagstiftningen, vid prövningen av an-
sökningar om ersättning av sjukvård som en person fått av privat vårdgivare 
eller hos hälso- och sjukvårdsproducent i ett annat EU-land.  

Avsikten är att tjänsteutbudet inom den finländska hälso- och sjukvården 
så småningom ska definieras närmare av ett tjänsteutbudsråd för hälso- och 
sjukvården. En av tankarna bakom ett enhetligt tjänsteutbud för hälso- och 
sjukvården i Finland, är att alla ska ha rätt till samma hälso- och sjukvårds-
tjänster oberoende av till vilket sjukvårdsdistrikt personen hör.  

Landskapet är dock inte bundet av det tjänsteutbud som det nya tjänsteut-
budsrådet kommer att utarbeta, eftersom det hör till landskapets behörighet 
att besluta om vilka hälso- och sjukvårdstjänster som ska erbjudas av Ålands 
hälso- och sjukvård.  

För närvarande är inte tjänsteutbudet i landskapet närmare definierat.  I 
riket finns ca 200 000 åtgärder inom det befintliga tjänsteutbudet inom 
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hälso- och sjukvården och att skillnaderna i tjänsteutbudet inom Finland och 
även inom Norden bedöms små. Mot bakgrund av det omfattande arbete och 
den specialkompetens som krävs för att närmare definiera tjänsteutbudet 
samt att avvikelserna i tjänsteutbudet bedöms vara små inom Norden, anser 
utskottet att det inte är motiverat att framöver utarbeta och anta egna be-
skrivningar av de hälso- och sjukvårdstjänster som tillhandahålls i landskap-
et.  

Direktivet förutsätter ett omfattande informationsansvar som ska skötas 
vid en s.k. kontaktpunkt. Enligt lagen om gränsöverskridande hälso- och 
sjukvård fungerar Folkpensionsanstalten som nationell kontaktpunkt. Folk-
pensionsanstalten ska bl.a. sammanställa, tillhandahålla och sprida informat-
ion som hänför sig till det finska hälso- och sjukvårdssystemet, som gäller 
hälso- och sjukvårdstjänsterna och användningen.  

Information ska ges bl.a. om vårdpraxis och förfaranden i anslutning till 
sökande av vård, samt kraven på vårdens kvalitet och säkerhet, tillsynen över 
och utvärdering av verkssamhetsenheterna inom hälso- och sjukvården. In-
formation om patientens rättigheter och huruvida en patient kan söka änd-
ring och rättelse i ett beslut. Utskottet har, som man säger, erfarit att kon-
taktpunktens service skall ges på finska, svenska och engelska språken. 

Av betänkandet framgår att landskapsregeringen avser att förhandla om 
att vissa uppgifter överförs via en överenskommelseförordning till Folkpens-
ionsanstalten. Utskottet delar landskapsregeringens uppfattning att det är 
ändamålsenligt och motiverat av resursskäl att Folkpensionsanstalten även 
sköter de informationsuppgifter som faller inom landskapets behörighet och 
som i riket ankommer på kontaktpunkten.  

Jag kan i det sammanhanget informera lagtinget att landskapsregeringen i 
förra veckan fattade beslut om förslaget till en överenskommelseförordning, 
angående skötseln av vissa uppgifter angående gränsöverskridande hälso- 
och sjukvård. Nu tar justitieministeriet över ärendet, och vi ligger ganska bra 
till i tid. Om inga oförutsedda problem dyker upp ska förordningen kunna 
komma i kraft samtidigt som lagstiftningen. Troligtvis går det bra eftersom 
det enbart kommit positiva svar från Folkpensionsanstalten och Social- och 
hälsovårdsministeriet.  

Slutligen berör utskottet frågan om prislista och patientströmmar och kon-
staterar att en prislista över vad det kostar att producera en hälso- och sjuk-
vårdstjänst behövs, både när en person från utlandet får vård vid Ålands 
hälso- och sjukvård och när den personen i landskapet söker vård i annat EU-
land. I det första fallet behövs prislistan för att kunna fakturera kostnaden till 
den som ska betala, dvs. patienten eller Folkpensionsanstalten. I det andra 
fallet ska Ålands hälso- och sjukvård på Folkpensionsanstaltens begäran till-
handahålla uppgifter om vad motsvarande vårdtjänst skulle ha kostat om den 
getts vid Ålands hälso- och sjukvård.   

Under behandlingen har utskottet informerats om att arbetet med pris-
sättningen är stort och omfattande och därför understryker utskottet vikten 
av att priserna beräknas enligt en kostnadsberäkningsmetod som täcker de 
faktiska vårdkostnaderna och uppmanar landskapsregeringen att följa upp 
arbetet till den delen. 

När det gäller patientströmmar och efterfrågan på hälso- och sjukvårds-
tjänster i landskapet från andra EU-medborgare antar utskottet att det inte 
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kommer att öka i någon större utsträckning och att vårdgarantin fortsätt-
ningsvis skall kunna uppfyllas. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Tack för ett gediget och bra betänkande och en god presen-
tation. Jag vill fråga om kontaktpunkten som jag även berörde i remis-
sen, huruvida utskottet har kunnat klura ut om man kan ha en lokal in-
formation från Folkpensionsanstaltens lokala kontor, att folk kan vända 
sig direkt dit. Det stod i framställningen att det framförts farhågor vid 
beredningen av ärendet, att kontaktpunkten blir gemensam för hela Fin-
land och att servicen på svenska, och behandlingstiden kan bli lidande. 
Kommer det att finnas någon möjlighet att uppgifterna finns på FPA:s 
lokalkontor? 

Christian Beijar, replik 

Fru talman! Den uppgift vi fick från representanter från Folkpensions-
anstalten, som framgår i vilka vi har hört, är att kontaktpunkten troligen 
kommer att förläggas till riket. Det beror helt på uppgifternas art var 
den förläggs. Att säga exakt var kontaktpunkten kommer att förläggas 
beror helt på ärendenas natur, så fungerade det inom Folkpensionsan-
stalten. Man specialiserar sig inom olika områden inom olika distrikt, el-
ler kontor. Min uppfattning är att ingenting kommer att komma till 
Åland. Men Folkpensionsanstaltens kontor kommer givetvis att finnas 
kvar här. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Tack för den informationen. I samband med framställningen framhölls 
att det skulle finnas en kontaktpunkt i landet, men ni har tydligen fått 
information om att det kan bli fler. Det kan innebära, om de är speciali-
serade på olika områden, att den svenskspråkiga servicen kan råka ännu 
mer i riskzonen. På de olika punkterna kommer det att vara färre perso-
ner som har svenska som modersmål och kan helt och hållet försvinna 
än om alla skulle vara samlade till en enda. Det här är en fråga man får 
följa med och se den utvecklas under åren. 

Christian Beijar, replik 

Jag kan inte svara i detalj på frågan. Det vi har fått information om är att 
de garanterar att servicen kommer att bli på svenska. Det kan bli så att 
det bara blir en gemensam kontaktpunkt för svenskspråkiga. Med erfa-
renhet från tidigare som berört Folkpensionsanstalten har de speciali-
serat sig på vissa saker, men detaljerna har vi inte diskuterat med dem. 
Det är möjligt att det blir en kompaktpunkt som servar de svensksprå-
kiga. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Utskottsordförande Beijar betonade att det är motiverat av resursskäl 
att Folkpensionsanstalten även sköter de informationsuppgifter som 
faller inom landskapets behörighet. På vilka grunder kan ltl Beijar kan 
säga det? Mig veterligen har inte utskottet fått någon uppfattning om 
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vad det kommer att kosta. Vad FPA kommer att begära för att utföra 
uppgifterna. Det är märkligt formulerat i betänkandet, och märkligt att 
säga i presentationen att det är motiverat av resursskäl. Jag ska åter-
komma till detta i detalj. Men jag undrar vad uttalandet bottnar sig i. 

Christian Beijar, replik 

Fru talman! Uttalandet bottnar sig i att det har kommit information från 
Folkpensionsanstalten att det inte blir egentliga kostnader för kontakt-
punkten i detta skede. Det grundar jag min diskussion på. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag får konstatera, eftersom jag varit varje gång vi behandlat ärendet, att 
den informationen måste ha kommit någon annanstans ifrån än den in-
formation vi fick under utskottsbehandlingen. 

Christian Beijar, replik 

Fru talman! Informationen har kommit efter att betänkandet klubbades. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Anders Eriksson 

Fru talman! Som det framgår av betänkandet är jag tvungen att reservera mig 
i ärende. Det är fem motiv som jag vill nämna som gör att jag var tvungen att 
lägga reservationen. 

Framtidens sjukvård och de utmaningar som Åland står framför bör frågan 
om gränsöverskridande hälso- och sjukvård diskuteras i ett betydligt bredare 
perspektiv än detta. Det bör diskuteras i ett perspektiv om vad Åland sam-
hällsekonomiskt kan vinna på ett utökat främst nordiskt samarbete även 
inom vårdproduktionen, inte bara sett ur patienternas perspektiv som fram-
ställningen handlade om. 

Den stora framtida hälso- och sjukvårdsutmaningen berör inte ens land-
skapsregeringen i sitt förslag. I sedvanlig ordning expedieras enbart de EU-
direktiv frågan berör utan dess mera politiska överväganden gällande övriga 
utmaningar inom hälso- och sjukvårdsområdet. Jag lyckades inte heller få öv-
riga ledamöter i utskottet med på att engagera sig och lägga förslag till land-
skapsregeringen om vikten av nytänkande och aktivitet inför de utmaningar 
Åland står för. Detta är samhällsekonomiskt oerhört viktigt. 

Den andra punkten, behörighetsfördelningen av de lagstiftningsområden 
som berörs av patientrörlighetsdirektivet. Den är precis som Beijar sa, delad 
mellan Åland och Finland. Mot den bakgrunden har landskapsregeringen valt 
att via överenskommelseförordning överlåta den behörighet vi har på riks-
myndigheterna. Det här arbetssättet är genomgående för nuvarande regering, 
det kommer allvarligt att utarma landskapsförvaltningen.  

Under de år jag var verksam inom landskapsförvaltningen, det berodde 
inte på mig personligen utan de arbetssätt rådde då, var det en delad behö-
righet gjorde man allt man kunde för att försöka, via överenskommelseför-
ordningar, få över behörighet från rikssidan. Nu är det genomgående det 
motsatta. Den här regeringen knuffar viktig behörighet ifrån sig, vilket är 
olyckligt. Den valda vägen att alltid föra över behörighet till Finland för att 
det är så komplicerat och krångligt, som det har sagts, leder till att det så 
småningom inte finns någon kompetens kvar inom vår egen förvaltning. 
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Jag har sagt det tidigare men tål att upprepas. I stort sett alla lagar som le-
vereras till lagtinget denna mandatperiod är s.k. blankettlagar. Det var festligt 
att ta del av de anföranden som kom gällande polislagstiftningen. Där före-
trädarna för regeringspartierna helt plötsligt pratade om att man i samtliga 
sammanhang borde ha fulltextlagstiftning. 

Frågan vi behöver ställa oss, varför har vi egen lagstiftningsbehörighet på 
Åland? Är det faktisk för att bygga världens dyraste kopieringsmaskin eller är 
det för att vi ska ha möjlighet att ha en lagstiftning som är anpassade till våra 
förhållanden. Som kan bygga ett bra Åland ännu bättre. På något sätt förefal-
ler nuvarande regering inte inse vad man kan åstadkomma med en god och 
väl genomtänkt lagstiftning. 

Det tredje motivet för min reservation är informationsansvaret. Med direk-
tivet följer ett omfattande informationsansvar. Informationen ska skötas via 
en s.k. kontaktpunkt. Även detta anser landskapsregeringen att riksmyndig-
heterna ska sköta, trots att det är åländsk behörighet. 

Konsekvenserna blir att ÅHS får göra grundarbetet med att sammanställa 
informationen, det framkom under hörandet i utskottet. Det är inte klarlagt 
under utskottsbehandlingen, utskottsordförande Beijar, vilka merkostnader-
na blir av att FPA ska sköta informationen. Risken är stor för dubbelarbete 
och dubbla kostnader. Att inte ens ha en informationspunkt på Åland över så 
här viktiga frågor, och inte ens vet om informationen kommer att ske på 
svenska. Jag tycker det är under all kritik. 

Den fjärde punkten som motiv till min reservation. Enligt självstyrelsela-
gen för Åland hör hälso- och sjukvård till åländsk behörighet. Därmed även 
rätten att bestämma om tjänsteutbudet för åländsk hälso- och sjukvård. Med 
lagförslaget innebär det att de tjänsteutbud inom hälso- och sjukvården som 
läggs till grund för beslut om ersättning vid Folkpensionsanstalten bygger på 
rikets gällande hälso- och sjukvårdslagstiftning och rådande vårdpraxis.  

Detsamma kommer att gälla för personer som tillhör ÅHS ansvarsområde 
oavsett om den åländska hälso- och sjukvårdslagen definierar vårdtjänsteut-
budet på ett annat sätt. Jag motsätter mig att viktig åländska beslutanderät-
ten sätts på undantag igen. 

Det femte motivet för min reservation är det som allra mest kan beröra 
åländska patienter. En person som känner sig tvungen att söka vård utanför 
Åland är det väsentligt att kunna få ett förhandsbesked om vilka ersättningar 
vederbörande kan få. I Sverige kan man få ett klart och tydligt förhandsbe-
sked vilken ersättning man kan få i ett annat EU-land. Förhandsbeskedet är 
bindande vid en senare prövning om ersättning. I den finländska modellen 
finns inte den möjligheten, eftersom landskapsregeringen följer lagen rakt av 
blir de åländska patienterna i ett sämre läge än patienter i Sverige. Det här 
skriver övriga ledamöter i utskottet att man t.o.m. tycker är positivt. Det 
tycker jag är väldigt förkastligt. Mot den här bakgrunden kommer jag att fö-
reslå att lagstiftningen förkastas. 

Minister Carina Aaltonen, replik 

Fru talman! Ålands Framtid talar med dubbla budskap. I förra diskuss-
ionen skulle landskapsregeringen spara, minska, skära ner på administ-
ration och byråkrati, ministrar och i landskapsregeringens förvaltning. I 
den här diskussionen ska vi bygga upp nya strukturer, ha egna system i 
stället använda befintliga strukturer för att på så kostnadseffektivt sätt 
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som möjligt kunna implementera EU-direktivet. Varken social- och häl-
sovårdsministeriet eller chefen för FPA:s kontaktpunkt anser att försla-
get kommer att medföra några större kostnader, snarare att det är nöd-
vändigt och ändamålsenligt att ha ett gemensamt system. Det är den 
rätta vägen att gå, att använda befintliga strukturer att vi kan satsa våra 
åländska pengar på att bevara vården på ÅHS. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Minister Aaltonen säger att det är märkvärdigt hur vi resonerar. Det är 
inte märkvärdigt, för oss är det viktigt att det finns en informations-
punkt i landskapet och än mer viktigt att informationspunkten fungerar 
på svenska. Vi har inte fått förklarat vilka merkostnader en informat-
ionspunkt kommer att medföra, jag har ställt frågan gång på gång i ut-
skottet. Det är klarlagt att ÅHS kommer att få göra en stor del av grund-
arbete. Om man inte helt och hållet tänker strunta i den åländska hälso-
och sjukvården och låter den informationspunkten, var den än är i Fin-
land och på vilket språk den tillhandahåller sin information, informerar 
om vad som i stort gäller i landet. Det innebär att allt ska likriktas, vi 
kommer inte att ha någon behörighet inom ett sådant viktigt område 
som Ålands Framtid anser att hälso- och sjukvård är. 

Minister Carina Aaltonen, replik 

Enligt reservationen hävdar ltl Eriksson att Åland borde definiera sitt 
eget tjänsteutbud. Det finns ca 200 000 olika åtgärder inom det befint-
liga tjänsteutbudet. 200 000, menar ltl Eriksson verkligen att Åland ska 
sätta samman en egen tjänsteutbudslista, egna experter som definierar 
explicit för Åland. Visst, vi kan ha en egen förteckning det har vi behö-
righet till. Vill ltl Eriksson hellre sätta resurser på det framom konkret 
vård mot patienter på ÅHS föredrar jag det senare. Det kostar mellan 
500 000 till 700 000 att upprätta ett organ som skulle definiera vårt 
eget tjänsteutbud, det anser jag inte är väl använda pengar. Däremot 
kan vi titta på tjänsteutbudslistan och göra förändringar men vi har inte 
ens tillsatt en kommitté. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Vi hade en synnerligen omfattande behandling av ärendet, direktivet i 
utskottet. Vi fick överhuvudtaget inga ekonomiska upplysningar från 
landskapsregeringen vad det ena eller andra skulle kosta. Nu finns det 
tydligen prislapp på både det ena och det andra, så något konkret har 
reservationen hittills tillfört. Om vi ska ha en egen förteckning eller inte, 
sägs det klart och tydligt i lagframställningen att ”för närvarande är 
inte heller tjänsteutbudet i landskapet närmare definierat”. Nu finns 
ingen definition över tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvårdsområdet i 
landskapet Åland. Man har satt armarna i kors och väntar på vad man 
ska göra på rikssidan, och det kommer att gälla här. Det tycker jag då-
ligt. 
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Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Fru talman! Jag undrar om ltl Eriksson har suttit i samma utskott som 
jag. Det är klart och redigt. Vi får ersättning från FPA, det är FPA som 
ska sköta den kostnaden. Varför anser man att man vill ha en egen kon-
taktpunkt på Åland? Jag förstår inte kopplingen, på vilket sätt kan vi 
spara, effektivera verksamheten om vi har verksamhet här? 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Allt handlar inte om att spara. Vad är syftemålet med direktivet, ltl 
Kemetter? Syftemålet med direktivet är att ålänningarna ska veta vilka 
möjligheter man har att ta specialistvård i Tyskland, Schweiz eller Sve-
rige. Att människor som flyttar till Åland ska kunna ta del av de 
åländska hälso- och sjukvårdsutbudet så effektivt och bra som möjligt. 
Det är grundsyftemålet med direktivet och jag anser att det är viktigt. 
Det är inte några omfattande saker vi pratar om när det gäller informat-
ionen. Det är viktigt att från åländsk sida, om ltl Kemetter får höra vad 
jag säger, att på svenska kan förklara vad som gäller inom det viktiga po-
litikområdet. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Fru talman! Allt handlar inte om att spara säger Ålands framtid. Jag 
tycker jag har hört en helt annan debatt, det handlar reservationen i 
första hand om man ser på andra meningen ”ytterligare ökade kostna-
der”. Det har inte kommit fram under mina sessioner jag suttit i utskot-
tet, ”om vikten av nytänkande aktivitet inför de utmaningar Åland står 
inför”. Vilka frågor är det här, för ltl Eriksson har inte i utskottet nämnt 
vad det är. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det har jag definitivt gjort i utskottet, t.o.m. i remissen gick jag igenom 
ganska många förslag om man kunde samarbeta med resten av Norden 
för att spara pengar inom hälso- och sjukvårdsområdet. Den här repli-
ken visar tyvärr att anförandet, och det jag sagt i utskottet har klingat för 
döva öron. Jag kan trösta ltl Kemetter att nästa vecka kommer vi med en 
motion i ärendet. Vi kommer ytterligare att motivera och lägga konkreta 
förslag och då hoppas jag att man kan ha en saklig debatt om det här 
enormt viktiga politikområdet. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Frågeställningen om förhandsbeskedet som ltl Eriks-
son lyfte fram kan jag sympatisera med att det skulle vara positivt att ha. 
På rikshåll kom man fram till att det var relativt små ersättningar som 
kräver en hel del byråkrati, som kostar väldigt mycket. Vår landskapsre-
gering har tagit ställning till att vi inte gör det p.g.a. det innebär en hel 
del kostnader. Hur ville Ålands Framtid finansiera det när man samti-
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digt föreslår i budgetdebatten att vi ska dra ner på alla områden, särskilt 
inom hälso- och sjukvården. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Ltl Carlsson är en mycket sympatiskt ledamot, men har ett besynnerligt 
sätt att argumentera. Det är precis samma om vi lägger förslag i budget-
debatten, då ska vi förklara allt i detalj. När det gäller den här konkreta 
frågan, ltl Carlsson, tycker jag åtminstone att vi i utskottet har kunnat 
bekanta oss med hur är den svenska modellen är uppbyggd. Vad skulle 
det innebära i merkostnader för Ålands landskapsregering om en ålän-
ning som har en allvarlig sjukdom vill ha ett förhandsbesked, vad kostar 
det om jag söker vård i Tyskland? Det gick inte att diskutera de här frå-
gorna. Det svar jag fick genomgående, hoppas jag att ltl Carlsson kan 
hålla med om, det var så komplicerat och krångligt. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Jag kan inte hålla med om att det skulle ha sagt att det 
är så oerhört komplicerat att det inte går att förklara, den frågan är rela-
tivt enkel det handlar om att få förhandsbeskedet. Det komplicerade är 
att skapa en byråkrati runt det som blir kostsam och dyr. Det tycker jag 
ltl Eriksson måste ta till sig, för relativt små ersättningar, det handlar 
om 30 procent man kan söka i efterhand och det är väldigt få som kom-
mer att bli berörda. Det finns skäl att fundera hur man ska ersätta dyr 
byråkrati i vår budgetering, när man föreslår neddragningar. Det tycker 
jag är relevant. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det håller jag med om, det är absolut relevant. Varför kan inte land-
skapsregeringen i så fall utreda vad det kostar? Vi har överhuvudtaget 
inte haft någon kostnadsuppfattning när frågorna har debatterats i lag-
tinget. Nu börjar det komma siffror om att det kostar 500 000-700 000 
för att ha en informationspunkt, det tror jag inte på överhuvudtaget. Det 
som är märkligt är att vi ska titta på alternativ och vi ska reda ut allt i 
detalj. Landskapsregeringen som har hela förvaltningen bakom sig där 
gör man alltid så som man har gjort i Finland för annars blir det så 
komplicerat och krångligt, är det riktigt sjyst? 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Christian Beijar, replik 

Fru talman! Jag hade tänkt ta upp inkonsekvensen som ltl Anders Eriks-
son har när det gäller kostnadsansvaret. Dels föreslår hans parti i sam-
band med budgetbehandlingen att ÅHS utgifter ska sänkas med fem 
procent, och nu har han pengapåsen full med att öka kostnaderna med 
sina förslag. En detalj när det gäller informationspunkten där står det i 
hans reservation ”att konsekvensen att ÅHS gör grundarbetet och att 
FPA sedan sköter informationen och risken är stor för dubbelarbete 
och dubbla kostnader”. Alla sjukvårdsdistrikt oberoende om det är på 
Åland eller var det är, ska de ha en grundinformation. 
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Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det sparförslag vi har lagt, ltl Beijar, är det viktigt att vi är korrekta. Vi 
har inte föreslagit att ÅHS budgeten ska dras sig med fem procent, utan 
en procent föreslog vi. På övriga administrationer föreslog vid minus 5 
procent, det är riktigt, men vi ville prioritera på ÅHS. Märk väl vi riktade 
det mot administrationen, inte mot den egentliga vården. Gällande in-
formationspunkten fick vi det klarlagt i utskottet att ÅHS får göra en hel 
del av grundarbetet det är riktigt, ltl Beijar, på samma sätt som andra 
sjukvårdsdistrikt får göra. Det intressanta för mig var att få reda på vad 
det i så fall skulle innebära i merarbete, i eventuella merkostnader om 
ÅHS hade tagit hela informationsansvaret för det är vår behörighet. Så-
dana viktiga frågor går inte att reda ut nuförtiden. 

Christian Beijar, replik 

Ärligt tror jag att ltl Eriksson och jag inser att det skulle betyda väldigt 
mycket extra kostnader för ÅHS om det påtar sig det ansvaret. Dessu-
tom om de i förslaget från Ålands Framtid måste sänka sina administ-
rationskostnader skulle det vara helt omöjligt. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Beijar får absolut ha sin uppfattning, och jag behåller mig rätten att han 
min. Det har överhuvudtaget inte framkommit något om vilken enorm 
arbetsvolym, enorm byråkrati, otroligt merarbete det skulle vara det har 
inte gått få klarlagt under utskottsbehandlingen. Det tycker jag är ett fat-
tigdomsbevis. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Petri Carlsson 

Tack, fru talman! Extremt nationalistiska partier i Europa, har motsatt sig 
förverkligandet av detta direktiv i de nationella lagstiftningarna. I t.ex. Fin-
lands riksdag röstade Sannfinländarna för att rikslagen skulle förkastas. Man 
kopplade ihop detta till den pågående omorganisering av vården som sker i 
Finland just nu och man drog mycket märkliga och tveksamma paralleller till 
att detta på något sätt skulle höra till socialvård, som är nationell behörighet 
och således inte ska vara EU:s sak att avgöra. 

Till saken hör att EU-domstolen i flera domar har slagit fast att sjukvård, 
oberoende av hur den är organiserad och finansierad, omfattas av bestäm-
melserna i det s.k. EUF-fördraget, fördraget om Europeiska unionens funkt-
ionssätt om fri rörlighet för tjänster. Trots att dessa rättigheter och principer 
har varit kända har domstolspraxis inbjudit till varierande tolkningar och 
EU-medlemsstaterna har därför valt att hantera den gränsöverskridande vår-
den på mycket olika sätt.  

Man har från EU arbetat med frågan och kommit med förordningar och nu 
även patientrörlighetsdirektivet för att garantera patienterna rörlighet i över-
ensstämmelse med de principer som sedan tidigare har fastställts av EU-
domstolen. Att vi främjar den fria rörligheten och tryggar rättigheter är posi-
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tivt i många sammanhang. Det här är ett sådant sammanhang, det är alltså 
positivt, även om förändringen inte är så stor för oss på Åland. 

Ändå vill inte Ålands Framtid tillstyrka detta, utan man reserverar sig mot 
helheten, precis som Sannfinländarna gjorde i riksdagen. Varför vill inte 
Ålands Framtid då? Ja, i reservationen anger man i huvudsak den protektion-
istiska linjen som skäl, d.v.s. vi ska sköta allt själva. Jag kan förstå det i 
många fall, till och med sympatisera med tankarna, då det är befogat. Här är 
det inte så. Ålands Framtid vill att vi ska ha en egen kontaktpunkt och defini-
era tjänsteutbudet själva. Det blir mycket dyrt och sämre för ålänningarna. 

För det första. Gällande kontaktpunkten sjösatte FPA sin kontaktpunkt i 
januari det här året och har nu service på engelska, finska och svenska. Den 
viktigaste informationskanalen i sammanhanget blir via webben, där kon-
taktpunkten har egna webbsidor även på svenska. Man har svensk rådgivning 
via telefon från olika områden i Finland. Det ska vara fem personer som kan 
mycket bra svenska i åtminstone Helsingfors, Jakobstad och Åbo. Även i Ma-
riehamn ska man kunna svara på frågor. Därutöver finns möjligheterna till e-
post. Det bör vara ganska ok på svenska. En egen åländsk kontaktpunkt 
skulle innebära en hel del arbete och sannolikt flera tjänster, det har vi fått 
reda på i utskottet, det känns inte motiverat i det här fallet med en egen kon-
takt. 

För det andra. Vi har inte resurser på Åland för att tillsätta organet för att 
lista, definiera och underhålla tjänsteutbudet. En hel nation som Finland, 
tycker att det är för dyrt, hur dyrt blir inte det för lilla Åland då? Bara i Fin-
land finns det 200 000 vårdåtgärder och 10 000 olika diagnoser i tjänsteut-
budet. För varje diagnos finns det oftast väldigt många olika behandlingar. 
Dessutom finns det något som kallas för indikation som i medicinska sam-
manhang är diagnos. Man ska tillägga att listan behöver ändras hela tiden 
och följa utvecklingen med nya behandlingsformer osv. Om vi ska leverera en 
egen bra lista på tjänsteutbudet måste vi ändå ta hjälp av rikets experter, pro-
fessorer osv. i svåra frågor om etik, moral m.m. Vem som helst hör att vi 
själva får svårt att sköta det inom rimliga ekonomiska ramar. Ministern sa att 
det kan kosta 500 000 – 700 000 euro, det här är dyrt 

Moderat Samlings lagtingsgrupp stöder landskapsregeringens lagförslag 
och de mindre tekniska ändringar som föreslås av social- och miljöutskottet.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag vill klargöra att vi från Ålands Framtid är synnerligen positivt in-
ställda till EU:s patientrörlighetsdirektiv. Vi vill implementera det på det 
absolut bästa sättet för Åland och för det åländska patienterna. Att min 
reservation skulle tas så ont att en saklig karl som ltl Carlsson börjar dra 
paralleller mellan Sannfinländarna och Ålands Framtid det trodde jag 
faktiskt inte. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Jag förstår att det upprörde känslor. Det har varit så 
att flera partier runt om i Europa och Sannfinländarna i riksdagen tagit 
upp det till debatt av protektionistiska skäl, och jag upplevde att det var 
av protektionistiska skäl vi ska sköta allt själva och inte ha inblandning 
av någon utifrån eftersom vi gör allt bäst själva, oavsett vad det kostar. I 
vissa fall måste man kunna inse att saker och ting måste skötas inom 
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rimliga ekonomiska ramar. I det här fallet är det helt orimliga ekono-
miska ramar att själv klara av att definiera tjänsteutbudet. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom 

Tack, fru talman! Lagförslaget om patienträttigheter vid gränsöverskridande 
hälso- och sjukvård ser liberalerna som positivt för medborgarna. Att de 
flesta ersättningar hanteras genom sjukförsäkringslagen, som är rikets behö-
righet och som där sedan Folkpensionsanstalten står för ersättningarna är 
även positivt för ÅHS. 

I utskottet fick vi reda på att skillnaden i tjänsteutbudet inom Finland och 
Norden bedöms vara väldigt små. Att det finns cirka 200 000 åtgärder, har vi 
fått fram och det har kommit upp många gånger i dag, där delar liberalerna 
helt utskottets åsikt att vi tar det tjänsteutbud som man har i övriga Finland. 
Är det något enstaka grej man vill ha annorlunda då kan man ta ställning till 
det senare. 

Gällande kontaktpunkten har vi i utskottet klart fått veta att det är på tre 
språk vi får information, på svenska, finska och engelska och därmed tycker 
jag att språkservicen är garanterad för Åland som är svenskspråkigt. 

Den liberala gruppen stöder även överenskommelseförordningen, kostna-
den för prislistan för hälso- och sjukvårdstjänster som Ålands hälso- och 
sjukvård skulle tillhandahålla. Vi fick ingen klar uppfattning om vad resur-
serna skulle kosta men rimligen kan det inte bli så stora, det är en brist att det 
inte klargjorts i betänkandet, men det är ingen stor sak. Liberalerna stöder 
betänkandet och ser det som positivt. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Jag vill gratulera utskottet för ett bra arbete. Det är minsann ett 
spännande direktiv vi ska implementera, otroligt invecklat på många sätt och 
svårt att se hur det ska fungera i praktiken. Med tanke på den stora rörlighet-
en, turismen och hur människor i dag rör sig över hela Europa, som turister, 
på affärsresor och andra sätt, är det viktigt att människor känner stor trygg-
het ifall de råkar ut för olycka eller drabbas av någon sjukdom. Det är framför 
allt en patienträttighet, det finns tydliga och olika rättigheter i direktivet.  

Det intressanta är vilket tjänsteutbud man har i olika länder, det fram-
kommer inte i beredningen, i utskottets betänkande. I media har man sett det 
intressanta med det tyska tjänsteutbudet. Det lockar ganska många, speciellt 
svårt cancersjuka människor, eftersom man i Tyskland har behandlingsfrihet. 
Läkare som sysslar med vad vi kallar alternativa metoder, kan tillämpa dem 
under vissa förutsättningar och patienten får motsvarande försäkring som det 
skulle vara en allmänt vedertagen sjukdom och hur den ska behandlas. 

Det kan locka många även på Åland och resten av Norden att resa till Tysk-
land och få behandling. Då uppstår den problematiken, eftersom det inte är 
fastställt av våra myndigheter som ingår i nationella tjänsteutbudet, att man 
inte får ersättning när man kommer tillbaka till Sverige eller Finland. 

Tillsvidare innehåller patientdirektivet vissa skillnader hur det tillämpas i 
t.ex. Tyskland och Norden. Vad det finns för tjänsteutbud i andra länder, och 
vad man klassificerar som en sjukdom som ska finansieras helt eller delvis av 
de nationella försäkringssystemen det har vi ganska lite information om. Vid 
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olyckor och akuta sjukdomar kommer det att fungera ganska hyfsat, men vid 
planerade besök kan det bli svåra situationer. 

Det som har diskuterats och jämförts är ersättningssystemet i Sverige och 
Finland. I Finland har vi betydligt mer privata hälso- och sjukvårdstjänster 
än i Sverige och finansieringen är mera blandad vad gäller tjänster man får 
köpa hos privata hälso- och sjukvårdsproducenter. 

Det är bra att de förverkligas och det ska bli spännande att se hur det ut-
vecklas. Det som många har vidrört är reservationen, som är osaklig på och 
alla de fem punkten som ltl Anders Eriksson räknade upp. I en replik sa han, 
”syftet med direktivet är att ålänningarna ska ha rätt till bla bla bla och 
motsvarande rättigheter ska gälla för EU-medborgare som kommer till 
Åland”. Så står det inte i reservationen, där står det uttryckligen att man ska 
diskutera nordiskt samarbete inom vårdproduktionen och inte se direktivet 
enbart ur patientens perspektiv. Men det är faktiskt vad det går ut på, man 
ser det i första hand ur patientens perspektiv. Jag tycker att ltl Anders Eriks-
son är ute och cyklar rejält under sin första punkt när han diskuterar olika 
utmaningar som Åland står inför gällande aktiviteter och nytänkande inom 
hälso- och sjukvården. Jag anser att det inte är plats för ett sådant ställnings-
tagande i reservationen, det passar bättre i en åtgärdsmotion. 

Det följande med behörighet är rena rama rappakaljan, det är någon all-
män självstyrelsepolitik där ltl Anders Eriksson drar långtgående slutsatser 
om behörighetsöverföringar, och att det skulle vara något generellt för den 
här regeringen. Jag ser inte vilken behörighet det är som överförs med lag-
stiftningen, det vill jag gärna att ltl Eriksson talar om. Han drar långtgående 
slutsatser av den politik som förts i landskapet, det kan inte ha varit en cen-
tral fråga i utskottsbehandlingen av ärendet. 

Punkten tre om informationsansvar har belyst ganska tydligt och bevisar 
att den populism Ålands Framtid vill driva in hälso- och sjukvårdsfrågorna. 
Efter de här inläggen ska vi behandla framtida motioner om neddragning av 
kostnader, men det är med en viss tveksamhet man kan ta dem på allvar. 

Att problematisera tjänsteutbudet är onödigt. Det är alldeles klart att vi 
som ålänningar ska ha minst samma tjänsteutbud som i riket, självstyrelsela-
gen säger det. 

Informationspunkten, det har ett ltl Petri Karlsson förtjänstfullt redan re-
dovisat och tycks fungera och även den svenska servicen är tillgodosedd.  

Det intressanta är uppskattningen av priset på ÅHS tjänster. Här sades att 
det kanske inte är någon dyr process. Jag har en känsla av att det kan vara 
svårt att göra kostnadsbedömning av de olika hälso- och sjukvårdstjänsterna. 
Prissätter man tjänsteutbudet får man det samtidigt definierat. Jag tycker det 
är en pseudodiskussion. 

Till sist skriver ltl Eriksson ”för en person som känner sig tvungen att 
söka vård”, vad betyder det? Man kan inte uttrycka sig så, det känns ironiskt 
eller nedsättande, att man bara skulle känna att man behöver söka vård nå-
gon annanstans det är en rättighet som man får iom direktivet och lagstift-
ningen. Att spekulera i människors motiv för att de utnyttjar en rättighet, det 
säger väl något om reservantens människosyn. 

Jämförelsen mellan Sverige och Finland. Inte är det något paradisiskt i 
Sverige heller vad gäller för ersättningar man får i andra länder. Man anhåller 
till Försäkringskassan, men även till det landsting där man är skriven och de 
måste uttala sig om tjänsten, jag vet inte vad de direkt uttalar sig om, det be-
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tyder att man ska gå igenom en ganska omfattande granskning. Man måste 
själv översätta sin journal, vem ska följa med på resorna och dylika saker. Om 
man har väldigt bra ekonomi och pengar inte spelar någon roll, då kan man 
säkert använda sig av systemet. Men för de allra flesta kommer det fortfa-
rande att vara en dyr valfrihet både i Sverige och i Finland. 

I Finland följer man ett ganska enkelt system. Väljer man att söka vård 
inom de tjänsteutbud som finns i Finland i ett annat land får man motsva-
rande ersättning som om man sökt vården i Finland. Det betyder i praktiken 
att man är jämlik med patienter i hemlandet. Vill man söka sig någon annan-
stans finns möjligheten, det ska inte vara så byråkratiskt, det kostar mer men 
man har rätten att få samma ersättning som om man sökte vård i Finland.  

Det finns, som jag uppfatta det i lagen, möjlighet att få förhandsbesked. 
Det gäller personer som har sjukdomar när man inte kan erbjuda adekvat 
vård och behandling i Finland. Det är nödvändigt för i så fall rör det sig om 
höga kostnader som det är orimligt att förvänta sig att en svårt sjuk människa 
även ska drabbas av. 

Det är ett bra direktiv, ett bra och arbete från utskottet. Ltl Anders Eriks-
son har huggit i sten rejält här. Den enda fråga jag tycker är relevant handlar 
om Försäkringskassan i Sverige och Finland, men tyvärr har vi inte behörig-
het på det området med diskutera kan man alltid göra. 

Minister Carina Aaltonen 

Fru talman! Mycket har sagts i debatten och i ett fylligt och uttömmande be-
tänkande som har kommit från social- och miljöutskottet. Ledamöterna har 
vinnlagt sig om att förklara det på ett väldigt tydligt sätt. 

Jag måste komma med några synpunkter. Förlorar och urholkar vi själv-
styrelsen iom att vi överför förvaltningsuppgifter som i dag är åländsk behö-
righet till FPA? Ja, det anser Ålands Framtid och så reserverar man sig mot 
hela utskottets betänkande. Den valda vägen leder, enligt reservationen, till 
att det allvarligt urholkar landskapsförvaltningen. Vilka förvaltningsuppgifter 
handlar det om som skulle sätta hela självstyrelsen i gungning? 

Det handlar om två frågor. Förvaltningsuppgifter som är behörighet hos 
oss i dag och som föreslås att ska överföras samtidigt som lagen sätts i kraft. 
Det är prövning av ansökningar om tillstånd till lämplig behandling utanför 
bosättningsstaten samt kostnadsadministration i anslutning till ett sådant 
ärende.   

Det är två kontaktpunkter som ska sammanställa, tillhandahålla och sprida 
information som hänför sig till hälso- och sjukvårdstjänsterna. Kontaktpunk-
ten ska producera och dela ut information om andra EU-staters hälso- och 
sjukvårdstjänster och anlitandet av dem. Det är de förvaltningsuppgifterna 
det handlar om. 

Det har varit mycket debatt kring kostnadsansvaret. Landskapsregeringen 
har ingen färdig prislapp, vi har diskuterat det väldigt mycket både med che-
fen för kontaktpunkten vid FPA och med avdelningen för social- och hälso-
vårdstjänster. Vi kan konstatera att det kommer att bli svårt att dela kost-
nadsansvaret, eftersom vi inte har någon uppskattning om hur många nya 
ärenden det kommer att föranleda. De vi är överens om med FPA är att de 
överförda förvaltningsuppgifterna, som jag läste upp, bedöms för närvarande 
bli marginella. Vi har tagit in en punkt i överenskommelseförordningen om 
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att FPA ersätts för kostnaderna på det sätt som landskapsregeringen och FPA 
kommer överens om. 

Kontaktpunkten ska sköta personer för hela landet, samma regelverk och 
rutiner som används för helsingforsare ska även gälla för Åland när det gäller 
handläggningar som rör ersättningar för sjukförsäkringen. Gällande inform-
ationsansvaret är det ÅHS eller Ålands uppgift, det kan vara svårt att säga hur 
ärendena fördelar sig, hur mycket är information och hur mycket rör ersätt-
ning. Jag tror inte det kommer att ske några större ekonomiska transaktioner 
däremellan. 

Förhandsbeskedet har diskuterats. Enligt direktivet finns möjlighet till 
förhandsbesked men man har inte infört det i Finland, det är direkt knutet till 
sjukförsäkringen och där har vi ingen behörighet. Man kan som patient fråga 
FPA om man kan få ersättning för vården man söker utomlands, och det är 
inte svårt för FPA att ge ett förhandsbesked. 

Beträffande språket har vi fått garantier att det ska finnas på svenska. FPA 
är en av de myndigheter i Finland som har en väldigt bra service på svenska, 
finska och engelska. All information kommer att finnas tillgänglig på hemsi-
dor, elektroniskt. 

Ltl Anders Eriksson beklagar sig att vi inte har tagit upp det nordiska sam-
arbetet i lagförslaget, det är initierat på grund av ett EU-direktiv vi har inte 
begränsat det till de nordiska länderna. Vi avser att de ska vara ett samarbete 
inom hälso- och sjukvården inom hela Europa. Vi har andra diskussioner 
som rör det nordiska men det har vi inte lagt in i lagförslaget. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Det har varit en konstig debatt hittills. Det som ministern 
framför är sakligt, vi ser olika på det och det får man göra. Från Ålands 
Framtids och de flesta partiers sida är hälso-och sjukvården ett priorite-
rat politiskt område. Till skillnad från övriga partier tycker vi att man 
bör använda självstyrelsen för att göra det så bra som möjligt för ålän-
ningarna. Vi behöver t.ex. ha ett eget tjänsteutbud som är det absolut 
bästa för ålänningarna. Väldigt mycket var oklart när vi behandlade 
ärendet i utskottet och det fanns tyvärr inget intresse av att klarlägga sa-
ker då. Nu säger ministern att hon tror att det inte kommer att bli så 
mycket kostnader och har varit betydligt tydligare nu än när ministern 
hördes i utskottet. Kontaktpunkten, informationspunkten ser jag som 
väldigt viktig, det borde vara klarlagt vad det skulle kosta att ha en egen 
och hur det skulle fungera men ingenting har tyvärr kommit fram i såd-
ana frågor. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Minister Carina Aaltonen, replik 

Hälso- och sjukvård är ett prioriterat område för regeringen, för samt-
liga partier på Åland och för de åländska medborgarna. Vi vet att vi har 
begränsade resurser och måste använda pengarna på bästa sätt. Ska vi 
bygga upp administrativa, byråkratiska system som äter upp skattemed-
len eller ska vi se till att ÅHS får de bästa förutsättningarna att erbjuda 
vård till ålänningarna här hemma. Om man är sjuk är inte det första 
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man gör att titta runt var i världen var det finns sjukvård. Åtminstone 
vill man att bassjukvården ska vara den bästa och det är den i dag. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Konstaterar att det börjar bli en saklig diskussion igen, det gläder mig 
för det är ett viktigt område. Ålands Framtid vill absolut använda de 
medel som anslås för hälso- och sjukvården på bästa sätt. I de motioner 
vi lagt har vi klart och tydligt riktat in oss mot onödig byråkrati och ad-
ministration. Problemet med ärendet är att vi inte har fått klarlagt vad 
det sist och slutligen kostar. Så fort vi flyttar fram positionerna och vill 
att vi ska göra något eget målas alla möjliga orimlighet är upp. Man 
måste kunna diskutera så här viktiga frågor utan att få alla möjliga till-
mälen om vad man har för människosyn, paralleller till sannfinländar-
na, rappakalja och allt mellan himmel och jord. Jag tycker det är en helt 
vettlös debatt. 

Minister Carina Aaltonen, replik 

Ltl Anders Eriksson har möjlighet att stöda en utveckling av den 
åländska hälso- och sjukvården. I morgon kommer vi att ha en över-
läggning där vi bl.a. ska diskutera hälso- och sjukvårdsbyråns utveckl-
ingsmöjligheter just för att kunna arbeta mer med främjandet och före-
byggande folkhälsoarbete. Det kommer senare upp i en budgetfråga. Det 
sker ett arbete inom landskapsregeringen där vi har för avsikt att starka 
självstyrelsen på det område som berör människor och människors 
hälsa, ett område vi alla värnar om. Byrån som idag har två tjänstemän 
behöver förstärkas, fler personer som kan vara med och planera för en 
framtida hälso- och sjukvård. Den diskussionen får vi ta senare. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund 

Tack, fru talman! Jag hade inte tänkt begära ordet, Anders Eriksson hade ett 
välgjort framförande gällande vår åsikt. 

Det som stöter mig i debatten är användningen och nedvärderandet av 
andras och partiets åsikter. Det är inte värdigt parlamentet, som ltl Petri 
Carlsson, kopplar ihop Ålands Framtid med sannfinländarna. Sannfinländar-
na har en åsikt som han exemplifierar stämde överens med vår, som överhu-
vudtaget inte stämmer. Försöka få Ålands Framtid till extremistparti. Det är 
inte värdigt ett parlament att diskutera på sådana grunder.  

Vi har en åsikt i sakfrågan och den måste man få stå för, utan att nedvär-
dera andra ledamöter åsikter. Såväl som socialdemokraterna och alla andra 
partier har åsikter måste man hålla diskussionen på sakfrågenivå och inte 
nedvärdera och koppla ihop oss på ett fullt sätt. Det är en typ av härskartek-
nik. Lika värdigt som ltl Barbro Sundback kallade Anders Erikssons reservat-
ion rappakalja. Man måste kunna ha en annan åsikt utan att bara kasta ur sig 
ett ord. Argumentera heller emot varför den inte är bra och säga vad som inte 
stämmer överens. Det är inte värdigt parlamentet och jag hoppas i fortsätt-
ningen att inte sådana ord ska användas när vi framför våra åsikter. 
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, fru talman! Det är en viktig diskussion som ltl Brage Eklund tar 
upp. Om man framför kritik av de slag som finns i motionen mot rege-
ringen och kräver samtidigt att när andra har andra åsikter då ska man 
prata mera i sak. Det finns olika sätt att markera vad man har för värde 
på varandras uttalanden. Varje gång man inte har samma åsikt, utan 
kraftigt tar avstånd från Ålands Framtid då är man osaklig. Hela mot-
ionen menar jag är osaklig, som man ropar i skogen får man svar. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Ingenstans i reservationen står något ord som är så nedvärderande som 
ltl Sundback använder i sitt anförande. I reservationen påpekade vi den 
åsikt som vi anser är vårt ställningstagande. Jag ber ledamot Sundback 
leta upp ett ord som nedvärderar regeringen på det sätt som har fram-
förts här från talarstolen. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

I reservationen sägs, det arbete som regeringen har genomfört med di-
rektivet det innebär att man fortsätter att föra över behörighet till riket, 
man skriver ”detta arbetssätt är genomgående för nuvarande rege-
ring”. D.v.s. att regeringen alltid vid varje lagstiftning för över behörig-
het till riket. ”Det kommer att allvarligt utarma landskapsförvaltning-
en osv.”. I motionen framställs vi som att vi vill urholka självstyrelsen, 
det tycker jag är att gå för långt. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Ltl Barbro Sundback får ha sin åsikt om urholkning av självstyrelsen, vi 
har vår. Vi anser att tillvägagångssättet med blankettlagar urholkar 
självstyrelsen. I reservationen påtalar vi inte det uttryck som ltl Barbro 
Sundback använder från talarstolen. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Jag förstår ltl Eklunds frustration. När stenarna flyger i 
plenisalen mellan övriga partier och Ålands Framtid måste man fråga 
sig vem kastade första stenen? Jag blev chockerad när jag läste i reser-
vationen ”detta arbetssätt är genomgående på nuvarande regering och 
det kommer att allvarligt utarma landskapsförvaltningen. Det kom-
mer att leda till att det så småningom inte finns någon kompetens kvar 
inom vår egen förvaltning”. Jag skylls för detta. Jag vet hur mycket 
människor jobbar i förvaltningen, vet hur mycket vi jobbar här och 
kompetensen växer år för år. Så får jag höra att vi håller på att rusta ner 
absolut hela självstyrelsen. Vem kastade första stenen ltl Eklund? 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Precis som jag sa i mitt inlägg, har vi rätt att ha en 
åsikt. Vi anser att med en blankettlagstiftning tappar vi kompetensen på 
egen behörighet för att skapa egna lagar. Det tycker inte jag är nedvär-
derande om man skriver det i en reservation. Inte höjer vi kunskapen 
inom tjänstemännen om vi hela tiden slår gummistämpel på. 
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Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Det här är inte trevligt att höra. Vad ltl Eklund gör är att 
han upprepade det som står i reservationen, ”den valda vägen att alltid 
föra över behörighet till Finland för att det är komplicerat och krång-
ligt leder till att det så småningom inte finns någon kompetens kvar 
inom vår egen förvaltning”. Är det faktiskt något att försvara ett sådant 
uttryck gentemot självstyrelseförvaltningen och alla oss andra politiker? 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Jag tycker inte att de orden ger sådant uttryck som ltl 
Roger Jansson försöker få fram här. Fortsätter vi med blankettlagstift-
ningen och inte försöker tänka själva i lagframställningarna blivit det så 
att vi snart inte har kompetens att skapa något eget. Det är inget ned-
värderande, absolut inte.0 

Talmannen  
Replikskiftena är avslutade. Diskussionen är avslutad. 

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i de-
ras helhet. Förslag om förkastande väcks i samband med ärendets andra behandling. 

Föreläggs förslaget till landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om gränsöver-
skridande hälso- och sjukvård  för godkännande. Lagförslaget är godkänt. 

Föreläggs förslaget till landskapslag om upphävande av 22 § landskapslagen om hälso- 
och sjukvård  för godkännande. Lagförslaget är godkänt. 

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 2 och 12 §§ landskapslagen om 
grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård för godkännande. Lagförslaget är 
godkänt. 

Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad. 

Remiss 

3 Godkännande av ändringen av konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar 
Landskapsregeringens yttrande (RP 5/2013-2014-s) 
Republikens presidents framställning (RP 5/2013-2014) 
Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket ut-
skott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens 
förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. 

Diskussion.  

Minister Carina Aaltonen 

Fru talman! Ålands lagting begärde den 16 januari ett yttrande från land-
skapsregeringen över konventionen som kallas Esbokonventionen, dels 
ikraftträdande av konventionen men även godkännande av ändringen av 
konventionen. Esbokonventionen ingicks 1991 i Esbo i Finland av FN:s eko-
nomiska kommission för Europa. Konventionen godkändes i Finland 1995 
och trädde i kraft internationellt 1997. Hittills har 44 stater ratificerat kon-
ventionen. 

Esbokonventionen har genomförts i landskapet genom olika lagstiftningar 
framför allt i miljökonsekvensbedömning. Från landskapsregeringen har 
getts utlåtanden i olika skeden, både till utrikes- och miljöministeriet i början 
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av 1990-talet. Däremot har lagtinget inte tidigare givit sitt bifall till denna in-
ternationella konvention. 
Man begärde bifall för ändringen i konventionen, i ändringen utvidgas defi-
nitionen av allmänheten i artikeln 1. Det menar vi att vi redan har införlivat i 
vår landskapslagstiftning, vi bedömer att vi inte behöver göra några föränd-
ringar p.g.a. konventionsändringen. Vi har i vårt miljökonsekvensbedöm-
ningsförfarande redan skrivit in, hos oss står det ”envar har rätt att delta i 
miljökonsekvensbedömningsförfarandet ”. 

Har den betydelse? Om ett land, en nation planerar ett stort projekt som 
kan ha en skadlig miljöpåverkan över nationsgränserna ska man, bör man en-
ligt konventionen bjuda in i grannländerna till samråd. Man ska underrätta 
varandra och samråda. Det har bl.a. skett både när det gäller slutförvaret av 
använt kärnbränsle i Olkiluoto men även från den svenska sidan har man be-
gärt om samråd när det gäller motsvarande utbyggnad av slutförvar i Fors-
mark. Det här används och är viktigt att det följs, att man kan vara med och 
påverka som närmaste granne om stora projekt påbörjas. 

Från landskapsregeringens sida välkomnar vi konventionen och att änd-
ringen kan träda i kraft i landskapet. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Tack minister Carina Aaltonen. Det var ny information 
för mig kring samrådet. När man varit från social- och miljöutskottet 
och citerat Forsmark och sett slutförvaret, blev Åland överhuvudtaget 
nämnda i samråden, diskuterade man med självstyrelsen eller var det 
endast med riket? 

Minister Carina Aaltonen, replik 

Även Åland har en plats i samrådsgruppen för Forsmarksförvaret, vi har 
möjlighet att vara med, och vi får kontinuerligt information om verk-
samheten och byggandet av slutförvaret. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Diskussionen är avslutad. 

Kan förslaget att remittera ärendet till social- och miljöutskottet omfattas? Förslaget är 
omfattat. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. 

Remiss 

4 Godkännande av frihandelsavtalet mellan EU och Republiken Korea 
Landskapsregeringens yttrande (RP 6/2013-2014-s) 
Republikens presidents framställning (RP 6/2013-2014) 
Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. 

Diskussion.  

Minister Wille Valve 

Fru talman! Frihandelsavtalet med Korea är tämligen ett standardavtal, in-
stitutionellt sammankopplat med ramavtalet med Korea. Avtalet innehåller 
alla åtgärder som behövs för att inrätta ett sådant frihandelsområde som är 
förenligt med WTO-bestämmelserna i det allmänna tull- och handelsavtalet. 
Finlands författningssamlings fördragsserie 4-5 1995. 
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Avtalet ska tillämpas dels på de territorier inom vilka fördraget om EU och 
fördraget om EU:s funktionsätt tillämpas. På de villkor som fastställs i de 
fördagen, dels på republiken Koreas territorium d.v.s. bestämmelserna om 
Åland i protokoll två till Finlands anslutningsfördrag till EU är tillämpliga. 

I avtalets handelspolitiska avsnitt om särskilda åtaganden om tjänster och 
etableringar ingår ett undantag som rör Ålands rätt utifrån hembygdsrätten 
att begränsa tillhandahållandet av tjänster inom sitt territorium. Landskaps-
regeringen har i sitt yttrande till lagtinget konstaterat att med beaktande av 
det förbehåll som gjorts för Åland så innehåller inte avtalet bestämmelser 
som står i strid med självstyrelselagen eller annan är landskapslagstiftning. 

Diskussionen är avslutad. 

Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget 
är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. 

Remiss 

5 Ny avdelningsstruktur för den allmänna förvaltningen 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 6/2013-2014) 
Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. 

Diskussion. 

Lantrådet Camilla Gunell 

Fru talman! Landskapsregeringen avser att fortsätta reformeringen av för-
valtningen i enlighet med vad som framgår av vårt handlingsprogram och 
budgetförslag. Lämnar därför över en lag om ändring av avdelningsstruk-
turen för den allmänna förvaltningen.  

Det betyder i praktiken att två av avdelningarna byter namn. Det som i dag 
är trafikavdelningen omvandlas till infrastrukturavdelningen, kansliavdel-
ningen omvandlas till ett regeringskansli där författningsenliga frågor, offent-
lig förvaltning, externa relationer, allmän ordning och säkerhet kommer att 
behandlas. 

Konstruktionen är att lagen reglerar grundstrukturen för den allmänna 
förvaltningen och deras namn. Det finns en viss tröghet i hur den ramen för-
ändras. Med landskapsregeringsbeslut i förordning finns möjligheterna att i 
snabbare ordning omorganisera och förändra arbetet internt inom förvalt-
ningen med byråindelning och enhetsindelning. 

Förändringsprocessen kommer att ske successivt och stegvis. Arbetet med 
att komma till en ny byråstruktur som bättre motsvarar dagens behov är 
igångsatt. På avdelningarna diskuteras förändringar i byråstrukturen som 
kommer att leda till att vi i slutet av året kommer att ta en ny förordning om 
hur byråstrukturen ska se ut. 

Nya politikområden och nya tider kommer och kräver förändringar i re-
sursfördelningen. Nya områden kommer till som kräver mer kompetens och 
får större betydelse, och omprioriteringar måste kontinuerligt kunna göras 
inom förvaltningen.  

Trafikavdelningen genomgår och har genomgått stora förändringar. Bl.a. 
har landskapsregeringen fattat ett inriktningsbeslut om att konkurrensutsätta 
och driftsprivatisera sjötrafiken, vilket gör att vi renodlar utförar- och bestäl-
larrollerna. Trafikavdelningen får därmed en större upphandlingsfunktion 
snarare än en utförarroll av service av sjötrafik. Trafikavdelningen får genom 
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att bli en infrastrukturavdelning ett bredare verksamhetsområde, samhälls-
planeringen och ansvaret för energifrågor och olika system för informations-
överföring blir en del av infrastrukturavdelningens arbetsområde. 

Förändringsarbete har pågått en längre tid inom kansliavdelningen, rätts-
serviceenheten har tillkommit, kommunikationsenheten och personalfrå-
gorna har fått en större tyngd. Kansliavdelningen har gått i riktning mot att 
bli en stabsfunktion för hela förvaltningen. Det kommande regeringskansliet, 
tidigare kansliavdelningen, har även i EU-enheten de externa relationerna, de 
författningsenliga frågorna hembygdsrätt, jordförvärvsrätt, självstyrelsepoli-
tiken, demokrati och jämställdhet, allmän ordning och säkerhet. 

Det successiva arbetet gör att man inom regeringskansliet ska få en mer 
renodlad verksamhet. Byggnadsbyrån, på basen av budgeten, förändras där 
fastighetsskötseln kommer att separeras i ett särskilt fastighetsverk. Denna 
reparations- och utredningsprocessen är inledd och vi ska lagstifta om detta 
under 2015, fastighetsverket ska kunna inleda sin verksamhet under 2016. 
Återstoden av de som varit byggnadsbyrån, som blir en del av infrastruktur-
avdelningen, blir en byrå för fysisk planering och bostadsfrågor.  

Planeringsfrågor är ett område som kommer att kräva mycket mera upp-
märksamhet från oss på landskapet de kommande åren. Landskapsregering-
en inleder, som vad vi beskrivet i budgeten, det treåriga projektet som ska 
leda till att ta fram en gemensam utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart 
Åland 2014 – 2016. Det kommer att handla om att utnyttja planeringsin-
strumentet i syfte att bereda marken för tillväxt, näringslivsetableringar och 
ökat bostadsbyggande. 

På sikt kommer omorganiseringarna som görs, inom ramen för samhälls-
servicereformen, betyda att det handlar om förändringar i den offentliga 
strukturen inom landskapet och kommunerna. Många förändringsprocesser 
är i gång vid sidan av denna lagändring och bl.a. ser vi stora fördelar i att 
samordna servicehelheter mellan befintliga myndigheter. Sådana exempel är 
IT-driften inom ramen för ÅDA, den digitala agendan som är på god väg att 
förverkligas, centrala upphandlingsenheten, där vi samlar kompetens kring 
upphandlingsfrågor på ett ställe i huset och fastighetsförvaltningen. Det 
kommande servicecentret för en mera effektiv ekonomi- och personaladmi-
nistration som vi påbörjat arbetet med, som i första hand blir ett servicecen-
ter för landskapsmyndigheterna men på sikt en möjlighet för kommunerna 
att komma med. 

Vid sidan av detta har vi ett arbete med förändringar kring ledningsfunkt-
ionen i förvaltningschefsämbetet som just nu behandlats i en arbetsgrupp. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Tack, fru talman! Jag blev fundersam när jag läste framställningen och 
förslagets verkningar, där man diskuterade de ekonomiska effekterna av 
förslaget och man skriver att det inte torde på kort sikt ha några effekter. 
Men däremot på längre sikt kan det vara nödvändigt med förstärkta re-
surser för samhällsplaneringen. Jag skulle vilja ha ett mer utvecklat re-
sonemang kring detta. Vad är det för utgifter vi eventuellt har att vänta 
oss, och vad innehåller det? Jag hittade ingen annan koppling i fram-
ställningen till skrivningen, en förklaring på den frågan är lagtinget för-
tjänt av. 

  85 



  

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Tack, fru talman! Det står i framställningen att de förändringar som på-
går inom nuvarande byggnadsbyrån, som är en del av nuvarande kansli-
avdelningen, där genomgår en förändringsprocess. Byggnadsbyrån, en 
av de stora delarna har varit fastighetsförvaltning. Fastighetsförvalt-
ningen ombildas till ett separat fastighetsverk som får ansvaret för sköt-
seln och utvecklingen av landskapets byggnader. Kvar i tidigare bygg-
nadsbyrån blir frågor som berör bostadsbyggandet, plan- och bygglagen 
osv. och även samhällsplanering. I plan- och bygglagen finns åtaganden 
som landskapet ska och bör sköta på ett annat och mycket bättre sätt än 
hittills. Arbetet startar med en tillväxt- och utvecklingsplan för hela 
Åland som projektbas, på sikt kommer det att kanaliseras in i den kom-
mande byrån. Så ser planerna ut nu. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Det var som jag misstänkte att det delvis handlar om tillväxt- och ut-
vecklingsplanen som man presenterat på landskapsregeringens sida. Vi 
har inte fått några siffror på den till lagtinget men däremot råkade jag 
läsa i min begäran om remissutlåtande till Mariehamns stad att det 
handlar om miljonbelopp under den tid man tänker sig projektet. Då 
ställer Ålands Framtid frågan, är det verkligen motiverat att man ska 
satsa på en tillväxt- och utvecklingsplan från det offentliga Ålands sida 
när resurser skulle behöva fokuseras på att ge företagen möjlighet att 
skapa tillväxt? Att göra den här typen av strukturella förändringar som 
kommer att leda till ökade merkostnader i landskapsförvaltningen i så 
här dåliga ekonomiska tider som vi befinner oss i, är det verkligen moti-
verat? Den här typen av strukturella förändringar borde ta sikte på att 
spara kostnader när man omorganiserar. 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Jag hoppas att ltl Jonsson närmare bekantar sig med både projektet som 
helhet, syften och upplägg innan man sågar det. Det är ett otroligt viktigt 
projekt, det kommit starka önskemål om att ska förverkligas och givetvis 
tillsammans med näringslivet. Projektet är gestaltat i budgeten för 2014 
som är antagen av Ålands lagting, där framgår att det handlar om ett 
treårigt PAF-finansierat projekt som inleds i år och 200 000 är upptaget 
för projektet. Landskapsregeringen kommer att fatta ett inriktningsbe-
slut om att gå i gång med projektet och inleda rekryteringen. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Roger Jansson 

Fru talman! Värderade lantråd, framställningen är bra förutom på en väsent-
lig del. Framställningen är bra när det gäller en av huvudmålsättningarna att 
ändra namn och därmed visa inriktningen, kansliavdelningens övergång till 
regeringskansli och trafikavdelningens övergång till infrastrukturavdelning. 

Dessutom innehåller framställningen substansöverföringar mellan kansli-
avdelningen och trafikavdelningen som i huvudsak är bra, och mellan kansli-
avdelningen och finansavdelningen som vi inte har något att anföra mot. 
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Lantrådets resonemang kring det planerade fastighetsverket är synnerligen 
rimligt att föra vidare. 

Av någon oförklarlig anledning har det insmugit sig ett stort systemfel i 
framställningen. Vi har inte heller tillräckligt fört diskussioner mellan rege-
ringspartierna om den frågan. Jag är övertygad om att man inom landskaps-
regeringen har fått ta del av de synpunkter våra ministrar har framfört, men 
vi är inte nöjda med resultatet. 

I den stora samhällsservicereformen ingick många delar. I den utredning 
som genomfördes beträffande infrastruktursektorn, som innehöll 16-17 olika 
områden, var samhällsplaneringen en väsentlig del. Det skulle bli nytän-
kande, en helt ny organisation, som skulle möjliggöra utveckling av land-
skapet både inom privat- och offentlig sektor. Genom samordning med 
kommunernas planeringsmonopol på ett sådant sätt att vi kunde få fart på åt-
skilliga delar av landskapets verksamhet såsom plan- och bygglagen, vilken 
paragraf det nu är, anger redan i dag att landskapet skulle gå in och göra bas-
planeringen.  

Om detta fördes ett ingående resonemang i den infrastrukturgrupp som 
jag ledde och där finns texterna för det resonemanget mycket kortfattat an-
givna, men mycket klara ur den synpunkt som vi från moderat samling vill 
framhålla. 

Jag hoppas att vi tillsammans med landskapsregeringen i det utskottsar-
bete som följer ska kunna föra en saklig och framåtsträvande diskussion i frå-
gan. Detta var ett nytt område, inte ett gammalt område som redan idag lig-
ger på kansliavdelningen. Där finns plan- och byggfrågor i enlighet med det 
som har varit och är. Att det överförs till infrastruktursektorn har vi absolut 
inget emot. 

Här räknas upp motiveringen, ”avsikten med reformen är samtidigt att de 
uppgifter som handläggs vid nuvarande kansliavdelningens byggnadsbyrå 
såsom plan- och bygglagsfrågor expropriationsäenden, geografiska in-
formationssystem som finns på flera ställen i förvaltningen, bostadsären-
den samt el- och energifrågor skall överföras till den nya infrastrukturav-
delningen”. Så långt alldeles bra. Sedan står det ”samhällsplaneringen förs 
genom förslaget över till trafikavdelningen” och på ett annat ställe ”sam-
hällsplaneringen ska föras över från kansliavdelningen till infrastrukturav-
delningen”. Det står under förslaget verkningar ”på längre sikt kan det där-
emot vara nödvändigt med att förstärka resurser för samhällsplaneringen”. 
Här måste man förstå att det är helt skilda sektorer vi talar om. Att genom-
föra det som landskapet tar ansvaret för idag i enlighet med plan- och byggla-
gen och sedan detta nya politikområde. Nytt är det inte, vi har haft det tidi-
gare genom att vi hade ett planeringsråd och en lagstiftning kring det som av-
slutades 1992. 

Det är upplockat av de goda delarna i den lagstiftning som fanns förr, att få 
mera fart på Åland och få saker och ting att hända inom väsentliga sektorer 
som, energiproduktion, turismutveckling m.m. Därför har det för oss och i 
SSR processen varit fullständigt klart att detta är en regeringskanslifråga, en 
fråga direkt under lantrådet vem lantrådet än månde vara. Vi har ett paral-
lellfall från den kommunala sidan där vi särskilt i Mariehamn starkt motsatt 
oss tjänstemannaintressen att föra över samhällsplaneringen ihop med infra-
struktursektorn, tekniska sektorn. Av de skälen att det är en fråga för stats-
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ledningen att hantera samhällsplanering som ett övergripande politiskt in-
strument. 

På vårt möte i dag var det en som uttryckte sig väldigt klokt, som står på 
talarlistan, att det nya området inom SSR, samhällsplaneringen, måste vara 
fritt från särintressen. Det måste vara fritt från trafikavdelningens, miljöav-
delningens, näringsavdelningens intressen och därför är det en fast del av re-
geringskansliet. 

Tyvärr står det inte bara starka meningar om det i motiveringen utan man 
har även valt att ändra i lagstiftningen så att i 4 § i landskapslagen om Ålands 
landskapsregerings allmänna förvaltning där det förut stod i punkt 1”, för 
kansliavdelningen författningsenliga frågor, offentlig förvaltning, externa 
relationer, och allmän ordning och säkerhet samt samhällsplanering”. Det 
har man struket och skriver istället ”för regeringskansliet författningsenliga 
frågor, offentlig förvaltning, externa relationer och allmän ordning och sä-
kerhet.  Den skarpa formuleringen i motiveringen och förändringen i lagstift-
ningen gör att genomförandeprocessen inte kan göras rätt, såsom våra mi-
nistrar hade förhoppning om. 

Nu måste man tyvärr göra förändringar i lagförslaget för att det skall fun-
gera. Förändringen att föra över den övergripande samhällsplaneringen till 
trafikavdelningen, senare benämnd infrastrukturavdelningen, finns inte mo-
tiverad i framställningen.  

Jag beklagar att jag som representant för det största regeringspartiet i lag-
tinget måste vara såhär tydlig i frågan, det måste vi eftersom inte budskapet 
annars hade tagits på fullt allvar. Därför gjorde jag övervägande att framställa 
det på detta sätt och hoppas att vi tillsammans med landskapsregeringen och 
utskottet ska kunna göra en korrigering. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Har det funnits diskussioner kring den frågan som ltl Jansson lyfter upp 
i beredningsprocessen av lagförslaget, vad är det som gör att man inte 
lyckas komma till en enig syn från regeringens sida? Är man inte enig i 
regeringen kring den här saken och kommer regeringspartierna att bli 
eniga? Vad har vi att vänta oss framöver i behandlingen av frågan i lag-
tinget? 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Jag kan inte svara för regeringens inre arbete. På basen av 
SSR-reformen, och eniga i resonemanget, om betydelsen av på vilken 
nivå den övergripande planeringen bör ligga i vårt hierarkiska organisat-
ionssystem på landskapsregeringen. Jag tror med all säkerhet att vi ska 
komma överens och att det här får skrivas på misstagens konto. Jag vet 
att ltl Axel Jonsson ställer sig frågande till om vi ska ha en övergripande 
samhällsplanering, det har vi diskuterat i andra sammanhang och bör 
även diskuteras i det här sammanhanget eftersom det nämns i fram-
ställningen som ett särskilt projekt. Vi ska kunna komma, även med 
Ålands Framtid, till en förståelse varför det är så viktigt för Ålands ut-
veckling. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Jag hoppas verkligen att resonemanget ska kunna utvecklas. Det som 
förs ut till kommunerna och begärs åsikter om som inte överensstäm-
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mer med det som kommer till lagtinget och den presentation vi fått här, 
det väcker många frågetecken för ett litet oppositionsparti, vad är det 
egentligen regeringen vill i frågan? Vi har lagstiftning som tar sikte på 
att skapa nya strukturer, utan att man från regeringens sida klart och 
tydlig till lagtinget kan säga vad det innebär. Det kräver onekligen svar 
från regeringens sida. Det är oroväckande att regeringen inte ännu har 
hittat en lösning kring hur lagstiftningen ska presenteras. Jag hoppas 
regeringen kan svara på de frågorna under utskottsbehandlingen, det 
ska bli intressant att följa. Det är alldeles för luddigt och otydligt för ett 
oppositionsparti som inte har haft insyn i diskussionerna i beredningen 
av lagförslaget. Det finns tyvärr många frågor som är obesvarade, vi vän-
tar på svaren. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Den övergripande samhällsplaneringen och de stora vision-
er vi haft med samhällsservicereformen i samband med framställning-
ens diskussion i förvaltningen och landskapsregeringen har fallit mellan 
stolarna. Den har buntats ihop med hanteringen av plan- och bygglagen 
vilket ur vår synpunkt är oriktigt. Vi har varit för dåliga att framföra den 
viktiga principiella skillnaden som jag hoppas att vi nu ska nå ett ge-
mensamt resultat av, det är Åland värt. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Lantrådet Camilla Gunell 

Fru talman! Jag blev förvånad över ltl Janssons inlägg. Jag har tidigare hört 
ltl Jansson uttrycka sig i den här riktningen om önskemål och gjort paralleller 
med Mariehamns stad. Vi har fört diskussioner i regeringen, beslutet är en-
hälligt taget att sända lagförslaget till lagtinget.  

För mig är samhällsplanering en integrerad del i det som är infrastruktur 
d.v.s. hur bygger vi upp vårt samhälle? Hur ska vägar och vatten planeras, 
hur ska bostadsområden hanteras osv. Vi har inte haft för avsikt att ytterli-
gare splittra den tidigare byggnadsbyrån, utan särskilja de som har varit fas-
tighetsförvaltning och låta det övriga hållas kvar som en byrå. De som hante-
rar plan- och byggfrågor ur olika perspektiv i förvaltningen finns i dag på mu-
seibyrån, trafikavdelningen och på miljöbyrån. Det är ofta de som ger utlå-
tanden i planfrågor från landskapsregeringen. Om det är det man menar med 
särintressen så måste diskussionen utvecklas. Landskapet har i enlighet med 
plan- och bygglagen 11§ vissa skyldigheter och möjligheter som man kan se 
kring översiktsplaner och rekommendationer, till den delen behöver vi ut-
veckla våra mekanismer i förvaltningen. Som jag uppfattade är lagen tagen i 
vanlig ordning och översänt till lagtinget utan reservationer eller omröstning-
ar. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Jag gläds inte över lantrådets opersonliga inställning. Min 
inställning var inte opersonlig jag ville förklara att det skett något miss-
tag. Generalplanering och detaljplanering är de ansvarsområde som 
byggnadsbyrån haft ansvaret för att sköts på kommunal nivå enligt lag-
stiftningen. Det är rimligt att det överförs under infrastruktursektorn. 
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Den övergripande planeringen är något helt annat. Där man i praktiken 
plocka bort en del, vilket vi redan idag har möjlighet att göra enligt plan- 
och bygglagen, från kommunernas planeringsmonopol. Det är något 
som är ovanför detta och som inte bör skötas av särintressen. Däremot 
synpunkter på general- och detaljplanering är rimligt att de olika avdel-
ningarna på landskapsregeringen som representerar särintressena ges 
möjlighet att yttra sig. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Ja tack, nej jag tycker inte att hållningen är opersonlig utan ger uttryck 
för de diskussioner som har förts. Man kan konstatera på basen av dia-
logen att vi behöver ha en fördjupad diskussion om ärendet. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Viveka Eriksson 

Talman! Jag som oppositionsparti blir lite förvånad över den diskussion som 
hittills har utspunnits i salen. När vi läste lagframställningen kunde vi inte se 
allt det som döljer sig bakom texten i lagframställningen. Jag tycker, precis 
som lantrådet sa, att det är för majoritetspartierna att reda ut vad man egent-
ligen vill. Det är oskäligt att utskottet ska försöka tolka olika viljor och linjer 
från majoritetens sida. Landskapsregeringen borde få tillbaka lagen för att 
reda ut, innan utskottet får den om vi skulle vara korrekta. Jag antar att ut-
skottet får jobba med det och att majoritetspartierna enas under ledning av ltl 
Sjögren. 

När man hör lantrådets presentation av lagen finns det så många trådar 
och funderingar som döljer sig bakom som inte framkommer av framställ-
ningen. Det kan vara svårt för oss som är opposition att tolka alla olika delar. 
För ålänningarna har framställningen knappast så stor betydelse. Intresset 
för hur allmänna förvaltningen är organiserad är knappast stort. Föränd-
ringsförslagen griper inte heller in i människors vardag och påverkar männi-
skors liv. 

Samtidigt finns det en förväntning på att regeringen ska modernisera och 
effektivisera sin förvaltning. Särskilt om syftet med förändringen är att trygga 
människors service, likabehandling och rättssäkerhet. Reformen har varit 
under bearbetning i många år. Under förra mandatperioden och går vi till-
baka ännu fler perioder kan vi se att man har diskuterat förändring av för-
valtningen. Under vår tid i regeringen var det här en väldigt stor fråga. Redan 
då strukturerade vi om kansliavdelningen och de enheter som nu nämns for-
mades då genom att vi antog en förordning.  

När arbetet inleddes kunde konstateras att kansliavdelningens uppdrag var 
så vidsträckt och inte helt logiskt sammansatt, en avdelning som samman-
ställts av det som blev över när andra avdelningar fått sina ansvarsområden. 
Där blandades jämställdhet, bostäder, el, energi, personalpolitik, EU, externa 
frågor och fastighetsservice så självklart var det väldigt spretigt.  Därför har 
vilja funnits att utveckla kansliavdelningen till att få en roll som renodlad 
stabsfunktion och en avdelning som stöd för andra avdelningar och den poli-
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tiska ledningen. Liberalerna välkomnar att landskapsregeringen fortsätter på 
den här vägen att utveckla förvaltningen.  

Det är rätt att tydliggöra och stärka de viktiga funktionerna inom det bli-
vande regeringskansliet. Utveckling av självstyrelsen, lagkontroll, kontroll av 
rättssäkerheten, externa frågor, EU, jämställdhet och kommunikation är alla 
viktiga stabsfunktioner som behöver få sin del och sin förtjänta uppmärk-
samhet och en tydlig roll i förvaltningens organisation. 

Vårt småskaliga system innebär att det finns väldigt litet utrymme att av-
dela tjänstemän för utvecklingsarbete. Jag kände av det som lantråd och jag 
antar att nuvarande lantråd känner på samma sätt. Egentligen är ingen tjäns-
teman inom förvaltningen avdelad att uttryckligen stöda lantrådet i utveckl-
ingsarbetet. En tanke med regeringskansli är att där ska sitta krafter för att 
föra samhällsutvecklingen vidare. 

Förvaltningschefen är också avdelningschef och ska arbeta för hela förvalt-
ningens utveckling. Förvaltningschefen hade dessutom tidigare rollen som 
rättschef. Genom att inrätta en rättsenhet överfördes en del av det ansvaret 
på den enheten. Men problematiken kvarstår att förvaltningschefen har 
många stolar att sitta på. 

Samtidigt har vi begränsade resurser, tjänstemännen måste i vår förvalt-
ning vara något av mångsysslare. Lidande blir utvecklingsarbetet och särskilt 
det för självstyrelsen så viktiga utvecklingsarbetet. 

Jag hoppas landskapsregeringen har och kommer att renodla olika rollerna 
inom regeringskansliets enheter att de blir så självgående som möjligt, att 
förvaltningschefen kan ägna sig åt utveckling både åt förvaltningen som hel-
het och hela det åländska samhället och självstyrelsen. 

En fråga som vi ställt oss, behövs fortsättningsvis en särskild minister för 
regeringskansliet? Logiskt är att regeringskansliets ansvariga politiker är 
lantrådet. Särskilt om avdelningen uttryckligen fungerar som stabsfunktion. 

Liberalerna efterlyser synergieffekter som följer av olika förvaltningsre-
former. Ett mål för reformer är förstås att arbetet ska löpa smidigare och bli 
bättre men förändring måste leda till effektivitetsvinster. Det ser vi inte i den 
här reformen. Redan tidigare nämndes att under framställningens effekter 
kan man se att det varslas om att det behövs förstärkta resurser för samhälls-
planeringen. Det är illavarslande för man borde samtidigt hitta effektivitets-
vinsterna när man gör förändring. 

Under förra perioden fanns en ambition att sammanföra förvaltningsom-
råden som kunde stötta och stärka varandra. Jag hör av lantrådet att de dis-
kussionerna går vidare. Exempel på det är förvaltning av vår miljö, natur och 
kultur, förvaltning av olika fastigheter, ett närmare samarbete mellan miljö- 
och energifrågor. Idag är snarlika frågor fördelade på olika ansvarsområden 
och olika avdelningar. Det är väl ändå rimligt att skötseln av fastigheter obe-
roende av om de är naturmiljö, kulturmiljö eller andra miljöer samordnas och 
placeras under samma förvaltningstak. Även om det finns olika inriktningar i 
förvaltandet kan vinster göras om verksamheten är samordnad. 

Vi liberaler förespråkar en reform när det gäller miljö och energi. Man kan 
fråga sig varför miljö hänger samman med social- och sjukvården? Arbetet 
med miljöfrågorna ligger över allting annat och borde genomsyra allt arbete 
och borde inte vara sammanknutet med någon annan avdelning. Energifrågor 
och miljö är tätt sammankopplade och borde förstås finnas under samma 
hatt. Klimatförändringen är det stora hotet mot planetens överlevnad. Kli-
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matfrågorna är nära förknippade med energifrågor och borde gå hand i hand 
med miljöfrågorna.  

Det gjordes en rapport i den riktningen under förra mandatperioden, jag 
hoppas att utskottet tittar på den rapporten och för en diskussion om vilka 
möjligheter det finns att göra synergivinster när förvaltningsreformer genom-
förs. Man behöver även granska de kostnader som eventuellt, som man vars-
lat om, kommer att uppstå.  

Vi förstår idén att forma en särskild infrastrukturavdelning, men här ser vi 
inte heller några synergivinster. Snarare plockar man på mera verksamhet på 
trafikavdelningen. Olika kompetenser och väldigt olika områden som t.ex. 
radio och tv verksamhet ska samordnas med rederiverksamhet och bygget av 
vägar. Vad blir vinsten och synergieffekterna här? 

Intressant vad vicetalman Janssons påpekande om infrastrukturgruppen 
som hade en hel del olika förslag, det ser vi inte heller något av när man nu 
bildar en infrastrukturavdelning i förvaltningen. Det borde synas några spår 
av de förslag som fanns i den rapporten. Vi ser inte att det finns några ana-
lyser eller att man lyft in de tankarna, åtminstone inte i framställningen. 

En sak vi gärna vill peka på, som infrastrukturgruppen framhöll, är att 
man ska komma vidare med att trafikhållningen och få till stånd ett bolag 
som ansvarar för hela Ålands vägnät. Det är resursslöseri att fortsätta ett sy-
stem med sexton olika väghållare i vårt geografiskt lilla landskap. 

Ltl Axel Jonsson  

Tack, fru talman! Det har utvecklat sig till en intressant diskussion. Jag vill 
börja med att lyfta blicken och se det större perspektivet. Vi har en ekono-
misk utveckling som ser bekymrande ut. Vi har en haltande finsk ekonomi, 
Krimkrisen som ser ut att sätta ytterligare frågetecken på hur den finska eko-
nomin utvecklas och därmed klumpsumman som är vår viktigaste inkomst-
källa. 

Vi har en demografisk kostnadsdrivande utveckling och den ekonomiska 
ekvationen är inte lätt att få ihop, går inte ens ihop i dag, om man ser till 
landskapets budget. En effektiv förvaltning har knappast varit mer aktuell 
under min livstid än vad den är idag. Därför är det bra att man från land-
skapsregeringens sida ser över strukturer, byråerna hur det ska organiseras 
och de olika avdelningarna. En eloge till det. 

Man måste även ha fokus på hur man kan skapa effektiva strukturer, hitta 
synergier som vtm Viveka Eriksson var inne på. Ålands Framtid ställer frå-
gan, vad ska kansliministern göra efter förändringen? Vi ställer oss inte bara 
frågan, utan vi har svar på frågan, landskapsregeringen borde minska rege-
ringen med en minister. Ett förslag vi lagt tidigare utan att få större gehör i 
den här salen. Det här skulle vara en otroligt viktig och positiv signal till res-
ten av förvaltningen, visa att landskapsregeringen är beredda att kavla upp 
ärmarna och föregå med gott exempel. 

Kräver man att förvaltningen över lag ska effektiviseras, man privatiserar, 
försöker hitta nya strukturer, tänka nytt på alla områden måste man vara be-
redda att tänka nytt inom det egna boet. Att göra förändringar som känns, är 
jobbiga och kräver merarbete av det som blir kvar. 

Tittar man på regeringsprogrammet, när regeringen tillträdde och presen-
terade sitt förslag till struktur för regeringen valde man att från kansliavdel-
ningen föra bort centrala självstyrelsepolitiska frågor och jämställdhet till 
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lantrådet. Från kansliavdelningen valde man att till trafikavdelningen föra el, 
energi, bostads, radio och TV-frågor. Nu väljer man att även föra byggnads-
byrån till infrastrukturavdelningen. Vad finns kvar på kansliministern bord i 
dagsläget? Den frågan är relevant att ställa sig, här har landskapsregeringen 
gett sig själva en möjlighet att effektivisera och rationalisera sitt eget arbete. 

Landskapsregeringen har tidigare haft färre ministrar, t.o.m. fem ministrar 
om jag minns rätt, under nittiotalet. Det finns möjlighet att göra förändring-
en. Varför väljer man inte från landskapsregeringens sida att analysera den 
möjligheten när man gör strukturella förändringar. Den här typen av hand-
lingskraft borde landskapsregeringen visa för att tackla den ekonomiska ut-
maning vi har när vi försöker få ekvationen att gå ihop. 

Kan man inte inspirera och föregå med gott exempel är det väldigt svårt att 
motivera de som ska jobba och göra grovjobbet. Man kan inte spara miljoner 
genom att minska landskapsregeringen med en minister men symbolvärdet i 
en sådan förändring är desto viktigare. Föregå med gott exempel landskaps-
regeringen, minska regeringen med en minister det är vårt entydiga budskap.  

Vi kräver inte att det är kansliministern, men vi ställer oss frågan vilka om-
råden som finns kvar på kansliministern bord. Dessutom beskrivs det som en 
stabsfunktion, som även vtm Viveka Eriksson var inne på, behöver en stabs-
funktion en politisk ledare? Till det brukar man i vanliga företag ha en perso-
nalchef. Våga tänka nytt, våga effektivisera och gå före, det behöver den 
åländska offentliga ekonomin idag i allra största utsträckning. 

Planfrågan som har diskuterats vill vi, med anledning av den diskussion 
som startades tidigare i debatten, understryka vår största skepsis till den 
övergripande planeringen. Det miljonbelopp som landskapsregeringen äm-
nar satsa på detta projekt som åtminstone vi i Ålands Framtid inte ha fått be-
skrivet vad det faktiskt innebär och vad de ska leda till. Man har pratat om att 
underlätta planering av vindkraftprojekt men å andra sidan är man inte be-
redd att skjuta till pengar till vindkraften. Hittills har man inte lyckats lösa 
inmatningstariffen och det stödsystem som den åländska vindkraften skulle 
förtjäna. Man vill tackla problematiken med övergripande planering utan att 
andra möjligheter skapas för en verklig utveckling. Vi menar att det är ett 
projekt som måste få en tydlig presentation i lagtinget om det är något man 
ska kunna gå vidare med.  

Vi röstade emot det i budgeten för 2014 och vi kommer att ställa oss skep-
tiska tills vi fått ett svar på vad det faktiskt ska leda till för förbättringar. Vi 
anser inte att det är landskapsregeringen som har ansvaret för att se till att 
tillväxten skapas eller en facto vänder recession till tillväxt. Det måste ske av 
företagen, det är inte landskapsregeringen genom en tillväxtplan ska se till att 
det görs. Vi har andra sätt att stimulera företagen än den här typen av åtgär-
der som ingen har presenterat på ett konkret och tydligt sätt för lagtinget. En 
tydlig presentation av vad det innebär börjar bli hög tid, när man även lagstif-
tar om att förverkliga projektet utan vidare konkretisering. 

Jag hoppas utskottet kan bekanta sig med frågan när det har aktualiserats 
på det här sättet. När dessutom regeringspartierna inte tycks vara överens 
hur man ska bygga lagstiftningen för att kunna förverkliga det projektet så är 
den frågan ytterst befogad för lagtinget att få svar på. Vad är det man ville 
med den övergripande planeringen, tillväxtplan har det kallats, hållbarhets-
plan, många namn. Vad ska miljonerna som har aviserats till kommunerna 
satsas på? Jag avrundar med de orden. 
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Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Ltl Jonsson lyfte fram och kritiserar att vi har en 
kansliminister att vi borde avveckla den. Vi har de absolut största och 
viktigaste frågorna nu är att hantera hembygdsrättsfrågan, jordförvärvs-
rättsfrågorna som efter förändringen kommer att ligga kvar. Som mi-
nister har man en stor arbetsbelastningen och kanske något man inte 
har vetskap om, om man aldrig har suttit i regering, så är det de facto. Vi 
har frågorna och kommer att leverera ganska mycket i slutet av rege-
ringsperioden då är det viktigt att ha en minister även på den posten. 
Även om jag på lång sikt ser att vi har behov av att minska antalet mi-
nistrar. Nu tror jag att det är befogat, därför undrar jag om ltl Jonsson 
inte vill ha politisk styrning i de viktiga självstyrelsepolitiska frågorna? 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Självklart, när man läser regeringsprogrammet ser man att centrala 
självstyrelsepolitiska frågor har överförts till lantrådet. Vi ställer oss frå-
gan, vad har kansliministern på sitt bord när man gjort alla dessa för-
ändringar? Centrala självstyrelsepolitiska frågor, jämställdhet, el, 
energi, bostad, radio och TV skötte kansliministern bara för två år se-
dan. Vad sköter man idag? Samhällsreformen diskuteras, där försöker 
man planera och styra upp kommunernas verksamhet, ska vi ha en mi-
nister för det? Ska man ha en minister för det som man från regeringen 
kallar en stabsfunktion, är det verkligen befogat, menar ltl Carlsson det? 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Det står i förslaget att efter lagförslaget handlägger 
kansliavdelningen författningsenliga frågor. Även samhällsservicere-
formen är det viktigt att landskapsregeringen sitter i förarsätet och styr 
frågorna. Vill man som Ålands Framtid inte överhuvudtaget ändra 
kommunkartan, samhällskartan på Åland då är det klart att man vill be-
vara allting. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Om det är en kommunsammanslagningsminister vi har det får regering-
en svara på. Självklart vill vi förändra, vi kan förändra med färre mi-
nistrar. På 90-talet hade vi fem ministrar, varför behöver vi sju mi-
nistrar i dag när vi har en minister som har tappat större delen av sina 
ansvarsområden under den här mandatperioden? Och nu förs ytterli-
gare byggnadsbyrån bort. Varför är man inte beredd från regeringens 
sida att diskutera möjligheter när man gör den här typen av strukturella 
förändringar. De ekonomiska verkningarna skriver man att snarare 
kommer att öka med den strukturella förändringen tack vare planering-
en. Varför har man inte fokus på att försöka spara pengar, varför kan 
man inte förverkliga det i praktiken och vara beredd att titta och disku-
tera frågan. Man måste våga bryta gamla strukturer och man ska kunna 
spara pengar, det inser vem som helst. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 
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Lantrådet Camilla Gunell 

Fru talman! Det är intressant att höra om alla miljoner som går ut på pro-
jektet. Det är uppenbart enligt budgeten för 2014, det handlar om ett treårigt 
utvecklingsprojekt som är mycket angeläget och centralt och dessutom önsk-
värt. Jag presenterade planen i samrådsdelegationen för kommunerna, Mari-
ehamns stad, vi har diskuterat det med näringslivet och det torde inte vara 
någon överraskning att utebliven planläggning i dag blir ett hinder för tillväxt 
och utveckling. Vi ser flera exempel på det på Åland.  

Jag vill framföra min reflexion och tacka ltl Viveka Eriksson för många 
tänkvärda och goda synpunkter som vilar på erfarenhet av att har varit i för-
valtningen i modern tid och vet vad det handlar om att leda arbetet som 
lantråd. Det är viktigt att poängtera att förändringarna i förvaltningen ska 
leda till synergieffekter. Vi ser ett uppenbart behov av att det kommer nya 
områden som kräver mycket större uppmärksamhet och fler som jobbar med 
de frågorna. Energifrågorna är uppenbart sådana frågor som i dagsläget stäl-
ler helt andra krav, och vi är helt enkelt för kort om resurser. Media politiska 
området, som handlar om frekvenser osv. är ett område som vi har för lite 
kompetens på inom förvaltningen. 

Jag vill påtala samhällsservicereformen och det som nämndes om väghåll-
ning, verkstad och lager. Vi håller med om att det är otroligt viktiga frågor, 
och de frågorna går vi vidare med inom en särskild arbetsgrupp. Särskilt för 
att titta på samverkan och möjligheten till inbesparingar mellan landskapet 
och Mariehamns stad. 

Ministrar, och vad ministerportföljen innehåller är upp till varje regerings-
bildning, bildare att komma överens. Man ska inte förväxla att en stabsfunkt-
ion inte behöver politisk ledning. Tar man jämställdhet eller rättsservice är 
det förutom stabsfunktioner även politikområden. Inom rättsserviceenheten 
hantera man hembygdsrätt och jordförvärvsärenden som i dag är en stor del 
av kansliministerns område.  

Vid regeringsbildningen gjorde vi den förändringen att trafikministern 
blev en infrastrukturminister och fick en annan portfölj, ett breddat uppdrag. 
Vi såg att trafikavdelningen var stadd i utveckling och gick mot en mera be-
ställar- och utförarroll. Det är viktigt att nästa regering diskuterar det här 
med kansliminister, det är inte så betecknande vad en kansliminister gör. Re-
ser du ut i världen står det minister of administration på ditt visitkort, och det 
är otydligt vad den ministern har för portfölj. Jag vill hävda att det inte blir 
några ändringar på den punkten i den här regeringen. Vi har fullt upp i varje 
ministerportfölj.  

Kansliministern är idag både kommunminister och med och leder sam-
hällsservicereformen som är ett stort projekt. Men är även både inrikes- och 
utrikesminister om man tittar på hur det är strukturerat på annat håll. Det 
kommer inte att hända. Vi kommer att ägna våra resurser och regeringens 
arbete åt att förändra samhället och fortsätta med de stora förändringspro-
jekt som vi har satt igång. Utveckling- och tillväxtplanen är ett resultat av att 
landskapsregeringen både har ett arbete inom samhällsserviceområdet, ett 
tillväxtråd som behöver få en koppling till vår verklighet och vardag i det poli-
tiska livet. Ta deras goda råd och tankar och förverkliga dem, göra dem till 
kött och blod och verkställighet i vårt samhälle. Vi har omställning Åland, om 
ett hållbart Åland, som kräver mycket arbete. 
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Det projekt som Axel Jonsson talar om att handlar om miljoner, handlar 
om 900 000 på tre år. 200 000 upptas i år 2014, och planerna är 305 000 för 
åren 2015 - 2016. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Tack. Miljonbelopp nämnde jag. Jag gick tillbaka till begäran om utlå-
tande som skickats till de åländska kommunerna om utvecklingsplanen. 
Där står mycket riktigt under finansiering att det beräknas till samman-
lagt en miljon euro. Om inte det är ett miljonbelopp så vet inte jag hur 
lantrådet räknar. I min värld är det miljonbelopp. Vad är det man ska få 
ut av projektet? Jag försöker läsa begäran om utlåtande som skickats till 
kommunerna men åtminstone har inte jag fått bilden klar för mig. Jag 
hoppas man har beredskap att komma till lag- och kulturutskottet och 
berätta vad man ska få för miljonen, vad det åländska samhället ska få 
ut av den. Det är för mig ytterst oklart. 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Det ska vi naturligtvis med glädje göra. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Kort om frågan om utvecklingsplanen först. Det var mycket ifrågasatt 
från de olika kommunerna och många frågetecken vad landskapsrege-
ringen egentligen är ute efter gällande planen. Där finns all anledning 
att förklara ännu mer, konkret och tydligt inte bara för utskottet utan ut 
mot kommunerna och allmänheten. Jag vill fråga lantrådet som säger, 
”jag visst ska det leda till synergieffekter” vi ser inte det i framställning-
en. Jag vill att lantrådet berättar hur sammanslagningen av infrastruk-
turavdelningen kommer att ge synergieffekter? Jag vill fråga lantrådet, 
har man tittat på energi och miljö, varför fortsätter man att hålla de om-
rådena åtskilda när det går så otroligt mycket in i varandra? 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Det man gör i lagframställningen är att man ändrar benämningarna på 
dessa två avdelningar. Det är vad lagtinget gör i lagframställningen. Ef-
ter det följer byrådiskussionerna och byråindelningen, den får vi åter-
komma till när det är klart. Det arbetet är nu inlett på avdelningarna där 
förslagen jobbas fram. Tanken är att vi ska se betydligt färre byråer 
framöver än som det nu är strukturerat, därmed uppnår man synergief-
fekter på helheten. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Bilden vi får när vi läser framställningen, som är grunden för 
hela reformen, är att det blir inga ekonomiska effekter förutom att det 
blir dyrare för planeringsverksamheten. Det är vad som sägs i framställ-
ningen. Då borde det finnas någon fundering från landskapsregeringens 
sida, man förväntar sig ändå att det kommer att leda till inbesparingar 
på sikt och att man kommer att hitta möjligheter till samordning av nära 
stående verksamhet. Och igen frågan, energi och miljö ser lantrådet det 
som en vettig åtgärd att man för samman de verksamheterna så att det 
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skulle kunna stärka sig i sitt arbete och samtidigt jobba mer gemensamt 
särskilt med klimatfrågan. 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Jag ser väldigt mycket i samordnings- och förändringsarbetet men det 
är ett sådant arbete man gör inom landskapsregeringen och landskaps-
förvaltningen. Framställningen handlar om varför infrastrukturavdel-
ningen och regeringskansliet byts och effekten är såsom den är beskri-
ven i framställningen. För helheten pågår ett arbete med förändringar 
kring byråindelningen och i regeringen fattas beslut kring förordningen 
efter att beslutet är taget här. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Danne Sundman 

Fru talman! Först lite kosmetiska tankar och funderingar som tas upp men 
som inte är aktuella att ändra nu, sedan åsikter om det som vtm Jansson tog 
upp och lite annat däremellan. 

Det kosmetiska, symboliska jag vill prata om i framställningen är dels be-
nämningen avdelning. Ska vi framledes heta avdelning eller borde vi ha ett 
annat begrepp? Jag upplever begreppet avdelning som underdånigt, undfallet 
och lite glasaktigt, att det är en lägre indelning än vad det egentligen handlar 
om. Det borde heta ministerium eller departement eller något annat lämpligt. 
Man har inte avdelningar i Färöarnas regering där har man ministerium. Det 
är vad det är, en minister leder ett ministerium. Men jag propsar inte på 
några ändringar i det här skedet men det borde vi tänka på i konsekvens med 
att det heter regering, i konsekvens med att det heter minister och då borde 
det heta rätt.  

Et är en bra ändring att prata om infrastrukturavdelning. Man kunde i 
framtida reformer överväga de andra avdelningarnas namn. T.ex. social- och 
miljöavdelningen kunde byta namn till hållbarhetsavdelningen och lagtingets 
utskott kunde byta namn till hållbarhetsutskottet eftersom det är 2/3 av det 
materiella i hållbarhetsarbetet, förutom de ekonomiska frågorna, som är på 
finansavdelningen. Det här är frön jag vill så som eventuellt kan växa i kom-
mande ändringar. 

Det är bra omorganisering av vad man kunde kalla bryggan, landskapsre-
gering fartygets bygga, där kaptenen, överstyrmannen och deras tjänstemän 
finns. Det är en nödvändig förändring och en anpassning till behovet som 
finns och i praktiken en kodifiering av den praxis som har uppstått. 

När det gäller infrastrukturavdelningens organisation kommer det viktiga 
arbetet på byrånivå, hur man tar del av inflätningen och i praktiken använder 
kompetenserna tillsammans till alla verksamheter. Det finns stora synergief-
fekter att tjäna, men inte sådana synergieffekter att man kan spara eller 
minska antalet tjänstemän. Man kan göra mycket mera med samma antal 
tjänstemän och samma resurser som vi idag använder på ett ineffektivt sätt. 
Synergieffekterna behövs för att genomföra arbetet som blivit eftersatt. Med 
min grunda insyn i den verksamheten. 

Samhällsplanering och placeringen av den på infrastrukturavdelningen då 
vill jag dra i nödbromsen och be utskottet att överväga om det är rätt place-
ring av verksamheten. Jag ska förklara varför. Jag tro inte att man med flit 
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har gjort något tokigt eller att man inte har förstått vad man sysslar med, 
man har inte tänkt sig in i den situation som komma skall eftersom det delvis 
är en ny verksamhet.  

Om man tänker sig in i vad är övergripande samhällsplanering? Det är inte 
en integrerad del av infrastrukturen som lantrådet var inne på. Det är en 
verksamhet som ska vara fri från särintressen. Särintressen är alla andra sek-
torer, näringspolitik är ett särintresse. Skulle man låta näringsavdelningen 
sköta planeringen skulle bara näringslivets intressen gynnas. Låter man mil-
jöavdelningen sköta den skulle miljöns intressen komma först osv. 

Om man låter infrastrukturavdelningen sköta samhällsplaneringen kan det 
hända att fel särintresse prioriteras i för stor omfattning, de särintressen som 
finns på infrastrukturavdelningen i övrigt. Jämfört med om man håller det på 
övergripande nivå där man har i uppgift att ta hänsyn till alla s.k. särintres-
sen. Ordet särintresse är ganska starkt, men det är de facto så att för oss poli-
tiker finns en rad särintressen att balansera. Det är vårt huvudsakliga upp-
drag i lagtinget. 

Planeringar är att göra balanseringen, att våga prioritera resurser, att ta 
nödvändigt hänsyn men vågar visa vägen. Det ska landa i en hållbar utveckl-
ing där vi har en ekonomisk tillväxt, en miljö vi inte förräntar för mycket av 
och att ålänningarna mår bra. Sociala välfärden. 

Verksamheten är så pass viktig och central att den bör vara i regerings-
kansliet och skötas av en del av regeringen som är så fri som möjligt från 
ekonomiska och övriga intressen. Om landskapsregeringen ska börja använda 
de verktyg som finns bl.a. i § 11 i byggnadslagen kan det bli direkta konflikter 
med infrastrukturavdelningen. Eftersom den är politiskt insyltad i vägbyg-
gen, färjetrafik, elnät allting som har att göra med allt som är infrastruktur. 
Planering bör givetvis ta hänsyn till alla intressen men inte vara styrd av ett 
intresse, infrastrukturen.  

Jag vill inte, men nu måste jag i alla fall, klä inte det i genusaspekt. Om det 
skulle vara ett typiskt mjukt värde, som man skulle ge samhällsplaneringsin-
tresset åt, då skulle det vara kritik mot det. Men man ser det som en själv-
klarhet att man ger det till infrastruktur som per definition är ett hårt värde. 
Skulle man ge det till miljöavdelningen, miljöbyrån sköter samhällsplanering, 
då skulle det bli ramaskri. Nu reagerar vi inte på samma sätt. Jag vill påstå att 
vi måste vara fria från den här snedvridningen, därför ytterligare ett argu-
ment ha det kvar på regeringskansliet. 

Jag hoppas att utskottet kan ägna sig åt detta, det är speciellt och borde ha 
varit klart när framställningen kom hit. Det är lagtingets roll att kunna ändra 
i lagar annars skulle vi inte behöva sitta här och debattera. 

Till detaljerna hur många ministrar det ska vara, vad ministrarna ska göra, 
vad de har i sina portföljer, det är upp till sittande regering. Vi ska komma 
ihåg att det är upp till lantrådet, vi har med nya lagtingsordningen stärkt 
lantrådets roll på ett tydligt sätt. Lantrådet har mycket starkare position än 
vad man hade tidigare, det har vi gjort med flit, rätt och vilja. Det motiverar 
att lantrådet har verktygen i sin portfölj, övergripande samhällsplanering. 
Lantrådet ska ansvara för det, och ha styrning över sina ministrar och mi-
nistrarna särintressen osv. 

Jag ser en parlamentarisk koppling till den tydlighet, tillspetsning av rege-
ringens bog som vi gjort i och med nya lagtingsordningen. Ytterligare ett ar-
gument. 
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Kansliministern vara eller icke vara är det per definition avskaffade vi 
kansliministern det finns ingen kansliavdelningen att vara minister över utan 
det kommer att bli en minister i regeringskansliet, eller hur man benämner 
det. Återigen är det en fråga för regeringen, ser man behov av förändringar 
föreslår dem i ändring av handlingsprogram osv. det är en fråga för lantrådet. 
Det är framför allt en fråga när man bildar nästa regering om man fyller det 
på något annat sätt och balanserar upp frågorna. 

Man borde tänka lite friare och inte ha en infrastrukturminister, en fi-
nansminister utan man har ministrar i departementen och då kan man vid 
behov vara minister i flera departement, vilket man tidigare har varit när det 
gäller kansliavdelningen. Jag är den sista riktiga kansliministern, som hade 
allt det ansvar som kansliministrarna hade. Kansliministerposten avskaffades 
och sedan har det varit hybrider av olika slag, det är även i dag när man över-
fört rätt mycket till infrastrukturministern. 

Så här borde man tänka med ministrarna i större utsträckning att man de-
lar portföljerna och frigör ministrarna, låta dem vara ministrar i flera depar-
tement som de flesta regeringar har. Kanske infrastukturdepartementet 
kunde ha flera ministrar beroende på engagemang, intresse, kompetens och 
behov av att flera departementsdelar, byrådelar möts t.ex. som nämndes 
miljö och energi. Miljöministern kunde vara minister även i infrastrukturde-
partementet för energifrågor t.ex. Att man pusslar aktivare beroende på hur 
det passar. 

Argument för att jag tycker att man borde föra övergripande samhällspla-
nering till regeringskansliet. Man kan ändå ha plan- och byggfrågor, lagtek-
niska saker och Ålands byggbestämmelsers samling, tekniska frågor på infra-
strukturministern och avdelningen det ser inte jag som samma sak. 

Diskussionen är avslutad. 

Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är 
omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. 

För kännedom 

6 Justering av basbelopp 
Ltl Mats Perämaas m.fl. spörsmål (S 1/2013-2014) 
Ett meddelande om när landskapsregeringens ger svar på spörsmålet eller om att ett 
svar inte kommer att ges lämnas senare. Svaret ska ges inom tio dagar efter mottagan-
det. Spörsmålet lämnades till landskapsregeringen 10.03.2014. 

7 Behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2013 
Finans- och näringsutskottets redogörelse (FUR 1/2013-2014) 
Ärendet upptas till behandling vid plenum 17.03.2014. 

8 Beredning av lag om etablerade politiska föreningar 
Ltl Gunnar Janssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 1/2013-2014) 
Ärendet upptas till behandling vid plenum 19.03.2014. 

Plenum slutar 
Nästa plenum hålls 17.03.2014 klockan 13.00. Plenum är avslutat. 
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Plenum börjar 
Närvaroregistrering 27 ledamöter närvarande. 

Vicetalman Roger Jansson och lagtingsledamoten Jörgen Pettersson anhåller om ledig-
het från dagens plenum på grund av kommunala förtroendeuppdrag. Lagtingsledamot 
Torbjörn Eliasson anhåller om befrielse från lagtingsarbete idag p.g.a. sjukdom. Lag-
tingsledamot Anders Eriksson anhåller om befrielse från lagtingsarbetet för den 19 
mars p.g.a. konferens i Stockholm om barnfattigdom. Beviljas. 

Meddelande 

En frågestund enligt bestämmelserna i 35 § arbetsordningen hålls vid ett särskilt ple-
num fredagen den 21 mars klockan 9.30. Landskapsregeringens har meddelat att alla 
utom minister Fredrik Karlström kommer att vara närvarande vid frågestunden. 

En lagtingsledamot som önskar ställa en fråga vid frågestunden ska anmäla sig till lag-
tingets kansli senast dagen före, senast torsdag. Antecknas. 
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Remiss 

1 Energideklaration för byggnader 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 7/2013-2014) 
Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. 

Diskussion. 

Minister Veronica Thörnroos 

Tack, fru talman! Bästa lagtingsledamöter, jag har tänkt att mitt anförande i 
huvudsak ska bestå av tre delar. Det ena är en historisk tillbakablick kring 
lagstiftningen. I den andra delen kommer jag att uppehålla mig ganska länge 
vid högsta domstolens utlåtande kring vårt föra lagförslag. Sedan kommer jag 
att presentera det nya lagförslaget för lagtinget.  

Landskapsregeringen överförde den 28 mars 2013 till lagtinget ett lagför-
slag om energideklaration för byggnader. Efter sedvanlig behandling i lag-
tinget och social- och miljöutskottet godkände lagförslaget i lagtinget i sep-
tember 2013 och fördes efter det för lagstiftningskontroll. 

Ålandsdelegationen som behandlade lagförslaget den 15 oktober 2013 var 
tveksam till vissa saker. Ålandsdelegationen noterade att landskapslagen är 
uppbyggd som en ramlag så att det ingår ett flertal bemyndiganden att ut-
färda landskapsförordningen. Det är ju rätt och riktigt. 

Däremot ansåg Ålandsdelegationen att det är frågan om förordningsfull-
makterna, i paragraferna 3, 4, 9, 10, 12 och 13 samt paragraf 71 i plan- och 
bygglagen ansåg Ålandsdelegationen att det inte fanns tillräckligt grundläg-
gande bestämmelser i lagarna. Därtill skriver man att fullmakterna inte var 
tillräckligt exakta eller noggrant avgränsande. Ytterligare påpekar man att re-
geringsmakten var vidare i vår lagstiftning jämfört med rikslagstiftningen.  

Ålandsdelegationen konstaterar dessutom: ”Flera av de nämnda förord-
ningsfullmakterna berättigar landskapsregeringen att genom förordning 
reglerande ärenden vilka har ansetts vara av standardiseringskaraktär”. 
Ålandsdelegationen skriver vidare: ”Landskapet har inte behörighet att inom 
ett lagstiftningsområde, inom vilket landskapet i sig har lagstiftningsbehö-
righet, föreskriva avvikande standarder än i riket. Reglering på lagnivå hör 
i huvudsak landskapet medan den detaljerade tekniska nivån faller under 
rikets behörighet. Stadgandet utgör i sig inte en behörighetsöverskridning. I 
den förordning som landskapsregeringen ska utfärda måste emellertid 
landskapsregeringen beakta behörighetsfördelningen mellan riket och land-
skapet.”  

Ålandsdelegationen konstaterar helt riktigt att rättsområdets standardise-
ring har ansetts på självstyrelsens behörighetsförteckningar angivna rättsom-
råden att uppfattas som problematisk ur språkliga och andra aspekter. Jag ci-
terar detta ordagrant för säkerhets skull: ”Ålandsdelegationen konstaterar 
att den verkan rättsområdets standardisering har ansetts ha på självstyrel-
selagens behörighetsförteckningar angivna rättsområden har uppfattats 
som problematisk ur språkliga och andra aspekter. En ändring i detta avse-
ende torde dock förutsätta en ändring av självstyrelselagen.” Jag lämnar här 
Ålandsdelegationens rekommendation därför att landskapslagen i sin helhet 
förordnas att förfalla. 

Högsta domstolen som har behandlat lagen den 20 december 2013 är av 
samma åsikt som Ålandsdelegationen. ”Det nämnda lagrummet 27 § 19 
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punkten i självstyrelselagen gäller måttenheter, mätredskap och mätmeto-
der samt standardisering. Detta område hör i sin helhet till rikets lagstift-
ningsbehörighet. Nära förknippade andra områden är också konsument-
skydd som hör till rikets behörighet.”  

Högsta Domstolen konstaterar vidare: ”En särskild utmaning har de land-
skapslagar utgjort som gällt lagstiftningsområden för vilka landskapet har 
behörighet men som på lägre författningsplan reglerar eller tangerar lag-
stiftningsområden som hör till rikets behörighet.” 

Sedan blir man ytterligare tydligare från högsta domstolen och skriver: ”En 
förändrad lagstiftningsteknik antyddes på byggrättens område år 2007. 
Högsta domstolen fann i sitt utlåtande om bland annat den numera gäl-
lande plan- och bygglagen för landskapet Åland att landskapsregeringen 
med stöd av landskapslagen avsåg att sammanställa en åländsk byggbe-
stämmelsesamling i vilken skulle anges vilka byggregler som skulle tilläm-
pas i landskapet.” Vidare konstaterar man sedan att det regelverket var nära 
förknippat med det rikssvenska regelverket. 

Högsta domstolen upprepar vid flera tillfällen i sin skrift att vi inte har be-
hörighet inom lagstiftningsområden som rör standardisering. 

Avslutningsvis från högsta domstolen: ”Som konstateras införlivade land-
skapet då det gällde svenska byggbestämmelserna genom landskapsförord-
ning 2008:109 om Ålands byggbestämmelsesamling. Härvid uppstod en 
sådan situation att det i riket och i landskapet förefaller att gälla olika be-
stämmelser om standardiseringsnatur för byggverksamheten. Nu förelig-
gande landskapslag avser att i linje med detta från rikets reglering utesluta 
ytterligare ett område som enligt högsta domstolens åsikt är att hänföra till 
standardisering, nämligen standardiserade mätmetoder för energipre-
standa. Detta medför en uppenbar spänning i självstyrelsesystemet och 
ifrågasätter betydelsen av en lagstiftningskontroll.  

Mot denna bakgrund finner högsta domstolen det nödvändigt att man i 
lagstiftningskontrollen i framtiden, vid sidan av kontrollen av delegerings-
stadgandena, inte formellt utgör behörighetsöverskridningar även beaktar 
syftemålen med delegeringsstadgandena. Om syftet är att utnyttja delege-
ringsstadgandena till att i landskapet göra gällande normer på ett område 
som hör till rikets lagstiftningsbehörighet kan det vara ett avgörande ele-
ment vid bedömning av om stadgandena utgör behörighetsöverskridning-
ar.”  

Högsta domstolen skriver också avslutningsvis: ”De omständigheter att 
vissa standarder endast fanns på finska berättigade inte till en korrigering 
av det slag som regleras i 7 § 2 mom.” 

Jag tror inte att jag härifrån talarstolen närmare kommenterar högsta 
domstolen utlåtande. Det får var och en göra själv, ni förstår innebörden i 
det. Jag lämnar nu högsta domstolens utlåtande och presenterar ett nytt lag-
förslag om energideklaration för byggnader. 

Målsättning med det förslaget är fortsättningsvis att främja en effektiv 
energianvändning och en god inomhusmiljö. Det här nya lagförslaget är sub-
stantiellt väldigt likartat med det föregående vad gäller energiprestanda. Där-
för har landskapsregeringen valt att inte skicka det på remiss. Den enda sub-
stantiella ändringen rör kontrollen av luftkonditioneringssystem. I vårt förra 
lagförslag hade vi en hänvisning till rikets lagstiftning, en s.k. blankettlag som 
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sedan i juni 2013 upphörde att gälla. Då är det ganska naturligt att vi inte kan 
hänvisa till den så Där har vi gjort en liten materiell förändring. 

I övrigt följer den helt det som stadgas i det lagförslag som förföll förutom 
att vi i de påpekanden som har kommit från högsta domstolen, som rör para-
graferna 3, 4, 9, 10, 12 och 13, har gjort de nödvändiga korrigeringar som 
högsta domstolen har krävt. 

Jag hoppas, tror och ser fram emot en intressant diskussion här i Ålands 
lagting. Tack, fru talman.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det kanske inte är så ofta men jag brukar absolut berömma landskaps-
regeringen när det är befogat. När den förra framställningen kom så be-
römde jag landskapsregeringen och minister Thörnroos så till den milda 
grad så att jag tror att hon riktigt rodnade när vi träffades i social- och 
miljöutskottet. Jag tyckte framställningen var bra, men det här är ett 
typexempel på hur oerhört viktigt det är att vi kommer bort ifrån detalj 
juristeri som nuvarande självstyrelselagen medför, standardisering. Man 
kunde prata länge om det här. 

Jag hoppas att självstyrelselagskommittén använder det här som ett 
skolexempel när man diskuterar de här frågorna.  

En konkret fråga: Kan vi nu vara säkra på att det här kommer att gå 
igenom? Det är viktigt att få det här på plats. Det är ett viktigt arbete 
som tidigare landskapsregering har gjort för att få Boverkets regler i 
kraft, och som nuvarande regering har gjort för att få energiprestanda-
mätningen i samstämmighet med tidigare regler.  

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Det är landskapsregeringens absoluta målsättning att den 
här lagframställningen ska gå igenom lagstiftningskontrollen. Det är 
högsta domstolen och Ålandsdelegationen som har tolkningsföreträde 
framom Ålands lagting. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Det är riktigt att man har tagit bort alla förordnings-
fullmakterna och kompletterat lagparagraferna med behövliga texter. 
Räcker det till? Kommer det här att fungera? Har man funderat hur blir 
så här? Jag tänker på plan- och bygglagen. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Plan- och bygglagen, byggbestämmelsesamlingen genomgår sedan ett 
halvår tillbaka en revidering och kommer att uppgraderas. Målsättning-
en är naturligtvis att den ska vara ett så gott användbart instrument som 
möjligt. 

Huruvida den här lagframställningen klarar lagstiftningskontrollen i 
Helsingfors kan jag inte sia om, men det är vår absoluta målsättning. 
Här har lagtinget och utskottet ett viktigt arbete att göra så att vi till-
sammans kan presentera en produkt som godkänns och sedan kommer 
ålänningarna till godo. 
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Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Man ser i domslututslaget att lagstiftningskontrollen 
en gång svalt plan- och bygglagen, men en stor del av problemen finns i 
den underlydande förordningen. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Det är helt korrekt det som ltl Torsten Sundblom säger. Ålandsdelegat-
ionen och högsta domstolen har godkänt plan- och bygglagen med dele-
geringsbestämmelserna till lägre förordningsnivå. Det är helt rätt och 
riktigt. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Harry Jansson 

Tack, fru talman! Ärade kollegor, ibland dyker självstyrelsepolitiska knepiga 
situationer upp. Föreliggande lagförslag som ansvariga ministern Thörnroos 
förtjänstfullt har beskrivit, både bakgrund, orsak och verkan, handlar sist och 
slutligen om att högsta domstolen än en gång slår vakt om republiken Fin-
lands gränser. Så kan man se den här enligt min tolkning. Man markerar att 
Åland nu har gått för långt när det gäller att försöka tillförsäkra ålänningarna 
servicefunktioner på svenska. Jag ska återkomma till det alldeles strax. 

När vi behandlade den nu av presidenten förkastade lagproppen så tror jag 
att de flesta i den här salen förstod att det var en testballong. Vi testade grän-
serna för självstyrelsens möjligheter att ta till olika makt och medel för att 
ordna servicen på svenska språket, helt enligt självstyrelsens grunder och 
syfte.  

Jag antar att det var därför som social- och miljöutskottet enhälligt ställde 
sig bakom minister Thörnroos och landskapsregeringens förslag om att detta 
var ett bra sätt att försöka få de rikssvenska systemen att fungera på Åland. 
Men det som startade med elsäkerhetslagen för några år sedan har nu verkli-
gen slagit ut i full blom i högsta domstolens sätt att hantera stadgandet, den 
så kallade standardiseringen. Man har dragit det så långt det bara går när det 
gäller från en domstols sida att använda ett enda begrepp för att förhindra ett 
parlament från att utöva sin lagstiftningsrätt. 

Naturligtvis är det nya förslaget helt nödvändigt i ljuset av gällande behö-
righetsfördelning sett enligt högsta domstolens synvinkel. Mitt förslag på 
centergruppens vägnar är att social- och miljöutskottet, som får det här på 
nytt på sitt bord, skulle koppla in självstyrelsepolitiska nämnden i processen. 
Detta av två skäl. Dels skulle jag gärna se, som medlem av Ålandskommittén 
som arbetar med självstyrelsesystemets översyn, att vi i nämnden skulle få en 
möjlighet att diskutera behovet av ett snabbspår när det gäller självstyrelsela-
gen på den här punkten. Motivet för det snabbspåret är ju högsta domstolens 
resonemang. Högsta Domstolen har ju alltid, som vi har kunnat se tidigare i 
alla fall, stått på ålänningarnas sida när det faktiskt har bränt till i relationer-
na mellan Åland och Finland.  Men i det här fallet så konstaterade högsta 
domstolen, bl.a. i samband med säkerhetslagen, att självstyrelselagen väger 
lättare än andra bestämmelser. Domstolen konstaterade att det inte spelar 
någon roll att det inte finns bestämmelser och föreskrifter på det sätt självsty-
relsen stadgar i svensk språkdräkt. Det viktiga är hur begreppet standardise-
ring ska tolkas.   
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Det är så pass allvarligt så att jag tror att det är nödvändigt att vi för en 
diskussion om att öppna upp möjligheter att ta ett direkt initiativ, antingen 
från lagtinget direkt till riksdagen eller via landskapsregeringen, det kan vi 
återkomma till. Jag tror inte vi kan vänta på den stora reformen som vi nu 
jobbar på gemensamt med Helsingfors. Det var den första frågan som jag 
gärna skulle se att social- och miljöutskottet skulle ge nämnden möjlighet att 
diskutera. 

Fru talman! Det andra är delegeringsbestämmelserna, gråzonen som bara 
har vuxit. Det sätt på vilket högsta domstolen har börjat fälla alla former av 
fullmakter, någon form av bemyndigande från detta parlament till landskaps-
regeringen. Så hittills har det funnits fem olika motiveringar som högsta 
domstolen har använt. Nu står man i beråd att utvidga sitt ämbete till att om-
fatta en sjätte, dvs. börja fälla delegeringsstadgan med motiveringen att land-
skapslagen och landskapsregeringens resonemang är för vagt. Hädanefter får 
vi en ny sorts lagstiftningskontroll enligt vad domstolen själv skriver i utsla-
get gällande den fallna lagen. 

Fru talman! Jag tycker att det skulle vara lämpligt att nämnden skulle få 
möjlighet, på basen av en konkret lagframställning, att ta ställning till följ-
derna av hela vårt system. 

Om man får ha en personlig önskan så kanske utskottet kunde komma 
med en hemställan till lagtinget.  Att lagtinget antar en kläm i anslutning till 
det framlagda lagförslaget där man ber landskapsregeringen återkomma med 
förslag om åtgärder i den här frågan, som bland annat kan innefatta ett för-
slag om ett snabbspår för att få en ändring av självstyrelselagen till stånd. 
Tack, fru talman. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Det var ett intressant anförande som ltl Harry Jansson hade 
med behörigheten när det gäller standardisering. Men hela frågan är 
nog faktiskt mera komplex än så. Det skulle vara intressant om självsty-
relsepolitiska nämnden skulle titta på frågan. 

Det faktum att självstyrelsen följer landet Sveriges normer och där 
har vi egentligen samma dilemma som med polislagen. Ett annat land 
kan ändra lagstiftningen som vi gör tillämplig på Åland. Den här frågan 
är väldigt komplex. 

Dessutom är det också ett bekymmer att vi inte har ett enhetligt sy-
stem. På fältet råder det förvirring på vad det är som gäller. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, fru talman! Ltl Sjögren har helt rätt. Rådande situation är djupt 
otillfredsställande. Vi har enskilda byggnadsinspektörer som anser att 
det system som tillämpas på Åland idag inte är hållbart och arbetar i an-
nan riktning och redan det motiverar att vi tar ett allvarligt grepp om 
den här frågan. 

När vi antog den nu förkastade lagen så satte vi väl alla svenska språ-
ket högre än allting annat. Vi bortsåg från gränsen i Ålands hav och an-
såg att normerna som antas av svenska myndigheter ska kunna styra en 
del av det åländska samhället. Det här vägvalet har högsta domstolen 
och sedan presidenten ansett att inte är hållbart. Men hur ska vi klara 
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svenska språkets framtid om vi inte har rätten att agera offensivt när det 
kniper? 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Jag är helt överens om att svenska språkets fana ska hållas 
högt. Men vi kan ju inte lämna människor ute på fältet som ska tillämpa 
lagstiftning i sitt dagliga värv på sju famnars vatten. Så är fallet idag, 
dessvärre. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Fru talman! För att förtydliga mig så har jag absolut ingenting emot om 
nämnden får en begäran från utskottet att man även diskuterar helt all-
mänt. Nu kommer vi in på plan- och bygglagen som inte har direkt med 
den här specifika biten att göra.  

Det står ledamöter fritt att utvidga hemställan till nämnden när det är 
dags för behandling i social- och miljöutskottet. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Tony Asumaa 

Tack, fru talman! Jag ska i mitt anförande mest hålla mig till högsta domsto-
lens utlåtande och resonera lite kring det. 

Högsta domstolen gav den 20 december sitt utlåtande gällande vårt lag-
tingsbeslut från september i fjol angående antagande av landskapslag om 
energideklaration för byggnader och om ändring av plan- och bygglagen för 
landskapet Åland. 

Högsta domstolen konstaterar i sitt beslut att landskapslagen om energi-
deklaration för byggnader innehöll ett flertal delegeringsbestämmelser som 
överskred landskapets behörighet. På grund av detta beslöt högsta domstolen 
att landskapslagen om energideklaration i sin helhet skulle förfalla. 

Genom att landskapslagen om ändring av plan- och bygglagen för land-
skapet Åland är beroende av landskapslagen om energideklarationer för 
byggnader, som också den enligt högsta domstolen innehöll behörighetsöver-
skridningar, så beslöt högsta domstolen att också den landskapslagen i sin 
helhet ska falla, alltså två lagar. 

På basen av utlåtande från högsta domstolen har landskapsregeringen 
gjort ett nytt lagförslag, som vi har framför oss; lagförslag 7/2013-2014 för att 
rätta till dessa överskridningar som har konstaterats i högsta domstolens ut-
låtande.  

Huruvida korrigeringarna är gjorda i tillräcklig utsträckning saknar jag 
personligen tyvärr tillräcklig juridiskt kompetens att bedöma. Därför är det 
av största vikt att utskottet noggrant granskar detta för att undvika en andra 
bumerang från högsta domstolen och så att vi nu får en modern landskapsla-
gen om energideklaration för byggnader som beaktar Europaparlamentets 
och rådets direktiv om byggnaders energiprestanda. 

Fru talman!  Enligt landskapsregeringen tidigare lagförslag nr 13/2012-
2013 var avsikten att man istället för de nu gällande stadgandena, vilka base-
rar sig på rikslagstiftningen, skulle införa gällande svenska bestämmelser om 
energiprestanda och energideklaration på Åland. 
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De tidigare lagförslagen innebar också att de ändringar som i Sverige görs i 
föreskrifterna föreslogs automatiskt träda ikraft i landskapet Åland.  

Lagförslagen skulle därmed ha inneburit att Ålands lagting skulle ha över-
låtit beslutanderätten beträffande innehållet i regelsystemet i landskapet till 
den delen automatiskt på Sveriges riksdag och regering samt Boverket i Sve-
rige. Det har det varit kontentan. 

 Högsta domstolen skriver i sitt utlåtande att en öppen fullmakt över riks-
gränserna av detta slag är ur statsförfattningsrättslig synpunkt problematisk, 
som här också nämndes om minister Thörnroos.  Och varför är det så pro-
blematiskt kan man ju fråga sig. Ja, svaret är mycket enkelt: Åtgärden skulle 
stå i strid med exterritorialitetsprincipen. Vad är då exterritorialitetsprinci-
pen? Det är att man ogärna har ett annat land att stifta lagar inom eget terri-
torium, som nu kanske sker i Krim. 

Varför det blir problematiskt är att de svenska myndigheterna givetvis inte 
behöver beakta några begränsningar i vår självstyrelselag eller grundlag utan 
reglerna utformas som komplement till gällande svensk lagstiftning, ur vilken 
de får sitt innehåll och sin legitimitet då skulle det ha blivit gällande här. 

Fru talman! Som vi alla vet så införlivade landskapet de då gällande 
svenska byggbestämmelserna genom landskapsförordningen 2008:109 att 
också gälla på Åland. Genom det uppstod en sådan situation att det i riket och 
landskapet förefaller att gälla olika bestämmelser av standardiseringsnatur 
för byggverksamheten.  

Den tidigare antagna landskapslagen om energideklaration för byggnader 
avsåg att i linje med detta utesluta ytterligare ett område från rikets reglering, 
som enligt högsta domstolens åsikt var att hänföra till standardisering, näm-
ligen standardiserade mätmetoder för energiprestanda.  

I sitt utlåtande har högsta domstolen skrivit att detta medför en uppenbar 
spänning i självstyrelsesystemet.  

Med tanke på det arbete som just nu fortgår för att få till stånd en revide-
rad självstyrelselag så är det av yttersta vikt att inte i onödan utmana grän-
serna vad gäller behörighetsfördelningen om vi framledes vill vara fram-
gångsrika i arbetet med att föra över mera behörighet från riket till Åland. Så 
kanske vi någon dag får bestämma om det här själva, om det går bra.  

Och med respekt för vår självstyrelse så önskar jag att vi i Ålands lagting är 
noggranna att framledes inte föreslå eller anta lagar där vi överlåter bestäm-
manderätten till ett annat land som inte behöver beakta några begränsningar 
i vår självstyrelselag. 

Jag kan inte tänka mig att vi här i Ålands lagting vill att ett annat lands re-
gering eller riksdag kan fatta sådana beslut som påverkar regelverket i själv-
styrelsesystemet utan att vi här i lagtinget kan påverka innehållet i reglerna. 
Tack, fru talman.   

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, fru talman! Vi är i sak överens. Det gäller att vara försiktig när 
man med den här lagstiftningen. Man kanske inte heller ska dra alltför 
hårda växlar.  

Vi diskuterar nyligen polislagen och då gällde det omvända. Då ville 
man att alla de här ändringarna skulle falla in automatiskt.  

När det gäller Boverkets regler så gäller en väldigt gammal och förle-
gad lagstiftning på Åland, reglerna gäller inte där de har tagits fram där 

108 



  

har de moderniserats, så kan det vara bra att reglerna är fortlöpande. 
Det kanske är på plats med ett förtydligande här, man har inte lämnat 
bort några bestämmelser, utan landskapsregeringen kan när som helst 
gå in och ändra även i förordningen om saker och ting inte passar. Man 
har möjlighet att inte ta de förändringar som kommer från Sverige. Man 
behöver inte nödvändig slaviskt följa allting där heller. 

Talmannen 
Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Fru talman! Tack för ett intressant anförande ltl Asumaa. Min målsätt-
ning med lagstiftningsarbetet är inte att utmana gränserna. Min mål-
sättning är inte heller att som David att uppmana Goliat. Däremot har 
jag vissa principer. Ålands lagting har rätt att inom sitt behörighetsom-
råde stifta lagar enligt självstyrelselagen. Den makt som tillkommer 
Ålands folk via självstyrelselagen, den ska vi ha rätt att arbeta för här. 
Det är det viktiga för mig i mitt ställningstagande. 

Jag vill också koppla tillbaka till plan- och bygglagen 2007 då vi med-
vetet aktivt gjorde ett val, att svenska språket var oerhört viktigt för oss. 
Därför gjorde vi också en koppling närmare mot den svenska sidan än 
den finska eftersom vi inte kan få betjäning och hjälp på svenska.  

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Tack minister Thörnroos. Självstyrelsen i sig går väl 
ändå lite ut på att utmana gränserna så att vi också vet var de går. Det är 
väl en del av processen, annars vet vi inte heller vad som gäller och inte 
gäller. Givetvis ska vi stifta lagar där vi har behörighet, det är alla i den 
här salen hundra procent överens om.   

När det självstyrelsepolitiska arbetet pågår ska man inte försöka testa 
gränserna där behörigheten är lite diffus. Givetvis kan vi inom vår behö-
righet ha de undantag vi vill och där kunde vi också vara mer aktiva och 
ha undantag. Inom vår behörighet är vi garanterat säkra på att vi har 
behörighet och här kan vi göra annorlunda för att statuera exempel 
också utanför Åland. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Jag noterar att ltl Asumaa har fördjupat sig väldigt väl i högsta 
domstolens utlåtande. Högsta domstolen är också väldigt tydliga med 
vad de vill. Högsta Domstolen skriver klart och tydligt att de vill att vi 
ska kopiera vår lagstiftning. Högsta domstolen skriver att vi ska aktivera 
blankettlagstiftningen ytterligare. Man vill inte att vi inom vårt behörig-
hetsområde själva försöker skapa ett legitimt lagligt utrymme för våra 
verksamhetsutövare här. Man vill att vi ska vara en kopia av Helsingfors 
och jag vet inte om jag är beredd att vara det rakt av.  

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Att högsta domstolen i sitt utlåtande skulle skriva att 
vi skulle vara en kopia av Helsingfors, på det viset har jag inte kunnat 
tolka deras utlåtande, tyvärr. 
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Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, fru talman! Jag reagerade lite på ledamotens ordval; ”att vi inte i 
onödan ska utmana gränserna”. Bästa ledamoten, som jag sade i cen-
terns gruppanförande, är det inte just därför som vi testade detta lagför-
slag för drygt ett halvår sedan i september 2013? Vi testade om det här 
skulle vara ett sätt att ordna en viktig del av de åländska samhällsfunkt-
ionerna på svenska språket fortlöpande. Jag tycker inte att man som le-
damoten här ska nedgradera svenska språkets ställning på det viset. Det 
är ju trots allt därför vi har detta parlament för att se till att svenska 
språket ska vara vardagsspråket i alla situationer. Vi ska inte överlämna 
åt åländska företag att treva sig fram på ett främmande språk. Här hop-
pas jag att liberalerna är lite tydligare med sin språkpolitik. Alla var ju 
med i salen för drygt ett halvår sedan. Jag antar att också liberalerna 
hade en medlem utskottet som tog del av hela den här processen. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Jag tror nog att liberalernas och centerns språkpolitik 
sammanfaller mer än väl vad gäller svenska språket. Svenska språket vill 
vi alla värna om. 

Vad gäller att utmana på områden där man från tidigare har vetat att 
det har varit problem och där man kanske tidigare från högsta domsto-
len har påtalat att här kanske vi går över gränsen, så på de områden så 
kanske man kan vara mera försiktig.  Visst kan man göra det, det är ju 
ändå lagstiftningskontrollen och presidenten som säger om det är okej. 
Men högsta domstolen har tidigare har sagt att det ger spänningar i 
självstyrelsesystemet. 

Vad gäller svenska språket så givetvis ska allting vara på svenska. Vi 
ska kunna fungera på svenska. 

Vad gäller energieffektiviteten så finns jättebra hemsida, Motiva. Det 
finns på svenska t.ex. hur man ska ha smart energieffektivitet på gårdar 
för jordbrukare.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Bästa ledamoten, är det inte just genom att lyfta den här typen av fråge-
ställningar som vi kan få en motpart, som annars inte är så insatt i 
åländska frågeställningar, att förstå allvaret i att få det här samhället att 
fungera på det sätt som en grundlag stadgar? Finns det något bättre sätt 
än att faktiskt till och med via högsta domstolen få klarlagt att här har vi 
problem och därför bör vi få en ändring av vårt självstyrelsesystem till 
stånd? Jag skulle vilja vända på det. Det är den här typen av lagstift-
ningsprojekt som är oerhört viktiga och har varit oerhört framgångsrika. 
Inte minst ledamotens kollega Gunnar Jansson har på ett mycket för-
tjänstfullt sätt lagt grunden för en ny lagtingsordning som också gav oss 
möjlighet att testa gränserna. Den gången hade vi högsta domstolen på 
vår sida. Men ibland går det inte så bra. 
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Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Det kan hända att ett sätt är att göra det den vägen. Vi 
har allihop här i salen sagt att svenska språket är viktigt.   

Inom ett område finns det jättebra dokument, det finns allt på Moti-
vas hemsida vad gäller energieffektivitet. Jag har inte hört en enda från 
fältet här på Åland som skulle ha klagat på att information inte finns på 
svenska. Problemet är att det finns för få som har certifikat att göra 
energieffektivisering eller energicertifikat.  

Att gå så hårt fram för att föra in svenska lagar så att vi överlåter lag-
stiftningsmakten åt Sveriges regering så det kan man ifrågasatta. Man 
kan fråga sig varför vi inte själv ska bestämma vad som ska stå i våra la-
gar. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Danne Sundman 

Fru talman! Det här är på två sätt ett intressant ärende. Dels energipolitik 
som sådan, något som jag brukar prata mycket om men det ska jag överhu-
vudtaget inte beröra denna gång. 

Från moderat samlings sida stöder vi givetvis den här framställningen. Vi 
knäpper våra händer och ber att den går igenom de kontrollmekanismer där 
den tidigare har fastnat, för det här vill vi genomföra.  

Jag vill tillägga för min egen sida att det här ärendet är självstyrelsepoli-
tiskt viktigt, det har en självstyrelsepolitisk bärighet och det är rätt så svår 
navigerat. Om man ska ge ett exempel så är det nästan som Bussöfjärden, dit 
ska ni aldrig vara fara med båt, det här är lite liknande fast i självstyrelsepoli-
tiska förtecken.   

Det yttrande från högsta domstolen som har citerats här i flera omgångar 
är fasansfull och förtjusande läsning på samma gång. Det är på sätt och vis 
skrivet i lite affekt. För att uttrycka mig diplomatiskt så skiljer det sig från 
andra yttranden. Varför det? Ja, därför att det är en känslig fråga när vi gör 
på det här viset. Varför gör vi så här? Ja, vi är tvungna till det för att garan-
tera ålänningarna service och möjlighet att verka på det svenska språket. Det 
är huvudsyftet till varför vi har det här parlamentet och varför vi har den här 
konstitutionen. Det är egentligen det enda syfte, sedan har det kommit till en 
massa bisyften efter det som t.ex. det här.  

Till det anförandet som utspann sig här före i debatten så måste man säga 
att med den försiktiga och passiva hållningen, med den undfallenhet som må-
las upp där, så skulle vi nog aldrig ha haft någon självstyrelse. Då skulle det 
ha gått på ett annat sätt. Man måste känna till Ålandsrörelsens historia, dem 
som gick i bräschen och varför de gjorde det. Jag tycker att man måste ta det 
till vår tid och fortsätta med den kampen, särskilt när kontexten har försäm-
rats avsevärt från den tiden beträffande svenska språket i Finland. På den ti-
den var Finland helt svenskspråkigt och ändå drev man det så hårt. Motiven 
för att vi ska fortsätta är ännu starkare idag. Vi måste fortsätta att testa grän-
serna. Fast vi bränner oss så måste vi ta nya tag och fortsätta att testa grän-
serna. Som jag ser det, vilket jag har sagt här många gånger, så är det viktigt 
att bereda sådant utrymme för åländsk politik så att man kan sätta ikraft 
svenska specialregelverk. Det gäller inte bara inom byggsektorn, det gäller 

  111 



  

också t.ex. inom sjukvård som nämnts tidigare. Den debatten ska jag inte dra 
vidare för då bär det för långt för det här ärendet. Men den här möjligheten 
måste vi absolut försvara. 

Jag tycker att liberalerna borde skicka upp ltl Gunnar Jansson och berätta 
hur det var när Finland var i samma situation som vi är, men nu är han inte 
här i salen. Då hade man mycket förordningar för att man inte skulle behöva 
lagstifta, och då hade man också samma problem med att överheten skulle 
godkänna lagarna. Det här har drabbats oss i andra sammanhang men det är 
också en skild diskussion. 

I det här skedet skulle det vara viktigt att det sakutskott, som ska ta hand 
om själva framställningen, skulle få assistans av självstyrelsepolitiska nämn-
den, det tycker jag i likhet med ltl Harry Jansson. Jag vill vara så djärv så att 
jag föreslår att lagtinget redan beslutar att man också ska begära in yttrande 
av självstyrelsepolitiska nämnden enligt 44 § 3 mom. arbetsordningen. Det 
här ärendet har gått så pass långt i utvecklingen att självstyrelsepolitiska 
nämnden absolut har en roll här på flera sätt, som ltl Harry Jansson var inne 
på. Det tycker jag att man kunde besluta om här i plenum, vilket jag föreslår. 

Om man lite botaniserar i det här så har självstyrelsepolitiska nämnden 
dels att ta ställning till och granska det sätt på vilket högsta domstolen utökar 
lagstiftningskontrollen, och nu avser man att utöka den så att man tittar 
bakom regelverket. Vad var syftet? Varför har de gjort på det här viset? Alltså 
det materiella innehållet också. Vi kan väl inte bara stillasittande se på när 
det läggs nya band på våra möjligheter att hålla Åland svenskspråkigt. Vi 
måste komma med sakliga motargument och säga ifrån på ett sakligt sätt för-
utom den väldigt noggranna granskningen av förordningsfullmakter som i 
och för sig är rättssäkerhetsmässigt befogad. Men om man också gör det i syf-
tet att begränsa vår regeringshandlingsfrihet så är det inte heller bra. Det ska 
vara rättssäkert men det ska inte vara orimligt. Att man sätter andra länders 
regelverk ikraft är inte heller något dramatiskt. Att någon annan ändrar de 
regelverk som är ikraft är inte heller dramatiskt. Ska vi sluta med detta så 
måste vi för det första gå ur Europeiska Unionen. I EU har vi en stor apparat 
som dagligen sysslar med att ändra våra regelverk inom den behörighet som 
man framförallt har gett ifrån sig utan att vi fått någon kompensation. Sedan 
har vi också andra regelverk där vi inom vår behörighet har satt ikraft lagar 
med rätt och vilja. Det kan väl inte vara någon skillnad om det är i Bryssel, 
Stockholm eller Helsingfors. Det är i så fall lika bra eller lika illa vem som 
ändrar våra regelverk bara det är bra, fungerar och skapar en vardag på 
svenska som fungerar för ålänningarna. 

Jag tycker att tiden är mogen för att självstyrelsepolitiska nämnden hjälper 
till i det här ärendet. Tack. 

Ltl Åke Mattsson 

Tack, fru talman! Om det behövs understöd för förslaget till självstyrelsepoli-
tiska nämnden så understöder jag ltl Sundman i det. 

Talmannen 
Kan förslaget att remittera ärendet till social- och miljöutskottet godkännas och samti-
digt begär lagtinget ett yttrande ifrån självstyrelsepolitiska nämnden? Kan detta god-
kännas av alla? Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet och yttrande begärs in 
av självstyrelsepolitiska nämnden.   
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Remiss 

2 Ändrad kemikalielagstiftning 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 8/2013-2014) 
Talmannens förslag är att också detta ärende remitteras till social- och miljöutskottet. 

Diskussion. 

Minister Carina Aaltonen 

Fru talman! Sedan den 1 september 2013 gäller EU:s biocidförordning också 
på Åland. Allt fler EU-förordningar träder ikraft i synnerhet inom området 
som rör miljö, djurhälsa och som i det här fallet kemikalier. 

Den här biocidförordningen kommer att ersätta det tidigare biociddirekti-
vet som också har gällt på Åland. 

Vi kan börja från början. Vad är biocider? Är det någonting som berör oss 
på Åland? Det handlar om sådana produkter som används till att skydda 
människor, husdjur eller annan egendom. Det kan handla om att bli skyddad 
från skadedjur eller andra mikroorganismer.  Främst inom industrin men 
även inom hushåll används biocidprodukter, t.ex. i båtbottenfärger, råttgifter, 
insektsmedel och träskyddsmedel osv.  

Det finns ett tjugotal produkter som nu kommer att regleras. Om en bio-
cidprodukt blir godkänd av EU så är den godkänd inom hela EU genom ett 
förenklat förfarande. Avsikten är egentligen att få bort farliga kemikalier från 
marknaden och att de farliga kemikalierna ersätts med mindre farliga ämnen 
eller andra metoder. Sverige har varit väldigt pådrivande i arbetet beträffande 
kemikalier och dess spridning.   

Åland har idag en blankettlag från 1990 som nu har upphävts i riket. Beho-
vet av att anta en ny lagstiftning är både nödvändig och brådskande. Den nya 
rikslagen är en anpassning till EU:s nya biocidförordning. Landskapsrege-
ringen föreslår att vi fortsätter med samma förfarande, dvs. blankettlagstift-
ning, som tidigare eftersom det är mest ändamålsenligt. Den nya kemikalie-
lagstiftningen innehåller ju även bestämmelser inom områden där vi inte har 
behörighet som t.ex. arbetarskyddsområdet. 

En annan viktig orsak till varför vi borde fortsätta på blankettlagstiftnings-
vägen är för att kemikalieområdet innehåller en hel del tekniska special regle-
ringar där vi i dagsläget varken har kompetens eller resurser att börja bygga 
sådan här spetskompetens. Vi avser att gå in för att låta säkerhets- och kemi-
kalieverket Tukes sköta det här även på Åland. I det lagförslag som ligger på 
era bord så har ni även ett utkast till överenskommelseförordning. 

Vi har fått ett remissvar på det här lagförslaget. Det är från ÅMHM som är 
positivt inställda till att vi föreslår de här ändringarna i kemikalielagstiftning-
en så att de harmoniserar med EU-regleringarna på det här området. Tack, 
fru talman. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Det står under rubriken Förslagets verkningar: ”För-
slaget bedöms få mindre organisatoriska och ekonomiska följder för 
landskapets organisation och förvaltning.” Det här är en av många 
uppgifter som tidigare har påförts ÅMHM vad gäller övervakning. Hur 
blir det blir det med resurserna till ÅMHM framöver? 
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Minister Carina Aaltonen, replik 

Fru talman! Det är en ständig diskussion som vi har. Vi kommer väl att 
föra en del av de diskussionerna i första tilläggsbudgeten. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Katrin Sjögren  

Talman! Jag har några kortare reflexioner om lagförslaget som ändrar kemi-
kalielagstiftningen. 

Kemikalielagstiftningen är åländsk behörighet. På det här området som är 
komplicerat använder vi oss av blankettlag. I ett sidospår under förra veckans 
debatt så kom vi in på kemikalielagstiftningen och om vi ska ha blankettlag 
eller om vi ska fulltextlag. Vi diskuterade också i ett sidospår behörighetsö-
verföring och sådana saker. Också det här området är ganska intressant när 
man ser på lagstiftningstekniken. 

Från liberalernas sida skulle vi vilja höja miljöprofilen betydligt. Idag lever 
vi i en vardag som impregneras av olika former av kemikalier. Vi har inte rik-
tigt kontroll på vad det kommer att innebära i framtiden. Om vi skulle vilja 
använda oss av behörigheten som vi har på kemikalielagstiftningsområdet så 
skulle vi till exempel gå i bräschen, testa behörigheterna och testa gränserna 
genom att förbjuda neonikotinoider som slår kraftigt mot bistammar. Neo-
nikotinoider är ett växtskyddsmedel som kan ha förödande konsekvenser på 
bistammen.  

Vi skulle också kunna gå i bräschen och förbjuda bisfenol A som mjukgör 
plast. Bisfenol Angående har varit mycket uppe till debatt och där är Dan-
mark ett föregångsland. Man använder bisfenol A t.ex. i mjukgörande av 
nappar och nappflaskor. Långsiktiga studier finns inte och man vet inte vil-
ken effekt det har på barnen.  

Liberalerna ville lyfta upp den flaggan att vi borde vara lite mera progres-
siva på det här området.  

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Det är ett intressant ett resonemang. Själv blev jag lite 
fundersam. Har liberalernas alls sett på vilka konsekvenserna blir för 
näringslivet och framförallt för jordbrukssektorn om man skulle lämna 
bort de här två ämnena? Det verkar vara taget lite ur luften. Det finns 
säkert andra miljögifter och kemikalier som man eventuellt skulle kunna 
förbjuda. Men jag har förstått att lagstiftningen är ganska sträng här, 
man tillåter ju inte vad som helst. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Ingalunda är detta taget ur luften. Det här är en pågående diskussion i 
hela Norden och hela Europa, dels vilka konsekvenser neonikotinoider-
na har för bistammen. Man konstaterar att de är extremt giftiga för bin. 
Man har redan förbjudit tre former av neonikotinoider, men hela kemi-
kalielobbyn är jättestark i EU så det borde man titta på. Danmark är 
också progressiv när det gäller bisfenol A just för barnens hälsa.  

Ltl Sara Kemetter, replik  

Tack, fru talman! Som småbarnsmor känner jag bra till bisfenol A. Det 
är ett ganska bra försäljningsbegrepp, det finns nappar och andra sug-
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leksaker som inte innehåller det här ämnet. Här kan man som föräldrar 
väljer bort det här ämnet. Men informationen är viktig. 

Används den här kemikalien mycket i äppelodlingen? Hur påverkar 
det äppelstammarna om man skulle sluta med bisfenol A? 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Vi kan vara helt säkra på att om man förbjuder vissa preparat så tar man 
fram bättre. Vi vet att äppelodlingen är extremt beroende av bin. Inga 
bin - inga äpplen! 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Carina Aaltonen, replik  

Fru talman! Naturligtvis borde vi göra allt för att de här farliga kemika-
lierna skulle förbjudas, inte bara på Åland utan i hela EU.  

När jord- och skogsbruksministern Koskinen var här på besök i au-
gusti så hade vi diskussioner om bl.a. Ålands synpunkter beträffande det 
temporära förbudet på två år som gäller neonikotinider. Man hörde efter 
Ålands inställning till det hela. Vi var överens om att för Ålands del så är 
det här inte något problem. Precis som ltl Sjögren säger så är bi- och 
trädgårdsnäringen väldigt viktiga för oss. Vi förordade faktiskt inte bara 
ett temporärt förbud utan helt och hållet ett förbud av de här farliga 
ämnena. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Här skulle det finnas ett utmärkt tillfälle att testa gränserna, 
självstyrelsen och behörigheten på ett väldigt intressant område, på mil-
jöområdet eftersom vi alla vet hur viktig biodlingen är på Åland. 

Minister Carina Aaltonen, replik  

Naturligtvis är det ett intressant område att testa gränserna på. Det har 
vi gjort redan när det t.ex. gäller odling av GMO-grödor. På det spåret 
hade vi också jordbruksnäringen med.  

Jag tycker också det är intressant att jobba nordiskt med de här frå-
gorna när det gäller att begränsa kemikaliespridningen inom hela EU. 
Genom min plattform som miljöminister i det nordiska sammanhanget 
kan man också göra väldigt mycket. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Det är väl alldeles utmärkt. Det är precis så som vi ska jobba; 
på europeisk nivå, på nationell nivå och på nordisk nivå och där har mi-
nistern sina kontakter. Nog ger det också ju styrka till saken om lag-
tinget jobbar på det och trycker på den åländska landskapsregeringen. 
Det finns alldeles utmärkta vägar att gå också för den åländska självsty-
relsen om man vill höja miljöprofilen. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. Kan förslaget att remittera ärendet till social- och miljöut-
skottet omfattas? Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. 
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Andra behandling 

3 Ändrad polislag 
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 4/2013-2014) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 25/2012-2013) 
I andra behandling kan lagtinget antingen anta lagförslagen sådana de godkänts i första 
behandlingen eller att förkasta dem. 

Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs lagförslagen för be-
slut i andra behandling var för sig. Observera att utskottet föreslår att det andra lagför-
slaget ska förkastas. Slutligen föreläggs betänkandets motiveringar för godkännande i 
enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Föreläggs först förslaget till landskapslag om ändring av polislagen för Åland för anta-
gande i andra behandling. Lagförslaget är godkänt. Lagtinget har i andra behandling 
antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad. 

Konstateras att utskottet har föreslagit att det andra lagförslaget ska förkastas. Kan för-
slaget omfattas? Förslaget är omfattat, lagförslaget är förkastat. Lagförslagets andra be-
handling är avslutad. 

Föreläggs motiveringen för godkännande i enda behandling. Lagtinget har godkänt mo-
tiveringen. 

Ärendet är slutbehandlat. 

Andra behandling 

4 Patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 3/2013-2014) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 4/2013-2014) 
Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs lagförslagen för be-
slut i andra behandling var för sig. Slutligen föreläggs betänkandets motiveringar för 
godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. 

Diskussion. 

Ltl Anders Eriksson 

Fru talman! Senast onsdag när det här ärendet var upp till behandling så 
hade journalisterna stängt och gått hem och det var kanske lika bra. 

För när social- och miljöutskottets betänkande och min vidhängande re-
servation debatterades, föll debatten till en sådan nivå att det enligt mitt syn-
sätt inte hedrade detta parlament. Reservationen klassades som rappakalja 
och jag som reservant beskylldes för en avvikande människosyn. Det parti jag 
företräder likställdes med sannfinländarna, fast Ålands Framtid nog är det 
parti som står längst från de s.k. sannfinländarna. 

När min kollega Brage Eklund undrade vad det var för sorts härskarteknik 
var svaret att reservationen hade kastat den första stenen. 

Med andra ord, det var en helt orimlig debatt, med en orimlig debattnivå. 
Men vad som helst får tydligen passera här nu för tiden.  

Jag har verkligen funderat hur det kunde bli så här och det finns säkert 
många delorsaker till det. Men det finns ett klassiskt talesätt; att när man pe-
tar någonstans där det gör ont så skriker folk. 

Jag tänker inte läsa upp reservationen en gång till, utan uppmanar var och 
en att läsa den själv och försöka finna de kastade stenarna. I reservationen 
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tog jag upp den stora oro jag känner för självstyrelsens stagnation i praktisk 
handling just nu. En oro som jag som folkvald anser att jag måste få ha. Re-
servationens huvudbudskap är ändå framförallt det faktum att landskapsre-
geringen inte heller i detta ärende använder självstyrelsen för att försöka göra 
det bästa för ålänningarna när det gäller Patienternas rättigheter vid gränsö-
verskridande hälso- och sjukvård.  

Fru talman! Med direktivet följer ett omfattande informationsansvar. 
Detta anser landskapsregeringen att riksmyndigheterna ska sköta, trots att 
det är åländsk behörighet. Åland Framtid vill ha en tydlig information till 
ålänningarna på vårt svenska språk om en så viktig fråga som hälso- och 
sjukvård. 

Enligt självstyrelselagen för Åland hör hälso- och sjukvård och därmed 
även rätten att bestämma över tjänsteutbudet till Ålands behörighet. Men 
detta lagförslag innebär att tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården bygger 
på rikets gällande hälso- och sjukvårdslagstiftning och rikets rådande vård-
praxis. Åland Framtid motsätter sig att viktig åländsk beslutanderätt igen 
sätts på undantag. 

Avslutningsvis, direktivet om tillämpningen av patienträttigheter vid grän-
söverskridande hälso- och sjukvård är ett viktigt direktiv som Ålands Framtid 
ställer sig synnerligen positiva till. Det är ett viktigt direktiv för ett öppet och 
tolerant samhälle.  

Men pga. av det bristfälliga sätt landskapsregeringen har hanterat frågan 
och de många oklarheter över vilka konsekvenserna blir för ålänningarna blir 
vi tvungna att föreslå ett förkastande av lagförslagen. Vi beklagar det, men vi 
vill inte bli medskyldiga till denna åderlåtning av självstyrelsen och framför-
allt vet vi inte de outredda konsekvenserna för åländsk hälso- och sjukvård 
och patienternas framtida rörlighet. 

Jag upprepar det jag sade förra gången vid debatt; vi föreslår ett förkas-
tande av lagförslag nr 1; landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, fru talman! Ltl Anders Eriksson tycker att det här är en mycket 
viktig rättighet som ålänningarna ska få, men samtidigt föreslår han ett 
förkastande av direktivet. Det handlar inte om folks hälsa utan det är 
något sorts antaganden om hur självstyrelsen kommer att åderlåtas på 
grund av detta direktiv när det träder ikraft. Är det riktigt uppfattat?  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är oriktigt uppfattat. Jag klargjorde det senaste onsdagen när vi de-
batterade den här frågan. Jag lade fem motiv till min reservation och på 
vilket sätt jag är bekymrad över hur hanteringen av patientrörlighetsdi-
rektivet kommer att behandla ålänningarna. Så det var inte korrekt upp-
fattat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Här har framförts att informationen som hör till åländsk behörighet inte 
kommer att bli tillgodosedd eftersom det är folkpensionsanstalten som 
är en finländsk myndighet som tillhandahåller den. Det är tydligen det 
bärande argumentet för att Ålands Framtid vill förkasta hela direktivet 
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som ju skulle ge många människor möjligheter att få sjukvård på andra 
ställen än på Åland. 

Som jag ser det så använder ltl Anders Eriksson och Ålands Framtid 
självstyrelsen som ett vapen mot ålänningar som vill ha samma rättig-
heter som andra EU-medborgare. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Skulle ltl Sundback verkligen ha haft ett intresse av att 
lyssna på vad jag sade, de motiv jag hade och den reservation jag hade 
istället för att avfärda det som rappakalja, så skulle hon ha sett att jag 
bl.a. rent konkret konstaterade att implementeringen av det här EU-
direktivet i Sverige leder till att en svensk som vill ha vård i Sverige, 
Schweiz eller någon annanstans få ett förhandsbesked. Han/hon vet 
vilka kostnader som man får ersatt. Men det gäller inte i och med att vi 
kopierar den finska lagstiftningen rakt av. Det var ett konkret exempel.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Jag vill understöda ltl Anders Erikssons förslag om 
förkastande av den första lagen.  

Talmannen 
Det gör vi i detaljbehandlingen sedan.  

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Eftersom jag var en av dem som hade ett anförande, 
och nämndes i ltl Anders Erikssons anförande, så vill jag berätta om det.  

Jag uppfattade den kastade stenen lite som att den kom i reservation-
en. I reservationen säger man rakt ut att ”vi överlåter den behörigheten 
vi har på riksmyndigheterna” och säger att ”det här arbetssättet är ge-
nomgående för nuvarande regering”. Genomgående? Och ”att det all-
varligt kommer att utarma landskapsförvaltningen och den valda 
vägen att alltid föra över behörighet till Finland, så skriver man i re-
servationen. Det är inte sant. Vi gör det inte alltid. Jag står också bakom 
den här landskapsregeringen, jag värnar självstyrelsen och brukar också 
tala för den. De europeiska partier som har valt att rösta emot, också i 
Finlands riksdag, har gjort det av protektionistiska skäl och det upplever 
jag också att den här reservationen går ut på.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

När det gällde det sistnämnda så tror jag faktiskt inte att ltl Carlsson an-
ser det. Jag har i alla sammanhang sagt, vi har ju suttit i samma utskott 
och behandlat det här, att direktivet är väldigt positivt i grund och bot-
ten. Jag har aldrig sagt någonting annat. Men på det sätt som land-
skapsregeringen har närmat sig det här direktivet så utnyttjas inte dess 
potential fullt ut. 

Är det verkligen att kasta stenar, ltl Carlsson, för att man bekymrar 
sig om självstyrelsen och att man sätter ner detta till text på ett sakligt 
sätt utan några slängar till höger och vänster?  
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I och med att ltl Carlsson har möjlighet att försvara sig så tycker jag 
ändå att jag kan nämna vad han sade när vi behandlade det här i social- 
och miljöutskottet. ”Är det här en trend som ltl Eriksson ser så är det ju 
bekymmersamt” sade ltl Carlsson. Ja, det är en trend jag ser och det be-
kymrar mig.  

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! I reservationen står det alltid, det är skillnad. I reser-
vationen står det också genomgående, att alltid göra det. Det kan jag 
inte hålla med om. Jag tycker att det är ett ganska allvarligt anklagande 
mot oss övriga. 

Vad gäller protektionism så menar jag att det är protektionism att 
säga att man alltid ska sköta allting själv. Det är lite det som det går ut 
på när man inte lyssnar till sakliga argument.  

Det har presenterats här både för utskottet och för lagtinget att det 
här kommer att hanteras på ett relativt bra sätt och det är orimligt med 
de resurser som krävs för att vi ska hantera det själva. Man måste också 
kunna välja sina strider ibland. I det här fallet så väljer man fel strid. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det får man absolut tycka. Jag tar alltid strid när jag är orolig för behö-
righetsöverföring ifrån Åland. Jag tycker att det är viktigt. Som jag sade i 
debatten i onsdags så i alla sammanhang när jag satt med i landskapsre-
geringen, och det berodde inte på mig personligen, så fanns det en atti-
tyd och en inställning att man försökte föra över, via överenskommelse-
förordningar, behörighet till Åland just för att utveckla självstyrelsen. 
Men nu ser jag gång på gång det motsatta och det bekymrar mig. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Christian Beijar, replik 

Talman! Jag tycker att ltl Anders Eriksson gör en felbedömning och det 
har vi framhållit i olika sammanhang. Om man skulle gå på hans linje så 
skulle det krävas orimliga resurser och samtidigt vill han skära ner på 
ÅHS, vilket jag påtalade i tidigare diskussioner. Vi måste de facto ändå 
kunna garantera samma patienträttigheter för ålänningar som för övriga 
EU-medborgare och därför förstår jag inte hans resonemang i det här 
fallet. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

När det gäller det sistnämnda att vi ska garanteras samma möjligheter 
som för övriga EU-medborgare så gör vi de facto inte det. Vi kan konsta-
tera att implementeringen av det här direktivet implementeras på ett 
sätt i Finland och det implementeras på ett annat sätt i Sverige, bl.a. 
detta med förhandsbesked som jag har nämnt. 

Ltl Beijar brukar vara respektfull och då vill jag också vara respektfull 
tillbaka. Vi gör olika bedömningar vilket politik går ut på och det är 
ingenting att säga om det. Men man måste kunna göra olika bedöm-
ningar utan nedvärderande omdömen om var och en. 

När det gäller de orimliga kostnaderna som det skulle bli om vi skulle 
tänka själva så har aldrig de kostnaderna klarlagts. I utskottsbehand-
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lingen, som både ltl Beijar och jag tog del av, så fick vi ju inte reda på 
vad kostnaderna skulle bli t.ex. när det gäller informationsansvaret för 
ÅHS och vad kostnaderna skulle bli för FPA. 

Christian Beijar, replik 

Fru talman! Ltl Anders Eriksson talar alltid om förhandsbeskeden som 
man får i Sverige såsom det skulle vara ekonomiskt bra för patienten. 
Det finns inte några sådana garantier. Däremot är systemet som Åland 
och Finland går in för administrativt enkelt, det är inte krångligt och 
man slipper förhandsbesked. FPA ersätter kostnaderna med 20-30 pro-
cent.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag pekar på motiveringarna på sidan 10 i lagframställningen från land-
skapsregeringen. Det står så här: ”Till skillnad från den finländska mo-
dellen kan de personer som begär det få ett förhandsbesked från för-
säkringskassan huruvida den vård som patienten söker i ett annat EU-
land ger rätt till ersättning enligt lagstiftningen.” Jag anser att det här 
är jätteviktigt, men jag står inte och säger rakt av att så här ska vi ha det, 
så här ska vi ordna det. Jag har velat få fram kostnaderna för det här. 
Det här är en viktig sak sett ur patienternas synvinkel, men vi vet inte 
konsekvenserna av det. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Barbro Sundback 

Fru talman! Jaha, herrarna flyr fältet, Ålands Framtid flyr fältet. Ja, en soldat 
är kvar, bra! Det hade varit trevligare om ltl Anders Eriksson hade haft så 
mycket kurage att han hade vågat stanna kvar i salen och debattera. Nu kom 
de tillbaka, vad bra. Jag har någonting viktigt att säga. 

Vi vet att hälso- och sjukvård är den fråga som väljarna värderar högst. Det 
är hälso- och sjukvården som ålänningarna vill att vi ska sköta så att det fun-
gerar för var och en på ett optimalt sätt. 

Det här EU-direktivet är en viktig hörnsten i utvecklandet av hälso- och 
sjukvården. På något sätt försöker Ålands Framtid också antyda att det är 
viktigt, men inte lika viktigt som att profilera sig i självstyrelsepolitiska frågor 
gentemot oss andra. 

När det gäller motiveringarna i reservationen så är det ingen som egentlig-
en har någon relevans för själva direktivet. Inte ens i jämförelse med Sverige 
kom det fram nu sist att det är av betydelse för ltl Anders Eriksson. Först ta-
lar ltl Anders Eriksson hur det görs i Sverige och han antyder att det är myck-
et bättre än i Finland, men sedan får vi höra att han kanske inte förespråkar 
det heller, utan det beror på vad det kostar. Ena dagen är det si och andra da-
gen är det så, men det handlar inte om patientdirektivet och faktiska service-
utbudet för ålänningar som EU-medlemmar. Man föreslår förkastade av 
alltihop. 

Om vi skulle förkasta det här direktivet så blir konsekvenserna att ålän-
ningarna inte skulle ha de här rättigheterna som andra medborgare i Finland 
har. Det andra är att vi småningom skulle få kolossala böter för att vi inte im-
plementerar EU-direktivet. Det är inte bara rappakalja i den här reservation-
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en utan jag tycker att det är ett väldigt cyniskt politiskt spel som Ålands 
Framtids spelar. Det är viktigt att medborgarna inser det. Så här ska man inte 
driva politik om man är seriös. Självstyrelsen är viktigt men det är också vik-
tigt att ge ålänningar de rättigheter som tillkommer dem på grund av att de är 
EU-medborgare. 

Nu lägger Ålands framtid det här förslaget för att de vet att det aldrig går 
igenom, vilket ännu en gång visar hur cynisk och oseriös man är i den politik 
som man driver. Tack, fru talman. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Ltl Sundback lyfte fram att hälso- och sjukvården är den fråga som 
ålänningar prioriterar högst. 

I utskottsbetänkande skriver man så här: ”En av tankarna bakom ett 
enhetligt tjänsteutbud för hälso- och sjukvården i Finland är att alla 
ska ha rätt till samma hälso- och sjukvårdstjänster oberoende av till 
vilket sjukvårdsdistrikt personen hör.” Det här säger allt. Vi går in i ett 
system där tjänsteutbudet bestäms av någon annan än det åländska fol-
kets representanter här i lagtinget. Är det verkligen ändamålsenligt ur 
självstyrelseperspektiv att vi frånsäger oss den möjligheten och rätten 
att definiera det tjänsteutbud som vi vill att ålänningar ska få ta del av? 
Är det verkligen ändamålsenligt enligt ltl Sundback? 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag vet egentligen inte vad ltl Axel Jonsson är ute efter. Vi definierar 
vårt tjänsteutbud på Åland när vi lägger budget för ÅHS och de beslut 
som styrelsen lägger fram. Men dessutom har ju alla ålänningar rätt till 
de tjänsteutbud som finns i övriga Finland. Vi har inte alla specialiteter. 
I och med det här direktivet kan man dessutom åka till Tyskland, Sve-
rige eller vart man vill i EU och köpa tjänster och man får en viss del er-
satt, men det vill inte Ålands Framtid. Ålands Framtid är beredd att för-
kasta det. Jag förstår inte vad vi håller på med överhuvudtaget. Vill ni 
diskutera hälso- och sjukvård, för det går inte den här reservationen ut 
på. I reservationen vill man diskutera regeringens självstyrelsepolitik. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Det är precis som ltl Sundback säger. Med det här direktivet har vi möj-
lighet att definiera vilka tjänster ålänningarna ska få ta del av utanför 
Åland när vi inte kan tillhandahålla de tjänsterna inom ÅHS. Men nu ger 
vi bort den möjligheten att definiera vilken typ av tjänster som man ska 
erbjudas som ålänning. Vi begränsar oss till det finska utbudet som be-
stäms på ett annat ställe än av Ålands lagting. Det här kan inte vara 
ändamålsenligt och det kan inte vara bra ur ett självstyrelseperspektiv 
att vi ger bort den här möjligheten. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det är inte ändamålsenligt, det håller jag med om. Det är inte som ltl 
Axel Jonsson påstår. Läs på lite bättre så kanske reservationerna också 
blir bättre! 

Talmannen 
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandling-
en föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet.  
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Föreläggs förslaget till landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om gränsöver-
skridande hälso- och sjukvård för godkännande. Begärs ordet? 

Ltl Anders Eriksson 

Fru talman! Det är med beklagan jag är tvungen att föreslå ett förkastade av 
den här lagframställningen. 

Ltl Axel Jonsson  

Jag ber att få understöda förslaget.  

Talmannen 
Under behandlingen har ltl Anders Eriksson, 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 rös-
tar ja och de som röstar för ltl Anders Erikssons förslag att lagförslaget ska förkastas 
röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd. 

Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.  

Majoritet för ja. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets 
andra behandling är avslutad. 

Föreläggs förslaget till landskapslag om upphävande av 22 § landskapslagen om hälso- 
och sjukvård för godkännande. Lagförslaget är godkänt. 

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 2 och 12 § landskapslagen om grun-
derna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård för godkännande. Lagförslaget är god-
känt.  

Föreläggs motiveringen för godkännande i enda behandling. Lagtinget har godkänt mo-
tiveringen. 

Ärendet är slutbehandlat. 

Enda behandling 

5 Behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2013 
Finans- och näringsutskottets redogörelse (FUR 1/2013-2014) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet avförs från dagens föredragningslista. 

För kännedom 

6 Landskapsregeringen och Nordiska ministerrådet – verksamheten 2013 och övergri-
pande prioriteringar 
Landskapsregeringens meddelande (M 4/2013-2014) 
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 24 mars 2014 då en gemensam diskuss-
ion om detta samt följande ärende kommer att tillåtas. Dessutom har talmanskonferen-
sen beslutat att en debatt om EU och Norden ska hållas i anslutning till de båda ären-
dena. Ett diskussionsunderlag i form av rapport har sänts ut till lagtingets ledamöter 
och kommer dessutom att delas ut på ledamöternas bord. 

7 Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1 – 31.12.2013 
Nordiska rådets berättelse (NRB 1/2013-2014) 
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 24 mars 2014.  

Plenum slutar 
Nästa plenum hålls 19.03.2014 klockan 13.00. Plenum är avslutat. 
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Bordläggning 

1 Validering i gymnasieskolor 
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 5/2013-2014) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 3/2013-2014) 
Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 24.3.2014 Godkänt. 

Bordläggning 

2 Godkännande av ändringen av konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar 
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 4/2013-2014) 
Landskapsregeringens yttrande (RP 5/2013-2014-s) 
Republikens presidents framställning (RP 5/2013-2014) 
Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 24.3.2014. Godkänt. 

Enda behandling 

3 Behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2013 
Finans- och näringsutskottets redogörelse (FUR 1/2013-2014) 
Enligt 15 § i arbetsordningen ska finans- och näringsutskottet för varje år avge en skrift-
lig redogörelse beträffande handläggningen av ärenden rörande tjänstekollektivavtal till 
lagtinget. 

Först tillåts diskussion, efter det antecknar sig lagtinget redogörelsen för kännedom. 

Diskussion. 

Ltl Jörgen Pettersson 

Talman! Lika punktlig som tussilagon i dikena har jag nöjet att även i år stå 
här och på finans- och näringsutskottets vägnar redogöra för regeringens 
framförhandlade tjänstekollektivavtal. Utskottet får förvisso fortlöpande in-
formation om vad som sker på området, men vi nöjer oss med att samman-
fatta behandlingen av dem till den tidiga vårkanten.  

Till finans- och näringsutskottets ansvarsområden hör enligt den 15 § i ar-
betsordningen att varje år godkänna och ge en skriftlig redogörelse beträf-
fande handläggningen av ärenden som rör tjänstekollektivavtal till lagtinget. 
Detta är förvisso ett viktigt ärende men kanske mest ändå operativt och något 
som ska följa den budget som landskapsregeringen av detta lagting är ålagd 
att följa.  

Avtalsförhandlingarna berör landskapets cirka 1 800 anställda och land-
skapets förhandlingar med respektive fackliga organisationer, vilka fram-
kommer i redogörelsen. De flesta av de anställda i tjänstekollektivavtalsför-
hållande, cirka 1 100, finns på ÅHS. Andra sköter på olika sätt den övriga 
dagliga driften av landskapet Åland, många av dem arbetar till exempel i våra 
skolor. 

Sammantaget har det varit många avtal som utskottet har godkänt, vilka 
framkommer i redogörelsen. Det är också relativt många avtal som utskottet 
har antecknat sig till kännedom. Utskottet har inte funnit anledning att vi-
dare kommentera något av dessa avtal. Fjolårets avtalsförhandlingar följer 
gängse praxis och innehåller inga andra överraskningar än normala förhöj-
ningar i förhållande till tidigare år. 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet enigt att lagtinget an-
tecknar sig redogörelsen angående behandlingen av ärenden rörande land-
skapets tjänstekollektivavtal för år 2013 till kännedom. 
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Talmannen 
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. 

Lagtinget antecknar sig redogörelsen för kännedom. Ärendets enda behandling är av-
slutad. Ärendet är slutbehandlat. 

Föredras 

4 Ålands handlingsprogram mot riskbruk och missbruk 2013-2016 
Landskapsregeringens meddelande (M 3/2013-2014) 
Enligt 30 § i arbetsordningen kan lagtinget på förslag av talmannen remittera ett med-
delande 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 social- och miljöutskottet. 
Diskussion. 

Minister Carina Aaltonen 

Fru talman! Bästa lagtingsledamöter, hur många av er här i salen idag har 
inte någon nära vän, anhörig eller bekant med alkohol- eller drogproblem? 
Tyvärr är vi allt för många som är drabbade och som bär en på sorg och för-
tvivlan inom oss över missbrukets makt över helt vanliga, normala människor 
i vår närhet. Missbruk och beroende av alkohol är ett av de största folkhälso-
problemen på Åland, i Finland, ja i hela Norden. Vårt samhälle skulle ha oer-
hört mycket att vinna på att få ner alkoholkonsumtionen och stenhårt stå fast 
vid en nolltolerans mot narkotika och andra illegala droger.  

Vi kan förändra attityder, vi kan skapa nya normer och göra aktiva med-
vetna val som bidrar till andra förhållningssätt. Men det kräver att vi jobbar 
tillsammans, mot ett gemensamt mål och att vi tar ställning till vilket sam-
hälle vill vi leva i och i vilket samhälle vi vill att våra barn ska växa upp i. Och 
vi borde också ta ställning till hur mycket konsekvenserna av detta missbruk 
ska få kosta, både i personliga förluster och samhällsekonomiska.  

Det är med förhoppningen om att vi nu kan göra gemensam sak i kampen 
mot risk- och missbruk som jag presenterar Ålands nya handlingsprogram 
riskbruk och missbruk för perioden 2013-2016.  

Redan den 7 december 2011 tillsatte landskapsregeringen en kommitté 
med uppdrag att ta fram ett nytt program. Kommittén ansåg att det alkohol- 
och drogpolitiska programmet inte bara skulle revideras utan helt och hållet 
förnyas samt kompletteras med två nya områden. Därför omfattar program-
met idag, förutom alkohol, narkotika och tobak, även doping och spel.  

Jag är verkligen stolt över kommitténs arbete. Vi har idag ett mycket om-
fattande och genomtänkt program som också innehåller många konkreta åt-
gärder. Det är också ett faktaspäckat program. En klar dokumentation över 
hur läget såg ut på Åland i början av programperioden. Programmet ska vara 
lätt att följa upp och det berör många olika grupper och beslutandenivåer. 
Det är allt från Ålands lagting, landskapsregeringen, kommunerna, myndig-
heter som polis, tull, ÅHS, ÅMHM till näringsidkare, arbetsgivare, förening-
ar, föräldrar, idrottsledare osv. Vi är många ansvariga som var och en ska bi-
dra till att detta program går från ord till handling. 

Vad är då ambitionen och målsättningen? Regeringen vill genom detta 
program och meddelande ta ett bredare grepp över risk- och missbruksområ-
det. Ett stort fokus ligger på samarbete, tidiga insatser och attitydförändring-

  125 



  

ar.  På Åland utförs redan idag ett engagerat och bra arbete mot missbruk på 
såväl professionell som ideell basis. Förutsättningarna för att nå framgång i 
arbetet mot missbruk kan ytterligare förbättras genom samordning, struktur, 
analys och en optimal resursfördelning. Tidiga insatser görs både på dag-
hemmen och i våra skolor. Tack vare alla de olika antimobbningsprogram 
som Kiva skola, Friends, Steg-vis samt genom de vuxna som vågar ta tag i 
problem hos våra barn och unga kan utanförskap stävjas tidigt. Ett annat ex-
empel på andra tidiga insatser är t.ex. när företagshälsovården eller arbetsgi-
vare upptäcker tendenser till ett ökat missbruk hos arbetstagare och aktivt tar 
tag i problemet. Det är många gånger lättare att bryta ett negativt beteende 
innan det har rotat sig fast på allvar.  

Regeringen vill också bidra till att föräldraengagemanget förstärks ef-
tersom. Det är vi som är föräldrar som ska ta ansvar för våra minderåriga 
barn. Vi kan inte lämna över ansvaret på skola, fritidsledare eller på ungdo-
marna själva. Här är Projektet Vision Nolltolerans ett viktigt stöd till föräld-
rar genom COPE-kurser, föreläsningar och andra attitydförändrande insat-
ser. Folkhälsan driver projektet sedan drygt ett år tillbaka och projektledaren 
är även samordnare av den operativa gruppens arbete. 

Det som är nytt i programmet är också skapandet av sex nyktra zoner. Vi 
vet att vi lever i ett samhälle där alkoholkulturen är stark och vi måste rikta 
insatserna till områden där de kan göra mest nytta. Det långsiktiga målet är 
att även via de här sex nyktra zonerna kunna påverka attityderna och nå en 
minskad totalkonsumtion. Zonerna, som visserligen kan vara geografiska el-
ler handla om olika fysiska arenor, kan också representera olika perioder av 
livet. De sex nyktra zonerna som regeringen i första hand har utsett är under 
graviditeten, då barnet växer i sin mammas mage, då man är barn och ung-
dom, skolan, idrotten, arbetslivet och givetvis i trafiken.  

Ett annat nytt begrepp förs också in i handlingsprogrammet, den så kal-
lade tredje part. Historiskt sett är det inte något nytt fenomen att inse att 
även en tredje part lider av ett missbruk. För ungefär 100 år sedan startade 
nykterhetsrörelserna och det var som en reaktion på männens alkoholpro-
blem som skapade lidande hos kvinnor och barn. Runt varje person med 
miss- och riskbruk finns många närstående som påverkas i olika utsträck-
ning. Ett barn som växer upp med en mamma eller en pappa kan få ärr för li-
vet. I rapporten Hälsa i skolan från 2013 bedömer 30 procent av flickorna i 
yrkesgymnasiet att en närstående person använder för mycket alkohol och yt-
terligare 27 procent av flickorna i yrkesgymnasiet anser att de tar skada av 
detta. Det är helt oacceptabelt. Det handlar om nästan 60 procent av tjejerna 
i yrkesgymnasiet. Här behövs insatser.  

På lagstiftningsområdet finns en mängd förslag till ny och reviderad lag-
stiftning. En del har redan förverkligats och annat är på gång.  

Tillsynen över socialvården har nu från årsskiftet flyttats till ÅMHM.  
En ny tobakslag är aktuell nu när EU-parlamentet har sagt ja till ett nytt 

tobaksdirektiv. Beträffande spelövervakningen ska en lag om en ny tillsyns-
myndighet antas. Vi behöver även införa en åldersgräns på 18 år för penning-
spel. Idag har PAF själva tagit beslut om att förbjuda minderåriga att spela, 
men det behöver finnas en reglering i lotterilagstiftningen.  

Den största politiska tvistefrågan har varit sänkningen av den lägre promil-
legränsen. Att gränsen för grovt rattfylleri sänks från 1,2 till 0,8 har varit 
oproblematiskt, men frågan om att sänka den lägre promillegränsen har rege-
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ringen haft olika åsikter om och det är i sig inget problem. Som minister eller 
lagtingsledamot får man ha olika åsikter i så kallade samvetsfrågor. Frågan 
har varit hur vi ska komma vidare så att majoritetet i regeringen kan känna 
sig tillfreds med lösningen.  

Nu har vi kommit fram till ett förslag som regeringen står bakom. Vi sän-
ker promillegränsen till 0,2 och inför ny straffåtgärd, rattfylleriförseelse, för 
dem som kör som ett fordon med en promillehalt i blodet mellan minst 0,2 
och 0,5 promille i blodet. I praktiken innebär detta att om man blir stoppad 
av en polis och blåser t.ex. 0,3 promille i en precisionsalkometer så avbryts 
bilfärden, föraren får en ordningsbot eller strafforder och så får hen lämna bi-
len och återkomma när hen har nyktrat till och fått ner promillegränsen un-
der 0,2. Vid upprepade förseelser, förslagsvis tre, så bör körkortet dras in.  

Ett förslag till reviderad trafikbrottslag kommer till lagtinget i höst. Då får 
vi se närmare hur detaljerna kring den nya straffåtgärden ser ut och hur de 
ska lösas. Men om lagtinget har synpunkter och åsikter kring det här förslaget 
så välkomnar regeringen detta i nuläget.  

Rattfylleriförseelse finns inte i övriga Norden. Min förhoppning är att det 
här förslaget ska få stöd lagtinget. Huvudorsaken till att regeringen vill sänka 
promillegränserna är för att förändra attityder. Jag anser att det här är en 
viktig normskapande åtgärd, vilken kommer att inverka på människors alko-
holkonsumtion, det är jag helt övertygad om.  

Japan är det land i världen som under 2000-talet sänkt promillegränsen 
från 0,5 till 0,3 och där man har gjort evidensbaserad forskning både före och 
efter sänkningen. Där visar resultaten på att trafikolyckorna i stort inte har 
minskat, men däremot har de alkoholrelaterade trafikolyckorna gått ner.  

En ny körkortslag kommer till lagtinget nästa vecka och där finns också en 
mängd åtgärder som syftar till förändra attityder och som också ger ett utökat 
meddelandeansvar för läkare som upptäcker att de har patienter med alko-
holproblem.  

Andra åtgärder som görs är bland annat att olika informationsmaterial tas 
fram, ett brottsförebyggande program ska också tas fram. En tyngpunkt lig-
ger just nu på utbildning och fortbildning och i dagarna har en tredje kurs i 
Ansvarsfull Alkoholservering hållits. Sammanlagt har väl närmare 200 per-
soner gått de här olika kurserna som ordnas av landskapsregeringens social-
vårdsbyrå i samarbete med polisen och ÅMHM. Det är ett otroligt viktigt 
samarbete där vi konkret ser att buset på Nygatan efter att krogarna har 
stängt har minskat betydligt. 

Jag vill betona att trots att meddelandet inte har kommit till lagtinget för-
rän nu så har det varit och är full aktivitet på fältet. Förutom Projekt Vision 
Nolltolerans och Ansvarsfull Alkoholservering så träffas de tre olika grupper-
na som ansvarar för programmets förverkligande regelbundet. Den politiska 
referensgruppen som är parlamentarisk har träffats två gånger, styrgruppen 
har träffats en gång och den operativa gruppen träffas ungefär var sjätte 
vecka. Grupperna har tillgång till varandras protokoll och alla kan följa med 
vad som sker på fältet eller på den politiska arenan och vilka frågor som är 
aktuella. 

Jag tror att jag skulle kunna fortsätta att berätta om alla insatser och åt-
gärder hur länge som helst. Vi jobbar nämligen på olika sätt och på olika ni-
våer för att nå resultat. Och varför gör vi allt detta? Ja, vi vill minska alkohol-
konsumtionen och egentligen finns det bara ett säkert sätt. Det är att höja 
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priset och begränsa tillgången. Men det är inte gångbart i dagsläget. Då vet ni 
hur det slutar; med stora rubriker om att en-portionsregeln måste bort och 
att Åland som turistdestination skulle skadas i grunden om tillgången skulle 
begränsas.  

Nu är ändå inte den stora faran – som jag ser det – den alkohol som kon-
sumeras på krogen under kontrollerade former av utbildad personal. Det är 
all den sprit som dricks i hemmet, utan kontroll, utan insyn. Det är där vi 
borde sätta in insatserna. Det är där vi måste börja för att minska skadorna 
av risk- och missbruk i det åländska samhället. Jag vill gärna se förebyggande 
och främjande åtgärder framom vård och dyra insatser i ett senare skede.  

En-portionsregeln kommer att försvinna också från Åland. Det kommer att 
ställa mycket högre krav på krögarna att inte servera minderåriga och över-
förfriskade. Men när detta kommer att ske får vi se. 

Just nu ska vi fokusera på de övergripande målsättningar som vi har i detta 
nya risk- och missbruksprogram. Här behöver alla som har en politisk platt-
form och position vara med och förändra attityder. Vilket samhälle vill vi att 
våra barn och barnbarn ska växa upp i? Jag ser framför mig ett samhälle där 
vi tillsammans försöker skapa ett tryggt och gott samhälle där barn inte be-
höver växa upp med föräldrar som dricker för mycket, där ungdomar inte ris-
kerar att dras in i ett drogmissbruk, där föräldrar kan känna att det är okej att 
dra upp gemensamma regler för tonåringarna och att ungarna också vet att 
det finns många vuxna som håller koll på dem och som faktiskt bryr sig.  

I det samhället som jag ser framför mig ska inte arbetsgivare förlora eko-
nomiskt på att anställda inte kommer till jobbet på grund av alkoholproblem. 
På vårt Åland ska vi kunna färdas tryggt på vägar och gator utan riskera att 
rammas ner av ett rattfyllo.  

Det lilla barnet som växer i mammans mage ska få göra det utan risk för 
fosterskador orsakade av alkohol eller droger.  

Tolerans och acceptans ska vara ledord i alla sammanhang. Man ska få 
vara precis den man vill vara och inte behöva bli någon annan med hjälp av 
alkohol och droger. Vi har så mycket att vinna på att våga se och att våga tala 
om de problem som risk- och missbruk för med sig. Vi som är politiker har 
inte bara makt att förändra normer och attityder. Det är också vårt ansvar att 
göra det. 

Jag vill avsluta med att tacka kommittémedlemmarna Åke Mattsson, Tor-
björn Eliason, Göte Winé och Cita Nylund för ett engagerat och kompetent 
arbete med programmet. Jag ser fram emot en konstruktiv debatt här i 
Ålands lagting. Tack, fru talman. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Jag tänkte beröra promillegränsen i trafiken. När det 
gäller alkoholrelaterad olycksstatistik så sökte ministern sig till andra 
sidan jordklotet i Japan. Jag har läst nordisk statistik som visar på att 
förändringar i olycksstatistiken börja ske vid cirka 1-1,5 promille, det är 
där vi får de dramatiska ökningarna. Att sänka den lägre promillegrän-
sen för rattfylleri eller införa en nivå som är lägre än den vi har idag 
torde inte ha någon större effekt på olycksstatistiken. Det är min be-
stämda uppfattning. 

Till övriga delar vill jag informera ministern om att sådana här sym-
boliska sänkningar av promillegränsen har man också provat på i Stock-
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holms skärgård. Där har effekten varit väldigt dramatiskt för restau-
rangbranschen. Det hoppas jag också att ministern och landskapsrege-
ringen ser över och överväger att inte genomföra den här förändringen 
här.  

Minister Carina Aaltonen, replik 

När det gäller markeringen av sänkningen av promillegränsen så är det 
för att ändra attityder, skapa nya normer i vårt samhälle och för att få 
ner alkoholkonsumtionen som framförallt sker i hemmet på kvällstid 
och på helger.  

Jag har inte siffror för Åland men vi vet att alkoholrelaterade skador 
kostar idag det finländska samhället 4,5-6 miljarder euro per år. 25 pro-
cent av de kostnaderna får kommunerna ta hand om. Ser man på detta 
inte bara som en lagtingspolitiker utan också som engagerad kommun-
politiker så finns det all anledning att försöka få ner alkoholkonsumt-
ionen. Sänkningen av promillegränsen är ett av de medlen. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Jag tror att den lägre promillegränsen har en mer 
marginell betydelse i det här sammanhanget. Jag tror att man måste 
rikta mera fokus på andra åtgärder. Jag hoppas ändå att landskapsrege-
ringen också beaktar att Finland nyligen har haft en sådan här debatt 
och det har också används som argumentation i diskussionen att Fin-
lands riksdag och Finland är på väg åt det här hållet. I media har det 
precis i dagarna framkommit att Finland inte längre tänker genomföra 
förändringen och det har också en viss betydelse tycker jag.  

Minister Carina Aaltonen, replik 

Jag ser fram emot ltl Petri Carlssons framförande, då kommer han med 
andra alternativa åtgärder som skulle kunna ha samma preventiva effekt 
och få ner alkoholkonsumtionen. Jag är nämligen övertygad om att för 
ålänningarna är bilen väldigt viktigt och körkortet likaså. Att riskera att 
tappa körkortet, åka fast eller att få en bot tror jag faktisk kommer att få 
en avskräckande effekt. Jag tycker att det här är en bra kompromiss som 
regeringen har kommit fram till. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Jag har en detaljfråga till ministern när hon nu står i talarsto-
len. Det handlar om vårdsidan.  

Under förra mandatperioden fanns det långtgående planer på att in-
föra en tillnyktringsenhet inom psykiatrin och ta bort ansvaret från poli-
sen. Det handlar ofta om en dubbeldiagnos för de här klienterna. Det 
fanns långtgående planer, konkreta målsättningar och en beräkning på 
vad det skulle kosta. Var ligger den frågan nu? 

Minister Carina Aaltonen, replik 

På grund av den ekonomiska situationen så är inte de planerna längre 
aktuella. Trycket och behovet av den psykiatriska kliniken har varit så 
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stort att det helt enkelt inte finns utrymme och resurser inom ÅHS för 
den här verksamheten i dagsläget. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Psykiatriska kliniken var i allra högsta grad involverad i det här 
arbetet och man såg på utrymmen. Den där beskrivningen känner jag 
inte tillräckligt igen. Det kan förstås vara en fråga om ekonomin i så fall, 
om det är det som ministern hänför till. 

Jag skulle också vilja få information om diskussionerna med rikssidan 
om tvångsvård till exempel när det gäller gravida. Vilka kontakter och 
diskussioner har landskapsregeringen inom det området? 

Minister Carina Aaltonen, replik 

Det stämmer, beträffande den psykiatriska kliniken så handlar det om 
ekonomiska resurser. Vi har helt enkelt inte ekonomi att ta hand om 
tillnyktringsenheten. 

Beträffande att tvångsvården så kommer det en lag. Det ligger ett lag-
PM hos lagberedningen just nu. Det kommer en ny lag som handlar om 
tvångsvård, men där har just den här gruppen gravida missbrukare lyfts 
ut, det har varit en för svår fråga på rikssidan. Det här är också ett om-
råde där vi inte har helt och hållet egen behörighet. Vi har delad behö-
righet. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, fru talman! Min frågeställning gäller hur det framskrider med 
drogarbetet vid ÅHS. Det gäller närmast Sivs Palmqvist utredning som 
hon gjorde 2004-2005, tror jag. Det paradoxala med den här utredning-
en är att alla politiker, ministrar och alla tjänstemän som har läst den 
tycker att den är väldigt bra. Där finns föreskrivet hur läkarna ska be-
möta olika patienter. Man ska alltid fråga om alkohol. Det finns väldigt 
många sjukdomstillstånd, framförallt för äldre, som är direkt förknip-
pade med alkoholkonsumtion. Det gäller att man sållar ut de patienter-
na snabbt. Hur har det gått med det här arbetet nu? Har den här rege-
ringen lyckats lyfta in det här arbetet eller står det fortfarande utanför? 

Minister Carina Aaltonen, replik 

Fru talman! Den operativa gruppen har nämligen lyft upp den här frå-
gan nu. Man har haft en genomgång på alla avdelningar inom ÅHS. Man 
har diskuterat vad som har hänt med rapporten som Siv Palmqvist skrev 
för ungefär tio år sedan. På många avdelningar kände man överhuvud-
taget inte till rapporten. 

Vi har också diskuterat att det kanske vore dags att låta en utredare 
titta över den här rapporten, göra den lite mera uppdaterad och sedan 
använda den på nytt i organisationen. Rapporterna väldigt bra.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Det sista kanske kan vara ett bra initiativ. När man pratar med många 
läkare som är engagerade i de här frågorna så efterlyser de detta och tror 
att det faktiskt skulle vara till stor fördel. Man hör om patienter som har 
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alkoholproblem men de blir inte tillfrågade fast läkarna inte kan ställa 
diagnoser. Kanske rapporten börjar bli för gammal men initiativet är 
bra. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag tänkte beröra två saker som nämns i meddelandet. För 
det första, vad är nu detta? Sänkning av promillegränsen? Nu ska vi 
återigen diskutera den frågan utifrån ett politiskt tyckande från land-
skapsregeringen. Samma saker nämndes i regeringens handlingspro-
gram från november 2011, för snart 2 1/2 år sedan, och där tyckte man 
också att man ska sänkt promillegränsen. För min del tycker jag inte om 
diskussionen på den här nivån, år efter år. Jag tänker ta ställning till 
frågan den dagen vi har en lagframställning framför oss, när vi har ett 
ordentligt statistiskt underlag, när vi har en god beredning och inte bara 
behöver diskutera frågan utifrån vissa lösryckta argument som förs fram 
här av ansvarig minister. Om ni vill genomföra det här så lämna en lag-
framställning i så fall. Det enda ni tycks vara överens om är att mi-
nistern som ansvarar för trafikfrågorna inte ska behöva presentera en 
eventuell lagframställning.  

Minister Carina Aaltonen, replik 

Det som regeringen helt och hållet har varit överens om, ända sedan vi 
skrev handlingsprogrammet, är att gränsen för grovt rattfylleri ska sän-
kas från 1,2 promille till 0,8 promille. Sedan har vi haft lite olika åsikter 
om den lägre gränsen. Nu har vi hittat en väg framåt. Det här är ett för-
slag som presenteras. Ltl Perämaa ska mycket väl få ta ställning när det 
lagförslaget kommer till lagtinget i höst.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag tar ställning till lagförslaget sedan när vi har ett ordent-
ligt underlag. Det här tyckandet räcker för min del. Det räcker att disku-
tera det så här kort. 

Sedan den andra frågan, spelmissbruk, det är också ett exempel på ett 
stort misslyckande från landskapsregeringen. I ett kort stycke finns det 
beskrivet att det finns 130 000 eventuella spelmissbrukare på rikshåll. 
Med vårt befolkningsunderlag ger det en motsvarighet på cirka 600 per-
soner som lider av spelmissbruk. Man nämner definitioner för spel-
missbruk. Man säger att man ska komma med en lotterilag och en spel-
tillsynsmyndighet. Samma saker har nämnts i snart 2 1/2 år, men inget 
resultat. Vi måste ju någon gång börja diskutera de konkreta åtgärderna 
och inte diskutera tyckandet också på det här området. När levereras 
konkreta åtgärder?  

Minister Carina Aaltonen, replik 

En ny tillsynsmyndighet kommer under den här mandatperioden. Man 
ska inte glömma bort att Ålands penningautomatförening också tar ett 
stort spelansvar inom sin verksamhet. Man har byggt upp en mängd 
olika system för att kunna kontrollera om personer har ett avvikande 
spelbeteende. Ålands penningautomatförening har t.ex. infört spelradar. 
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På hösten höll de är ett stort seminarium om spelansvar. Det görs myck-
et inom det här området. Landskapsregeringen håller också på att ta 
fram en lag om en ny tillsynsmyndighet. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Tack minister Aaltonen för en fin presentation av 
meddelandet. Jag tänker inte gå in i detalj men överlag har man alltid en 
målsättning med sin handlingsplan. Man skriver också att den politiska 
målsättningen är nolltolerans av ANDTS för barn under 18 år. Men se-
dan i följande mening skriver man att målsättningen är att höja alkohol-
debuten för just de här barnen. Det kanske går i kors. 

I sitt anförande pratade ministern inte om målsättningen nolltolerans 
utan mera om visionen nolltolerans. Det skulle vara intressant att veta 
om nolltoleransen är en vision eller är det en konkret politisk målsätt-
ning som regeringen har?   

Minister Carina Aaltonen, replik 

När det gäller narkotika och droger då är nolltolerans en målsättning. 
Idag driver Folkhälsan ett treårigt projekt som heter Projekt Vision Noll-
tolerans. Jag kan förstå att det kan bli en sammanblandning där. Pro-
jektledaren fungerar som en samordnare och jobbar med att förändra 
attityder hos både barn, ungdomar och föräldrar. 

Den övergripande politiska målsättning är absolut nolltoleransen när 
det gäller droger. Det är den signalen som vi skickar ut till våra myndig-
heter; tull och polis. Vi accepterar inte narkotika på våra gator på Åland. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Då är nolltolerans målsättningen för droger och inte 
för alla bokstäverna i kombination. Ofta när man sätter målsättningar så 
behöver de också vara realistiska och uppnåbara, annars brukar man i 
idrottssammanhang säga att det är visioner. Man kan visionera om att 
vinna ett OS guld men kanske man bara kan vinna DM på Åland och det 
kanske är lättare att uppnå. Hur realistisk är målsättningen att på Åland 
få en nolltolerans när det gäller droger fram till 2016?  

Minister Carina Aaltonen, replik 

Fru talman! Det här är säkert det tredje eller det fjärde alkohol- och 
drogpolitiska programmet som har tagits fram. Man har alltid haft en 
nolltolerans. Vi måste ju ha den visionen och sätta in åtgärderna där de 
gör mest nytta. Min bedömning är ändå att det borde vara lättare om vi 
gemensamt riktar insatserna på att få nolltolerans beträffande droger på 
Åland. Vi vet att det ungefär finns 200 narkomaner på Åland så det är 
en tuff målsättning. Ambitionen finns absolut där. Jag tycker att vi inte 
ens kan tänkas oss att lätta på den ambitionen, vilket man bland annat 
har gjort i riket.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Gunnar Jansson, replik 

Ministern nämnde bland annat att en sänkt promillegräns skulle ha en 
normskapande effekt och därmed fungera avskräckande. Jag känner 
inte till forskning någonstans som skulle styrka den teorin. Jag vet na-
turligtvis heller ingenting om de källor som ministern och landskapsre-
geringen tillämpar. Däremot visar all forskning på det här området att 
det som avskräcker är risken att åka fast och den risken ska vara reell. 
Det fungerar inte speciellt bra att man har en promillenorm i en lag. Det 
som avskräcker är den konkreta risken. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Slotte, replik 

Fru talman! Jag undrar hur ministern ser på krogarnas öppethållnings-
tider. Jag har förstått att många av besökarna kommer till krogen först 
vid tolvtiden på natten. Då kanske man samlas före på någon annan 
plats och är ganska förfriskad när man kommer fram. Kunde man titta 
på att ändra öppethållningstiderna? 

Minister Carina Aaltonen, replik 

Tack, fru talman! Det här var en ganska stor frågan när kommittén in-
ledde sitt arbete. Hur skulle vi ställa oss till öppethållningstiderna? Hur 
skulle man göra för att få ut människor tidigare på krogar och restau-
ranger? Vi har valt att gå in för projektet Ansvarsfull Alkoholservering 
och genom den verksamheten förändra attityder. Ett sätt kunde till ex-
empel vara att alla vaktmän som släpper in folk på krogarna i Marie-
hamn borde åka till Stockholm en helg och jobba sida vid sida med 
vaktpersonal. Då kanske man skulle bli strängare med att släppa in be-
rusade människor på de åländska krogarna. Det kunde vara en enkel sak 
att göra. 

Ltl Roger Slotte, replik 

Fru talman! Det är säkert bra att ha tillsyn, vakter och ordning och reda. 
Jag påstår inte att alla som kommer klockan tolv till krogen skulle vara 
överförfriskade. När krogarna har länge öppet så far man inte dit klock-
an tio på kvällen om man blir ensam där. Därför tror jag att det skulle 
vara till fördel om man kunde få folk till krogen tidigare. Då skulle 
drickandet totalt minska samt att då förvrider man inte dygnets timmar 
så att man orkar upp på morgonen dagen efter också.  

Minister Carina Aaltonen, replik 

Ett förslag som kommer att komma i den nya alkohollagen från riket är 
att man ska kunna införa ”happy hour” med lite billigare priser tidigare 
på kvällen. Det tror jag säkert kunde vara ett sätt att locka ålänningar. 
Men då kanske man dricker mera ute på lokal än hemma. Vi borde väl 
sträva till att vi får mera servering på restauranger under kontrollerade 
former. Det här är en fråga som kommer att leva ett tag till. Den nya 
finska alkohollagstiftningen lär komma i höst troligen.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Återigen påför man ÅMHM mera uppgifter. Har man 
resurser så att man kan fullfölja övervakningen eller är det meningen att 
landskapsregeringen ska tillföra ÅMHM mera resurser?  

Sedan ytterligare en sak som kanske inte berörs så mycket i det här 
meddelandet; problematiken med boendefrågan för missbrukare. I 
samband med att man får betalningsbekymmer så blir man ofta vräkt 
från lägenheten och då får man inte en ny lägenhet och man har betal-
ningsanmärkningar hos fogden. I det här meddelandet finns det inte 
någonting som berör på vilket sätt man ska bemöta den problematiken 
bland missbrukare idag. 

Minister Carina Aaltonen, replik 

Det första när det gäller konstaterandet om ÅMHM så måste vi komma 
ihåg att när ÅMHM utfört tillsyn så är målsättningen att 2/3 ska vara 
stödjande och 1/3 ska vara kontrollerande. Mycket av sina verksamheter 
som miljö- och hälsoskyddsmyndigheten utför till exempel i projektet 
Ansvarsfull Alkoholservering så är för att hjälpa personer på fältet, både 
krögare, polis, taxichaufförer och vaktman, att lättare kunna se drog-
tecken och hantera konflikter. Det här är också ett sätt att göra deras ar-
bete lättare. 

Beträffande hemlösa så finns det inte med i programmet. Det är väl 
mera en annan fråga som vi får ta i ett annat sammanhang. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Jag tänkte fortsätta med ämnet hemlösa. Det har visat sig på senare tid 
att hemlösa har börjat dyka upp på olika offentliga inrättningar och det 
börjar bli ett problem. Jag tycker att det är en ganska viktig sak för land-
skapsregeringen att komma med ett förslag på hur man tänker lösa den 
här problematiken. Annars börjar det här klientelet vandra runt och 
söka härbärgen där det finns offentliga inrättningar. Jag tycker att man 
borde ha tagit med detta i meddelandet för det hör ihop med miss-
brukarproblemen och det hör också ihop med att man har ett boende.  

Minister Carina Aaltonen, replik 

Beträffande de hemlösa så välkomnar jag ltl Brage Eklund till ett semi-
narium i sjöfartsmuseet som landskapsregeringen den 8 april kommer 
att ordna angående hemlösa. Där kommer den frågan att belysas ur 
olika infallsvinklar. När det här handlingsprogrammets skrevs för drygt 
ett år sedan så var de problemen inte aktuella. I första hand är det inte 
ett problem som vi kan lösa genom att skriva in det i ett handlingspro-
gram för risk- och missbruk. Det här handlar väldigt mycket om främ-
jande och förebyggande åtgärder och också om kommunernas ansvar. 
Vilka handlingsplaner finns i kommunerna?  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl John Hilander, replik 

Tack, talman! Minister Aaltonen nämnde en stor och viktig fråga; hjälp 
för tredje part och alla närstående. Vi vet att man inom vården ser ropen 
på hjälp, vilket skapar ett stort merarbete då det ofta då missbrukarna 
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nyktrar till inte leder någon vart. Vi vet också hur hårt anhöriga jobbar 
för att få vård för sina anhöriga. Hur ser man på den här problematiken? 

Minister Carina Aaltonen, replik  

Fru talman! Många gånger har man överhuvudtaget inte uppmärk-
samma tredje part. Det försöker vi göra i det här programmet, anhöriga, 
barn och närstående ska få stöd och hjälp. Allt fokus ska inte vara på 
personen som har ett missbruk, utan det måste gälla hela systemet runt 
omkring.  Vi kommer att behöva uppmärksamma detta i olika situation-
er när personen får vård, omsorg eller annat. 

Ltl John Hilander, replik 

Tack för det. Åland behöver verkligen skyddsnätet för alla drabbade runt 
missbrukaren. Jag ser att det här kan leda någonstans i riktigt god rikt-
ning. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Tack, fru talman! En-portionsregeln kommer att försvinna från Åland, 
men lite oklart när, ungefär så uttryckte sig minister Aaltonen. Varför är 
regeringen så lamslagen i denna fråga? Jag tycker att ålänningarna för-
tjänar ett svar på om regeringen kommer att leverera ett sådant förslag 
inom den här mandatperioden eller inte. Oklart när? Jag vill ha svar på 
frågan när. 

Minister Carina Aaltonen, replik  

Jag tycker att ltl Axel Jonsson har fått svar på frågan. En-portionsregeln 
kommer att försvinna. 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Kommer man att leverera ett sådant förslag inom mandatperioden? Kan 
man tolka ministerns svar på det sättet? 

Alkohollagstiftningen är en annan intressant fråga som man inte be-
rör i det här programmet. Ministern nämnde att enda sättet att minska 
konsumtionen är att minska tillgången och höjer priserna på alkohol. 
Varför har man inte från regeringens sida varit intresserad av att överta 
behörigheten över alkohollagstiftningen så att vi här i den här salen 
kunde diskutera just den frågan? Om det är på det viset att det här är 
enda sättet att faktiskt minska konsumtionen i det åländska samhället, 
vore inte Ålands lagting det ultimata stället att diskutera en sådan fråga 
på vad gäller ålänningarnas priser på alkohol och tillgång till alkohol? 

Minister Carina Aaltonen, replik  

Med anledning av det här så tolkar jag att ltl Axel Jonsson vill överta al-
kohollagstiftningen för att höja priserna på alkoholen betydligt för att på 
så sätt minska konsumtionen och begränsa tillgången.   

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! I meddelandet skrivs att promillegränsen för sjötrafi-
ken ses över. Vad har landskapsregeringen för tankar bakom den skriv-
ningen? Vi vet ju att fritidsbåtarna har samma hastigheter som normala 
biltrafiken i vissa lägen. Kan ministern säga lite vad som finns bakom 
detta?  

Minister Carina Aaltonen, replik  

Fru talman! Framförallt kan man säga att regeringen anser att 1,5 pro-
mille är alldeles för hög gräns för yrkesfiskare. Där kan vi verkligen be-
höva göra en åtgärd och sänka promillegränsen. 

Det finns ett förslag från kommittén i programmet om att sänka pro-
millegränsen till sjöss från 1,0 till 0,8. Det här har vi inte processat klart 
i regeringen ännu, det får vi se i höst när det kommer en ny lag på det 
här området. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Gun-Mari Lindholm 

Talman! Alla som har hållit i ett litet nyfött barn har säkert funderat; vilken 
framtid kommer det här barnet att möta? Ingen har tänkt tanken att perso-
nen kommer att bli drogmissbrukare eller alkoholist. Inget barn har det som 
sitt framtidsyrke. Ändå händer det. Varför? Det är väldigt svårt att säga. Men 
att hålla kvar drömmen, både för föräldrarna och för barnet, att barnet ska gå 
en ljus framtid till mötes tycker jag ändå att det här programmet andas. Det 
finns goda förutsättningar. 

Jag vill inleda att tacka alla dem som har varit med och bidragit till ett jät-
tebra meddelande och program. Såväl i min tidigare lagtingsgrupp som i min 
nuvarande så finns det och har funnits engagerade personer med stor erfa-
renhet och mycket kunskap inom det här området, personer som också har 
utbildat oss andra inom det här området. Det finns personer som brinner och 
ger all sin fritid för att arbeta för och emot de här sakerna.  

Det är ett jätteviktigt politikområde som vi nu idag ska diskutera och de-
battera. Vi ser också att det engagerar när man ser antalet talare på talarlis-
tan. Det finns också ett stort intresse ute i samhället för att diskutera de här 
frågorna.  

Man kan ställa sig frågan varför? Men man får väldigt några svar på det. 
Man kan alltid tala om samhällsklasser, okunskap, nyfikenhet, brist på tid 
och brist på engagemang. Men även om allt detta är uppfyllt till det allra, 
allra bästa så händer det att personer ändå hamnar i ett rent helvete. 

Det här programmet och meddelandet andas ändå en positivitet. Vi ska 
komma ihåg att det finns mycket bra saker som görs inom förvaltningen 
inom de här områdena. Bra är också att samhället, landskapsregeringen men 
också många kommuner stöder ett förebyggande arbete. Man stöder föräld-
rar, skolan, rådgivningen och studerandehälsan för att våra barn och ungdo-
mar ska komma in på den rätta vägen. 

Mycket är redan på gång, initiativ finns såväl inom förvaltningen men 
framförallt inom föreningslivet. Många människor engagerar sig på olika sätt 
i olika föreningar inom de här olika områdena. Från vår sida vill vi särskilt 
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poängtera det arbete man gör för barn och ungdomar, det förebyggande arbe-
tet som har med attitydarbetet att göra.  

Att tala om drogfria miljöer och nyktra zoner är väldigt viktigt och att pre-
miera sådana föreningar som arbetar med de sakerna.  

Idag är det väldigt viktigt för många människor som går på fotboll eller 
andra föreningsmöten att det också ska serveras alkohol vid de tillfällena. 
Många av oss har barn med i de sammanhangen och då måste vi också ställa 
oss frågan; är det rätt är att vid varje sådant tillfälle ändå ha alkoholserve-
ring? Jag brottas själv med den här problematiken för vi vill också vara väl-
digt europeiska. Vi vill vara så där som vi lite är på semestern att man kan ta 
ett glas vin mitt på dagen. Men ska man göra det i alla sammanhang på alla 
olika tillställningar runtom på Åland?  

Jag har själv vid ett tidigare tillfälle, när jag var social- och miljöminister, 
förbjudit ölservering på en fotbollsmatch och det var inte populärt. Jag tycker 
ändå att man ska fundera på om det är rätt att vid varje tillfälle servera alko-
hol. Det visar också vilka attityder vi har gentemot alkoholförbrukning. 

Det viktigaste av allt är att man sysslar med attitydförändringsarbete. Där-
för tycker vi från moderat samling att det är bra att man har ett sådant här 
förslag som man har i det här meddelandet att man kan ha en rattfylleriförse-
else. Vi tycker också från vår sida att det här borde vara en ordningsbot. När 
den här boten utdelas så skulle man ha någon form av körförbud under en 
viss tid, kanske upp till ett dygn. Man får väl se hur det i praktiken går lätt att 
ordna. Men det viktigaste är att den som fortfarande inte är övertygad om att 
0,2 promille är det som bör gälla i trafiken ändå börjar tänka på ett annat 
sätt. Är det okej att jag tar ett eller kanske två glas vin, men oftast en öl eller 
ett glas vin och sedan köra? Kanske man börjar fundera lite mera när man 
ändå har en risk att bli stoppad, lämna bilen och få en bot? Jag tror att det är 
en viktig början till att förändra ett beteende och framförallt attityden för atti-
tyden har blivit slappare. Åtminstone under det perspektivet som jag själv har 
så skulle det aldrig förekomma att det är okej att dricka lite och köra. Kör 
man så dricker man inte. Men det har tänjts på den gränsen, det tror jag att 
alla kan vara överens om. 

När man tar den nya körkortslagen så hoppas jag att man också reglerar 
att man i körkortsundervisning ska ha attitydsförändringsarbete. Jag tycker 
också att det är bra att de kommunala handlingsprogrammen nu kommer att 
aktiveras och de ska vara färdiga till 2015. Det är säkert många kommuner 
som tycker att det här är ytterligare ett program som man ska skriva. Det är 
integrationsprogram, äldreomsorgsprogram och mycket annat. Men det är 
viktigt att man i fullmäktigen och i styrelser diskuterar de här frågorna. Det 
är alltid värdefullt att diskutera och bryta de olika attityderna, kunskaperna 
och erfarenheterna med varandra. 

Med detta sagt så stöder vi det här meddelandet. Vi tycker att det är jätte-
bra. Det finns mycket som görs, mycket behöver göras, man ska inte stanna 
upp och slå sig för bröstet och tycka att allting är bra som det är. Det kanske 
inte är en sådan akut situation som vi hade för några år sedan vad beträffar 
droger på Åland, men det förekommer och det måste vi alltid jobba emot. 

Jag hoppas att vi också i framtiden kan hålla det lilla barnet i vår famn och 
drömma om barnets framtid och hoppas att den drömmen blir verklighet. 
Tack. 
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Ltl Åke Mattsson, replik  

Tack, fru talman! Det kan vara på sin plats med ett påpekande när det 
gäller rattfylleriförseelsen.  

Som jag har förstått av dem som jobbar med de här frågorna så mots-
varar 0,2 promille de facto 3,8. Marginalen man lägger på i det här 
sammanhanget är 1,8 promille. Så sänkningen kanske inte är så stor. 
Med den här undersökningen garanteras att man åtminstone har 0,2 
promille. Man är nog påverkad och man blåser 0,2 i precisionsalkome-
tern. 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Det viktigaste i debatten, det som media förmedlar från den här debat-
ten och diskussionen som förekommer i vårt samhälle, det är att man 
markerar att man arbetar med att få till stånd attitydförändringar. Det 
tror jag att är det allra viktigaste, dels i meddelandet men också i den 
här diskussionen. 

Ltl Åke Mattsson, replik  

Naturligtvis står jag för det också. Jag är en av dem som har drivit de 
här frågorna: Jag är välmedveten om att man har släppt förbi dem som 
blåste 0,49, de fick fortsätta helt ograverat medan de som blåste 0,5 blev 
kvar och fick semestern förstörd osv.  

Attitydförändringen är viktig. Man ska inte kunna dricka två burkar 
starköl och köra bil därefter. Vi ska ha en nykter zon i trafiken. Vi är helt 
på samma linje där. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Jag vill ge mitt stöd till ltl Gun-Mari Lindholms anfö-
rande. Jag tyckte att det var mycket bra. Särskilt det som hon uttryckte i 
frågan om promillegränserna. Syftet och målet, som jag också uppfattar 
det, är att om man kör så ska man inte dricka. Det är den normen vi vill 
försöka föra in med det här. Så jag tycker att det var väldigt bra sagt. 

Ltl Lindholm nämnde förändringar under hennes tid vad gäller drick-
andet och körandet och att det skulle ha skett en förslappning. Det 
skulle vara intressant att veta lite mera om det. 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Jag kanske har ett kortare perspektiv. Går man ännu längre tillbaka i ti-
den till när man började ta bilarna i bruk så kanske man hade en ännu 
slappare inställning än vad man har idag. Framförallt under den tiden 
som jag har varit föräldrar och man har varit på olika tillställningar eller 
gillen, det var ett väldigt fint ord som ltl Slotte använde, så har det ändå 
blivit mera brukligt att även fast man har små eller yngre barn med kan 
man tillåta sig att dricka någonting och sedan köra hem. Det har jag ing-
en erfarenhet av att man åtminstone i mitt nätverk gjorde för 30 år se-
dan. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 
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Minister Carina Aaltonen, replik  

Herr talman! Jag vill också tacka för det här anförandet. Jag vill förtyd-
liga detta med kommunernas handlingsplaner. Det var bra att ltl Gun-
Mari Lindholm tog upp det. Enligt det här programmet ska alla kom-
muner lämna in handlingsplaner till landskapsregeringen senast 1 maj 
2015. Visst har jag redan fått kritik från kommunalt håll att det här är 
ännu en pålaga och ett åtagande som måste göras. Men det är ju också i 
kommunerna som man verkligen kan jobba med främjande och före-
byggande arbete. Kommunerna kan sätta upp strategier för att dels 
minska alkoholkonsumtionen hos de egna anställda men också hos 
kommuninvånarna. Samhällsekonomiskt är det också en viktig sak att få 
ner kostnaderna för vård och insatser. Nu kommer vi in i ett tidigare 
skede. 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

När jag läste det här så tänkte jag först att det naturligtvis kommer att 
kritiseras att det ytterligare kommer en pålaga om ett nytt program.  

Ålands kommunförbund har säkert resurser att ta fram någon form 
av mall och utkast. Sedan kan man ha här olika differenser mellan 
kommunerna. Jag tror också att det är väldigt värdefullt att man i full-
mäktigen talar om det förebyggande och det främjande arbetet. Det 
kanske har med budgetfrågor att göra? Behöver man ha någon form av 
familjearbetare eller ungdomsarbetare? Vilka olika program ska man ha 
inom en kommun för att också komma till skott med attitydförändrings-
arbetet? Man kanske kan ha föräldragrupper på biblioteket osv. Det 
finns säkert en hel uppsjö med olika idéer. 

Minister Carina Aaltonen, replik  

Herr talman! Det finns faktiskt en resursperson, det är Projekt Vision 
Nolltolerans som redan har hållit ett första möte med kommunerna om 
handlingsplaner. Man går igenom vad man behöver tänka på och man 
kan få konkret hjälp och stöd. Men det är precis som ltl Lindholm säger, 
man behöver tänka igenom det här själv och diskutera det i fullmäktige. 
Det går inte att kopiera någon annans handlingsprogram om det ska bli 
riktigt bra och om det ska fungera. Det är nog bara för kommunerna att 
bita ihop och se det här som en del i ett arbete att få ned kostnaderna på 
sikt och få en friskare befolkning i sin kommun. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Jag vill inte på något vis vara en dysterkvist, men jag vill ta en 
villfarelse ifrån ltl Lindholm. Vi har nog haft en normaliseringsprocess 
på Åland när det gäller alkohol och droger under de här senaste tio åren. 
Vi vet i dagsläget att vi har nyrekrytering bland unga människor, man 
har en annan inställning t.ex. till hasch och vi har också en del tunga 
missbrukare. Ser man på ÅSUB:s tre senaste undersökningar om alko-
holkonsumtionen så bland de vuxna så har vi hittills inte brutet den 
trenden. Det finns mycket arbete kvar att göra. Just när det gäller droger 
så tror jag att det har blivit en normaliseringsprocess på Åland. 
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Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Nej, jag har inte den uppfattningen att ltl Sjögren är någon dys-
terkvist. Det är väl bra att man i så fall kan komma med verklighets-
förankrade inlägg i debatten, om man anser att man har det.  

Jag har diskuterat det här med 17–19-åringar, mestadels pojkar, som 
jag har runt köksbordet. Jag har den uppfattningen att det inte längre är 
tufft idag att ens prova. Det tycker jag att är en bra utveckling. Jag har 
haft barn i så pass många år så att för tio år sedan så var det ett helt an-
nat tonläge. Då var det nog mera hippt att prova än vad det är idag. Idag 
blir man verkligen utstött om man ens försöker. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Hela det här politikområdet är väldigt komplext. Undersök-
ningar visar också att det finns en större och växande mängd ungdomar 
som faktiskt har nolltolerans och som är väldigt restriktiva när det gäller 
alkohol och droger.  

Ser man på den senaste undersökningen Hälsa i skolan så finns det 
också en del oroande tendenser i den. Vi måste hålla flera bollar i luften 
och ta vara på det som är positivt, men absolut jobba målinriktat och 
konkret med de utmaningar som vi har. 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Till den delen kan jag hålla med ltl Sjögren att det sker en nor-
maliseringsprocess. Det är ju inte bara mot droger som det sker en nor-
maliseringsprocess, utan det sker gentemot alkohol och i det arbete har 
vi också väldigt mycket göra.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Torbjörn Eliasson 

Tack, herr talman! Huvudmålsättningarna som ställdes upp för kommittéar-
betet var att framförallt minska alkoholkonsumtionen, höja alkoholdebutål-
dern och att i handlingsprogrammet söka och visa vägen till ett narkotikafritt 
samhälle. Med tanke på hur det ser ut i världen idag inser var och en att det 
är höga målsättningar. Att åstadkomma ett narkotikafritt samhälle när vi, 
tvärtemot och i mitt tycke helt vettlöst fel, ser en liberaliseringsvåg välla fram 
internationellt, kan verka hopplöst och naivt. Men så låt det göra det då, låt 
det verka blåögt att tro på det svåruppnåeliga – för utan höga målsättningar 
når vi ingenstans!  

Beträffande själva narkotikamissbruket och alla dess negativa och krimi-
nella följdeffekter anser vi i centern att vår målsättning självklart ska vara och 
förbli noll toleransnivå. Det räcker med att lyssna på dem som varit i träsket 
och lyckats ta sig upp igen. Jag har aldrig hört någon som argumenterat för 
en liberalisering, typ fri försäljning av hasch. Nej, tvärtemot, vittnar de som 
upplevt helvetet om att det ena ger det andra och att i princip alla former av 
beroenden kan bli inkörsporten till nya och tyngre former eller kombination-
er av ANDTS-missbruk. En cigarrett kan vara början på den för alla inblan-
dade skräck- och ångestfyllda resan till tungt narkotikaberoende och ändstat-
ionen överdos. Jag kan inte komma till någon annan slutsats än att det lönar 
sig samhällsekonomiskt att göra allt för att förhindra detta.  
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Att lagstifta, förbjuda, kontrollera och straffa kommer vi inte ifrån, men 
lika nödvändigt är det att skapa ett samhälle som våra ungdomar tycker om, 
ett samhälle som man vill vara delaktig i, ett samhälle som erbjuder stimule-
rande sysselsättning och arbetsplatser. 

Tyvärr lurar många faror bakom knuten, många och nya lockelser som kan 
leda till riskbruk, missbruk och beroende. Delvis inkommen i arbetet beslöt 
därför kommittén att bredda programmet så att det innefattar hela ANDTS-
området, alltså utöver alkohol, narkotika och tobak även åtgärder för att be-
gränsa risk- och missbruk av dopingmedel samt penningspel. Det är bra och 
absolut nödvändigt med tanke på utvecklingen i samhället.  

Herr talman! Programmet som ligger på ledamöternas bord idag omfattar 
centern full ut. Arbetet som lett fram till programmet har varit stimulerande. 
En enig kommitté ligger bakom och de förändringar och reformer som före-
slås bearbetas nu av landskapsregeringen och kommer att utmynna i olika åt-
gärder och lagförslag.  

De organisatoriska frågorna har engagerat mig mycket. Det finns många 
aktörer som gör stora insatser för att minska avigsidorna med alla typer av 
missbruk. Många arbetstimmar och stora pengar läggs årligen ned i detta vik-
tiga arbete. I kommittén har vi lagt ner mycket tid på att finna bra former för 
styrning och samarbete av alla goda krafter. Det är angeläget att alla energier 
riktas åt samma håll, att dubbelarbete undviks, att blinda sektorer upptäcks 
och att de begränsade resurser som står till förfogande används så effektivt 
som det bara går.  

Till sist, herr talman, vi i centern är övertygade om att projektet Nollvision 
för Åland, där en samordnare samordnar och bistår tredje sektorn och kom-
muner, kommer att ge resultat. Tillsammans med den operativa gruppen, 
styrgruppen och den politiska referensgruppen har vi nu en organisationsre-
form som rätt utnyttjad ska kunna betyda skillnad för effektiviteten. Vi öns-
kar dem lycka till! Tack, herr talman. 

Ltl Sara Kemetter, replik  

Tack, herr talman! Tack ltl Torbjörn Eliasson. Vi är nog ganska av 
samma åsikt. 

I inledande av ert anförande nämnde ni att man måste göra allt för att 
förhindra att hamna in i träsket. Den första cigarretten kan skapa det 
första steget in i ett beroendeskap.  

Också förebilderna, föräldrarnas beteende och vännernas beteende 
har en jättestark betydelse att förhindra men också att skapa en situat-
ion där man kanske lättare hamnar in i träsket.  

Ni nämnde också nya lockelser. Vi har diskuterat i gruppen och jag 
har funderat själv kring det här spelandet, kanske inte spelmissbruk i 
form av penningspel, utan det här nya missbruket som vi ser i våra hem, 
åtminstone vi som har tonårsbarn, det gäller dataspelen. Det är en ny 
lockelse. Hur ser ni på det? 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Jag håller helt med när det gäller att vi vuxna bör 
vara förebilder och där kanske vi inte lyckas alla gånger. Men det är jät-
teviktigt, självklart.  
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När det gäller dataspel så tror jag att det är jätteviktigt att man har 
koll på sina barn så att det inte spelandet går till överdrift, för då leder 
det också till någon form av missbruk. Jag tror man kan involvera de 
vuxna. Jag tycker att man ser tendenser på missbruk av exempelvis Fa-
cebook och liknande sociala kanaler. Det är inte heller bra för barnen 
om föräldrarna bara sitter och tummar på sin telefon. 

Ltl Sara Kemetter, replik  

Tack, herr talman! Det var egentligen den diskussionen som jag var lite 
inne på. De nya lockelserna skapar beroende och jag hoppas att vi också 
kan ha lite närmare diskussion om det. Dataspelen skapar också en situ-
ation där barnen byter dygnsrytm, de hamnar i ett helt annat träsk och 
sedan kanske de har svårt att hålla ett arbete osv. Det gäller trots allt 
inte pengar eller alkohol. Vad är vi då för förebilder med våra telefoner 
och hur använder vi vår tid i familjen? Det gäller inte bara förebyggande 
arbete utan också information och vad vi har för uppgift som vuxna.  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Vi är helt överens ltl Kemetter och jag. Det gäller na-
turligtvis att inte överdriva. Man måste också komma ihåg att dataspel 
datorer med sina simulatorer också har väldigt många positiva sidor. 
Man kan lära sig otroligt mycket. Men självklart, allting som man gör för 
mycket av och går till överdrift med är inte bra. Det gäller för föräldrar-
na att vara med, vara delaktiga och säga till när man tycker att det blir 
för mycket. Gör man det i tid så tror att det går bra att kommunicera det 
budskapet till barnen. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Katrin Sjögren 

Talman! Jag är politiker och har varit det ett tag nu. Mitt yrke och min yrkes-
identitet är sjuksköterska.  

Min personliga berättelse är min, men jag vet att jag delar den med mina 
tidigare arbetskamrater. Jag tror att få ser missbrukets konsekvenser som 
sjuksköterska på en akutmottagning. Jag har blivit berörd, illa berörd, det har 
krupit under skinnet, jag har hört det, jag har sett det och känt lukten av det. 
Jag har jobbat i Finland, Sverige, Norge och på Åland och det ser likadant ut 
överallt. Missbruket är på ett ironiskt sätt universellt och mycket demokra-
tiskt. Det drabbar lika oberoende om man är kines, afrikan, europé, kvinna, 
man, ung eller gammal, fattig eller rik. Mitt perspektiv är lite detsamma som 
ltl Gun-Mari Lindholms, men jag har sett de äldre männen som har suttit på 
akutmottagningarna i sitt grava missbruk i sin ensamhet, i sin misär. Alltid 
när jag har sett dem så har jag sett de där små pojkarna och barnen. Jag har 
haft ett litet annat perspektiv, men på ett sätt på samma vis. Det var en liten 
personlig reflektion. 

Talman! En bra och offensiv missbrukspolitik baserar sig på forskning och 
evidens.  

En bra och offensiv missbrukspolitik inbegriper de allra flesta politikom-
råden; trafik, social- och sjukvård, utbildning och inte minst ekonomi. Miss-
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bruk leder inte bara till lidande och elände för missbrukaren själv och anhö-
riga utan också till stora kostnader för samhället. 

En bra och offensiv missbrukspolitik använder sig av den kompetens och 
kunskap som finns i hela samhället. Det gäller att hålla huvudet kallt och 
hjärtat varmt inom detta komplexa politikområde.  

Från liberalernas sida hade vi mer än gärna deltagit i arbetet med att revi-
dera och utforma ett nytt program. Vi anser att vi har både erfarenhet och 
kompentens inom området. Det fick vi inte, det var exklusivt för landskapsre-
geringen. Programperioden sträcker sig dessutom in i nästa mandatperiod så 
det skulle även av den orsaken ha varit välmotiverat med en arbetsgrupp som 
representerat alla fraktioner. Landskapsregeringens handlande i den här frå-
gan är både odemokratiskt och högmodigt. 

Det reviderade programmet är på många sätt bekant och fortsätter in-
slagna vägar och målsättningar. Det känns bra och det är också viktigt att 
vidga perspektiven till t.ex. spel. Missbruksmekanismen är den samma vare 
sig man missbrukar alkohol, mat, mediciner eller nätpoker. Det är också vik-
tigt med tydliga och mätbara målsättningar. Ett bra facit har vi utarbetat un-
der resans gång med både ”Hälsa i skolan” och ÅSUB-undersökningarna om 
ålänningarnas risk- och missbruksvanor. Också här går forskningen framåt, 
vi vet att det inte är fullständigt och totalt tillförlitligt att fråga människor di-
rekt hur mycket man dricker. Man förskönar ofta sanningen lite grann. Men 
det är till dags dato de bästa mätmetoderna som vi har. Det gör att vi nå-
gorlunda har koll på läget och kan styra åtgärder på ett bra sätt. 

Handlingsprogrammet innehåller konkreta åtgärder inom det förebyg-
gande arbetet med både samordning på kommunal nivå och inom tredje sek-
torn. Det har varit efterfrågat länge och det är mycket viktigt att det arbetet 
blir praktiskt och konkret och inte drunknar i administration. 

Landskapsregeringen offentliggör också lagstiftning inom flera områden 
t.ex. förnyad tobakslag. Där är det viktigt att man drar slutsatser av de erfa-
renheter man har på rikssidan efter att man reviderade sin tobakslag. Vidare 
vill man ha sänkt promillegräns, tillsynsverksamhet inom spel och en höjning 
av tillåten ålder för spel. Tänk att vi inte har haft åldersgräns tidigare, det är 
ju lite skamvarning på den frågan faktiskt.  

Beträffande promillegränsen och den diskussionen kring ett icke-
existerande lagförslag så drar det ett litet löjets skimmer över hela frågan och 
faktiskt över det här ambitiösa programmet. Det har varit fokus på vem som 
är för och vem som är emot, det blir nästan lite löjligt, istället för att diskutera 
den här sammanhållna alkohol- och drogpolitiken. Jag tycker för övrigt att 
obundna hade riktigt bra insändare i dagens tidningar.  

Talman! Vi har från liberalernas sida haft kontakt med de obundna ef-
tersom vi vet att det finns både ett stort engagemang och en kompetens inom 
det partiet. I de kontakterna framkom att det behövs en översyn av det före-
byggande arbetet i undervisningen och hälsoupplysningen, dvs. det arbete 
som vi har i grundskolorna. Det visar inte minst undersökningen Hälsa i sko-
lan där det framkommer att så mycket som 26 procent av de studerande på 
yrkesläroanstalterna bedömer att de själva inte har tillräckliga kunskaper om 
alkohol och droger. 26 procent är mycket! Det är en siffra som vi ska ta på 
allvar.   
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Jag vill också lyfta fram Fältarna när det gäller diskussioner med barn och 
ungdomar. Fältarna har en enorm kunskap och en fenomenal kontakt med de 
unga ålänningarna. Det är en resurs att ta till vara i det fortsatta arbetet. 

Vi vill också från liberalernas och de obundnas sida lyfta fram samord-
ningsansvaret som landskapsregeringen har, trots att det är en kommunal 
uppgift, när det gäller hemlösa. Det handlar ofta om personer som har 
dubbeldiagnoser, både en psykiatrisk diagnos och ett missbruk. Det är svårt 
jobb som måste göras och vi anser att landskapsregeringen har ett samord-
ningsansvar där. 

Vi vill också från liberalernas sida lyfta fram tillnyktringsenheten. Det 
gjordes ett stort och gediget jobb i den frågan och nu avfärdar man den bara 
och säger att det inte finns resurser. Ett sådant svar kan vi faktiskt inte riktigt 
nöja oss med. Eftersom det här ärendet går till utskottet så vill vi att man 
granskar den frågan lite noggrannare. 

Slutligen har vi tre specifika saker som vi vill lyfta fram. Liberalerna vill ha 
en ungdomsgaranti värd namnet. Det ska inte vara endast fokus på jobb och 
studier utan i en riktig ungdomsgaranti ingår också rehabilitering. Man 
fångar in de ungdomar som riskerar att marginaliseras. Det kan vara ungdo-
mar med missbruk och det kan vara ungdomar med psykisk ohälsa. Vi vill att 
landskapsregeringen lägger på ett kol i den frågan. 

För det andra vill vi också att substitutionsbehandlingen, dvs. behandling-
en med Suboxone, ska utvärderas. Behandlingen har varit reglerad och fun-
gerat i dryga fem-sex år nu och den är definitivt inte okomplicerad. Vi vill ha 
en ordentlig utvärdering. 

Slutligen vill vi i alla sammanhang lyfta fram barnen. När det gäller barn 
som anhöriga så är det en grupp som ofta glöms bort. Det är svårt att nå dem, 
det är svårt att se dem. När det gäller barn som anhöriga så vill vi också att 
man ska rikta insatser. I höstas hade föreningen Fri från Narkotika sitt årliga 
seminarium och då hade man besök för andra gången från en förening som 
heter Maskrosbarn. Det är Sveriges största organisation för unga som har 
växt upp med missbrukande eller psykiskt sjuka föräldrar. Det är den enda 
anhörigorganisationen för ungdomar. Den består av åtta personer som arbe-
tar heltid och de har cirka 100 ledare, praktikanter och volontärer. De har lä-
ger varje år och barn från hela Sverige är välkomna. Jag frågade den engage-
rade personen som höll anförandet och det skulle absolut vara mycket möjligt 
för åländska barn att också delta i lägren. Det är två tjejer som har grundat 
Maskrosbarn och de är uppvuxna i familjer med missbruk. Deras målsättning 
är: ”Att verka för att ge barn som växer upp med psykiskt sjuka och eller 
missbrukande föräldrar förutsättningar att bryta sitt sociala arv och växa 
upp till att bli välmående vuxna med meningsfulla relationer och en me-
ningsfull sysselsättning. Vi vänder oss till ungdomar från hela Sverige och 
erbjuder både läger och stödverksamhet”. Det här skulle vi vilja att man tit-
tar lite närmare på och ordna kanaler för de barn på Åland som med all sä-
kerhet växer upp med missbrukande föräldrar. Tack.  

Ltl Göte Winé, replik 

Tack, herr talman! Ltl Katrin Sjögren nämnde att det i undersökningen 
Hälsa i skolan framkommer att 26 procent av dem som går yrkesgymna-
siet inte har tillräckliga kunskaper om alkohol och droger. Samtidigt sä-
ger ltl Sjögren att det ska vara evidensbaserat. Det som har framkommit 
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i forskning är att man inte ska prata så mycket om alkohol och droger 
för att man väcker mer intresse. Man ska lägga resurser på attityder och 
att det är ungdomarna själva som beslutar när de erbjuds. Det här har 
Fältarna jobbat otroligt mycket med och tagit detta i beaktande och gått 
på olika utbildningar för att ha så bra kunskaper som möjligt om vad 
man pratar med ungdomar om. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Inte finns det någon motsättning i det. Vi kanske behöver jobba 
på ett annat sätt. Jag är ingen expert, men jag tycker att det här är en 
siffra som vi behöver ta på allvar. 

Ltl Göte Winé, replik 

Jag håller med ltl Sjögren att det är en siffra som man ska ta på allvar, 
men den kommer alltid att finnas där, för man kommer aldrig att kunna 
ge den kunskapen som de vill ha. Det är tyvärr ett fåtal som väcker den 
kunskapen. Jag har själv haft lektioner om droger. Efteråt har jag insett 
hur fruktansvärt fel jag har gjort. Skulle jag kunna vrida tillbaka klockan 
så skulle jag ändra på vissa saker. 

Ltl Sjögren tog förtjänstfullt upp maskrosbarnen. Jag tycker att de är 
jätteviktiga. Det är en otroligt bra angelägen fråga. Min fråga, till ltl Sjö-
gren som sitter i Mariehamn stadsstyrelsen, är: Vad har ledamoten gjort 
för att lyfta upp den här frågan för Mariehamns stad? Det skulle vara in-
tressant att veta för det är i kommunen som man gör det bästa jobbet, 
från kommunalt håll ska man ta kontakt och gå vidare. Det här tycker 
jag att är en jätteviktig fråga. Därför är jag lite nyfiken på hur man har 
gått vidare i Mariehamns stad för det är något som andra kommuner se-
dan kan ta del av.  

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! För det första när det gäller ungdomars kunskaper om alkohol 
och droger så kan vi ju inte heller vara så korkade, för vi vet ju att ung-
domarna har access till hela nätet och filmer. Man kan se precis vad man 
vill och gräva i precis vad man vill. Jag tror att vi måste ändra vårt tan-
kesätt, vi kanske har tänkt fel tidigare. 

När det gäller maskrosbarn så har jag haft mycket kontakt med miss-
brukarvården. Jag vet att man försöker jobba med stöd till barn och det 
är väldigt svårt. Det är svårt att hitta de här barnen. Vi bor i ett litet 
samhälle, det är stigmatiserat och inte ens lärarna ser dem alla gånger. 
Men det här kunde vara en sak som skulle kunna fungera. Vi skulle ha 
en kanal till det här och marknadsföra den här möjligheten att träffa li-
kasinnade barn. Man har också försökt starta anhöriggrupper för barn, 
men det har varit väldigt, väldigt svårt. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Inledningsvis beskrev ltl Katrin Sjögren sina erfaren-
heter som sjukskötare och konstaterade att missbruket drabbar väldigt 
demokratiskt. Kanske ur medicinsk synvinkel, men i övrigt inte alls. Är 
man fattig och blir alkoholist så är utslagningsrisken mycket hög. Är 
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man rik så kan man i alla fall klara sig att hålla sig flytande med pengar. 
En man och kvinna drabbas mycket olika. Kvinnor som är alkoholise-
rade råkar ut för sexuella övergrepp och utnyttjande av olika slag i 
mycket högre grad än män. Ser man globalt på det hela så finns relig-
ioner där man inte dricker, t.ex. muslimer. Konsekvenserna är alltid 
olika beroende på kön, socioekonomisk bakgrund och religion.  

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Jag tänker inte motsätta mig det minsta, för det är helt sant. 
Mitt anförande handlade mycket om de medicinska konsekvenserna; om 
att köra i fyllan, om att ha delirium, om att få esofagus varicer och börja 
stört blöda och om att ha skrumplever. Mina reflektioner var de medi-
cinska. För övrigt är jag helt enig med ltl Sundback.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Men det är ganska ointressant, jag tror att vi alla vet det. Det här med-
delandet handlar väldigt mycket om just de andra konsekvenserna av 
drickandet; de sociala eller de ekonomiska kontexterna, som det har för 
olika individer och grupper.   

Vad gäller barn så tycker jag, och kanske ltl Katrin Sjögren också som 
sitter i stadsstyrelsen, att vi borde aktivera barnskyddslagstiftningen. 
Varenda vuxen människa som ser att barn far illa tillsammans med be-
rusade föräldrar borde anmäla det. Det är en grund för att göra anmärk-
ning till barnskyddet. Det är ett vuxenansvar som vi alla har. Sedan om 
barnen ska skickas på läger så det återstår för de sociala myndigheterna 
att göra. Barnskyddet ett utmärkt redskap för att skydda barn. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Också där håller jag med ltl Sundback. Om den där repliken var 
riktad till mig personligen så kan ltl Sundman vara helt säker på att jag 
har använt mig av barnskyddslagen både privat och i mitt tidigare yr-
kesverksamma liv. Var helt lugnt för detta!  

Det är också ganska intressant hur ltl Sundback ger beröm åt någon 
som har ett anförande och någon annan som har vissa konkreta påpe-
kanden så sablar man ner.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sara Kemetter, replik  

Tack, herr talman! Som ltl Katrin Sjögren säkert vet så är det min första 
mandatperiod här i lagtinget. Jag har inte varit med om de här debat-
terna tidigare vad gäller promillegränsen. I och med att ledamoten i sitt 
anförande ansåg att debatten kring 0,2 och 0,5 promille sätter en chimär 
över det här dokumentet så ställer jag en fråga. Hur ställer sig liberaler-
na i frågan om promillegränsen? Är man för 0,2 eller är man för 0,5 
promille? Enligt mig är det ganska intressant att det verkligen blir en 
sådan här debatt. Sverige har en promillegräns på 0,2, i Finland är grän-
sen 0,5 och nu ligger Åland här i mitten så det är ganska naturligt att det 
förekommer olika åsikter i den här frågan. 
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Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Visst är det på det viset. Det skulle kanske vara mera fruktbart 
att ha ett konkret lagförslag att ta ställning till. Liberalernas åsikt kom-
mer majoriteten att bli varse om när vi får ett lagförslag på lagtingsbor-
den, då får vi debattera det vidare. Min personliga åsikt är 0,2. 

Ltl Sara Kemetter, replik  

Tack, herr talman! Jag tolkar det som att liberalerna också i den här frå-
gan kanske inte riktigt är eniga.  

Vad gäller maskrosbarnen så åtminstone i min yrkeskarriär har vi 
diskuterat ganska mycket. Vi lärare ser nog de här barnen och i de fallen 
gör vi barnskyddsanmälan, åtminstone ringer man och förvarnar. Här är 
framförallt tidiga insatser viktiga vilket regeringen har arbetat mycket 
med. Man ska sätta in tidiga insatser redan i förskolan och i förskole-
programmet. Jobbar man på rätt sätt där så kommer man också tidigare 
att kunna se var det finns problematik i hemmen och då skulle man 
kunna stöda barnen. Trots att det här är en kommunal fråga och en 
samhällsfråga för den enskilde individen att hjälpa till så jobbar land-
skapet också med det här klart tydligt via de tidiga insatserna.  

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Att vara för eller emot en sänkning av promillegränsen är en 
större fråga för lagtingspartierna än vad det är för oppositionen. Det blir 
oseriöst att föra ett lagförslag till lagtinget som man inte vet om det går 
igenom, att det inte har en majoritet. Nu har man en from förhoppning. 
Tänk om det faller? Tänk om det inte finns stöd? 

När det gäller lärare och barnomsorgspersonal så är det helt sant som 
ltl Kemetter säger. Man ser de där barnen, man ser dem ganska snabbt, 
men det är långt ifrån alla vuxna som agerar och faktiskt gör någonting 
åt saken. Men också där är jag hoppfull. Jag tycker att allmänheten och 
att man inom offentlig och privat sektor blir man duktigare på att känna 
till barnskyddslagen och man tar fram det civilkurage som faktiskt be-
hövs när det gäller barn och ungdomar. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Carina Aaltonen, replik  

Herr talman! Ltl Sjögren hade ansvar för alkohol- och narkotikapoliti-
ken under fyra år. Vilka konkreta insatser fick ltl Sjögren till stånd då? 
Jag måste säga att jag inte såg så mycket av de spåren i det arbete när 
jag tillträdde. Däremot är man nu från liberalernas sida väldigt stötta 
över att man inte har fått vara med i det här programarbetet. Jag tycker 
att det känns lite småaktigt. 

Beträffande avgiftningsmöjligheten så finns den idag inom psykiatrin 
på ÅHS. Väntetiden är tiden väldigt kort, det kan variera från en vecka 
till en månads väntetid för att få komma från avgiftning till behandling. 
Det är unikt i Norden.  

Beträffande tillnyktringsenheten så finns det helt enkelt inte ekono-
miska resurser att sätta igång en sådan verksamhet på bekostnad av 
personer som har psykisk ohälsa. 
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Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Lyft blicken minister Aaltonen! Att komma med en sådan där 
småsint kommentar är under en ministerns värdighet. Det jobbades 
mycket, mycket med de här frågorna under förra mandatperioden också. 
Vi tog fram lagstiftning, vi hade arbetsgrupper, vi tog fram en tonår-
spalör och vi tog fram nya broschyrer. Vi jobbade mycket intensivt, men 
det här arbete blir aldrig färdigt.  

Detta som jag sade om högmod, lite lägre svansföring! Jag sade att vi 
har erfarenheter och kunskaper också i vårt parti, men vill man i strunta 
i det, så varsågod. 

Minister Carina Aaltonen, replik  

Herr talman! Jag tycker att det är på sin plats nu att alla partier är med i 
den politiska referensgruppen. När det handlar om ett arbete, att ta 
fram ett dokument där man behöver jobba effektivt och koncentrerat så 
kan man inte sitta 8-10 personer kring ett bord. Man behöver jobba i 
mindre grupper om man ska få fram ett bra arbete. Jag tycker att det här 
programmet faktiskt är riktigt, riktigt bra och det skulle vara trevligt att 
få höra det också från liberalerna. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Det sade jag, jag sade flera saker som jag tyckte att var bra, om 
ministern skulle ha lyssnat. 

När det gäller att vara effektiv så skulle det handla om två personer 
till, en från Ålands Framtid och en från liberalerna. Det här programmet 
var färdigt för ett år sedan och nu kommer det till lagtinget, så kom inga 
här och snacka om effektivitet och förankring. Det skulle ha funnits alla 
möjligheter att vara mycket mer effektiv och få en mycket bättre politisk 
förankring. För ett år sedan blev man färdig med det här programmet. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Göte Winé 

Tack, herr talman!  Jag har sedan 2005 suttit med i olika parlamentariska 
grupper tillsatta av landskapsregeringen om drogpolitik och varit med och ta-
git fram alkoholpolitiska program. Vissa regeringar satsar mer, vissa mindre. 
Men viljan att ta i dessa frågor finns på olika sätt.  

Den här kommittén har varit en engagerad grupp. Ibland kanske minister 
Aaltonen tyckte att vissa i kommittén har varit lite för högljudda och haft för 
starka åsikter och det var inte riktigt lätt att få ihop. Jag vill tacka minister 
Aaltonen för gott tålamod.  

Nu har vi ett nytt program framför oss som jag känner att är ett brett pro-
gram med satsningar inom de flesta områden. Jag känner att det här pro-
grammet fortsätter dit också socialvården gått en längre tid. Det vill säga med 
tidiga stödinsatser, där vi går in med riktade insatser på olika områden som 
att stärka föräldrar i föräldrarollen som ett exempel.  

Det är bra att man satsar lite på föräldrastöd och genom det nu startade 
projekt Nollvision så känner jag att vi nu erbjuder det. Jag vill inte säga att 
det är föräldrars fel om ens barn trillar dit. Hela vuxenvärlden har ett gemen-
samt ansvar. Barnen behöver trygghet och stabilitet från vuxenvärlden. Men 
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var kommer vi här nu in med det? Ja, herr talman, vi gör det i projekt Noll-
vision som är en stor del av den här regeringens socialpolitik. Man ger stöd 
att växa och man sätter barnen och dess uppväxt i fokus. 

I tidigare repliker diskuterades det om det ska vara en målsättning eller 
vision. Då blir det lätt att vi börjar märka ord. Här är inte det viktiga vilka 
normer vi sätter till samhället och våra barn. Det viktiga är att vi vågar vara 
ambitiösa, att vi verkligen vågar säga vad vill och ha ett tyckande i ett rege-
ringsprogram.  

Genom projektet Nollvision får man den sedan länge efterfrågade samord-
naren, vilket jag tycker är bra. År ut och år in har man hört ordet samordnare. 
Nu äntligen har samordnaren kommit. Hittills har ingen nämnt detta men 
man har pratat mycket om ordet samordning sedan förra valet och även valet 
före det. 

 Under projektet Nollvision kommer det att finnas en hel del föräldra-
stödsverksamhet och attitydarbete. Attityder är jätteviktigt. Jag kommer ihåg 
när jag själv var med och startade Power club. Det var en jättebra verksam-
het, som tyvärr nu är nedlagd. I Power club uppmärksammade vi dem som 
tog avstånd från alkohol och tobak. Man belönade dem. Det är rätt väg att gå. 
Det blev coolt och bra att ta avstånd.  

Vidare i programmet står det om handboken som jobbas fram, om åt-
gärdskedjan och dess arbete. Det är bra. Förhoppningsvis kan vi täta och hit-
tar eventuella luckor där personer kan trilla emellan. 

Herr talman! Den nordiska alkoholpolitiken har traditionellt byggt på tre 
hörnstenar: Begränsad tillgång till alkohol, hög beskattning och höga priser 
samt alkoholmonopol. 
Tobaken jobbar man vidare med att strängera lagstiftningen och man jobbar 
med att underlätta att lägga av med tobaken som är svår att sluta med. 

Inom narkotikan så ska det vara nolltolerans och där man jobbar med att 
det ska vara svårt och obekvämt att vara missbrukare men lätt att få vård. 
Vi kan säga att det är en fortsättning på det tidigare så uppskattade projektet 
”Rensa Åland”, som jag ännu inte tror att jag hört någon sagt ett negativt ord 
om av de som jobbade med då främst drogfrågorna. Då måste vi gå in och 
”jaga” lite de som höll på så att de ville sluta för det var så obekvämt att hålla 
på. 

Nu pågår debatten om avlegalisering av narkotikan på olika håll. Fråge-
ställningen som jag har förstått är; ”ska man lägga så mycket polisiära resur-
ser på att fortsätta kriget mot drogerna som ändå kommit i vårt samhälle?”. 
Jag har hört flera andra som säger: Varför ska vi ha nollvision när narkotika 
ändå finns här? Jag vill i alla fall inte ge upp i kampen mot droger, tvärtom. 
Här anser vi från Ålands socialdemokrater att vi ska prioritera kampen mot 
narkotika. 

Här bör vi ha resurser att jaga våra missbrukare så att de vill komma till 
vården. Det ska vara lätt komma åt vården när man är motiverad och vill 
sluta. 
Jag personligen vill definitivt se tvångsvård inom missbruket. Här bör sam-
hället gå in så att inte personen och andra i dess närhet far ännu mer illa. 

De som ser det hårda framför det mjuka, dvs. pengarna, så är jag helt över-
tygad om att om man går in med tvångsvård så sparar vi total ekonomiskt i 
form av sjukskrivningar, sjukvård och polisiära resurser. 
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Herr talman! Vi får ju ändå inte blunda för alkoholen och dess konsekven-
ser. Allt fler far illa av alkoholen och dess konsekvenser. Här får vi inte ge 
signalen till våra unga ”ingen fara om du dricker lite så länge du inte börjar 
med narkotika”. Att börja med en sådan inställning är en riktigt farlig väg att 
gå.  

Som jag upplever det så är det nu färre unga som dricker alkohol men de 
som dricker så dricker istället mer. Stämmer det så är det en oroväckande 
trend. Jag menar inte detta att vi har flera nyktra ungdomar, men om man 
dricker oftare och mer så är det någonting som jag oroar mig för.  

Herr talman! I programmet nämns detta med krav på föreningars alkohol- 
och drogpolicy. Det var ett förslag som kom från mig när vi satt med dåva-
rande minister Harriet Lindeman och lade ihop ett alkohol- och narkotika po-
litiskt program. Jag har under hela min uppväxt varit involverad inom idrot-
ten och här kan man tyvärr inte säga att det var bättre förr. Jag såg alltför 
många som tog sin första fylla i samband med idrotten. Antingen skulle man 
fira segern eller dricka för att man hade förlorat. Jag kommer ihåg själv när 
jag var ung idrottare, och på den tiden hade föreningarna råd att flyga hem, 
hur vissa förebilder inom idrotten kom vinglades ut från baren på Åbo flyg-
fält. 

Nå, det är gångna tider och nu ser vi framåt. Det här programmet är bra 
och det är bra med de nyktra zonerna som nämns i programmet och det är 
bra att vi har nyktra zoner. 

Personer om har alkoholism i sin närhet ska kunna fara på olika aktiviteter 
utom att hela tiden ha alkoholen runt omkring sig. För mig rimmar det illa att 
man som ett exempel har barnbiljetter och vill saluföra sig som ett familje-
evenemang, men lika viktigt verkar det att vara få sälja alkohol för att arran-
gera evenemanget.  

Vi ska ha alkoholfria zoner och om evenemang också är riktat mot barn så 
ser vi det som en självklarhet att det är nykter zon. 

Herr talman! I handlingsprogrammet så lovas det en ny strängare tobaks-
politik vilket är bra. Det skrivs också om att de som vill ska få sluta röka, där 
håller jag helt med. 

All politik är ju levande vilket gör att det kommer in nya saker, vilket det 
också gör här. Nytt sedan det här programmet togs är att man nu lägger in 
tobaksavvänjningen som kommer in som en integrerad del av primärvården. 
Det är bra att allt fler får tillgång till tobaksavvänjning. 

Men här tycker jag man i planeringsstadiet kunde ha haft en dialog med 
föreningen Vårt Hjärta r.f. som under en längre tid haft sitt projekt ”rök-
stopp”. Det är viktigt att man har en dialog här. Här hoppas jag att utskottet 
hör Vårt Hjärta så att de också får säga sitt om det här projektet.  

Nu tillbaka till alkoholen som jag tycker att vi behöver diskutera och debat-
tera. Jag läste i en rapport att den finska alkoholkonsumtionen nu har flyttat 
sig från restaurangerna mer till hemmen av olika orsaker. För mig är det en 
oroande utveckling, för dricks det ute på restauranger så är det under mer 
kontrollerande former. 

Jag upplever att man läser i tidningen att polisen på Åland får allt mer att 
göra med våld i hemmet och då finns det också barn i hemmet, vilket leder till 
barnskyddsärende. Men det kan också bero på att vi nu inte blundar längre 
för våld i nära relationer utan vi agerar mera. 
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Det finska samhället betalar kring en miljard euro per år för de negativa 
följderna av alkoholkonsumtionen och därtill kommer summan av de indi-
rekta följderna som är ännu större. Många tror att det är alkoholens storkon-
sumenter som orsakar den största belastningen, men enligt Institutet för 
hälsa och välfärd är det i själva verket de som inte räknas till storkonsumen-
ter som orsakar största delen av problemen. Problemen gäller mer de som 
jobbar och vars alkoholkonsumtion leder till frånvaro från arbetet. 

Nu nämns det i förtexten om rattfylleriförseelse och att man där avser att 
sänka till 0,2 promille vilket jag tycker är bra. Kombinationen alkohol och 
framförande av motorfordon är inte en bra kombination. 

Det som är nytt från minister Aaltonen är att nu är spel inne i programmet. 
Det är nytt och bra för det är allt fler som vill tjäna de stora pengarna. Om jag 
har förstått det rätt så har missbrukarvården fått mer resurser får att jobba 
med spelmissbruk och då penningspel. Var kommer dataspelen kommer in? 
Det passar mer in under psykosocialt problem än under missbruk. Men det är 
fortfarande ett missbruk och det leder ofta till ett psykosocialt problem. Blir 
det så att skola och arbete inte sköts så bör det definitivt ringa varningsklock-
or. 

Herr talman! Lite kort om energidrycker som jag tidigare själv har varit 
skeptisk till. Ska man verkligen behöva lagstifta om sådant? Men efter att det 
har kommit fram i media om dödsfall av unga där energidryck har haft sin del 
i det hela så tycker jag nog att det är bra och behövs.  

Även projektet Ansvarsfull Alkoholservering är viktigt. Jag hoppas nu att 
projektet blir kontinuerligt och inte tar en paus under en mandatperiod för 
att sedan komma tillbaks igen. Jag var på en träff där både ÅMHM och krö-
gare träffades. Jag upplevde att de börjar hitta varandra och att eventuella 
missförstånd kan redas ut genom dialog mer än andra mindre omogna de-
monstrationer. 

Som jag inledde med så anser jag att gå på restaurang är ett sunt sätt och 
man dricker under kontrollerande former. Det är betydligt bättre än s.k. 
hemmafester som lättare kan spåra ur.  

Sedan vill jag lite gå in på öppethållningstiderna. Vi kan inte blunda för 
dem. Vi vet att vi inte kommer vidare med den frågan, vi vet att vi är oeniga. 
Vilka riktlinjer ger vi? Vilka normer ger vi? Vill vi faktiskt att man ska gå ut 
klockan tolv-ett på nätterna och gå hem fyra-fem på morgnarna? Jag tycker 
att vi kan börja fundera på vilka signaler vi ger. 

Avslutningsvis, fru talman, vill jag kort ta upp några punkter som jag tyck-
er att är jätteviktiga för framtiden.   

Jag vill ta upp vård istället för straff. Vad leder det till att hamna i fängelse? 
Inte mycket. Här borde man använda Ålands litenhet och kunna följa upp 
personer med missbruksproblematik som gör brott och i grunden borde de 
bli dömda till vård istället för fängelse. Det viktiga är väl att man får en för-
ändring till stånd och det tvivlar jag på ett fängelsestraff ger.  

Sedan finns också ett brottsförebyggande program i texten. Jag log lite när 
jag såg texten där. Den meningen har väl jag tjatat mig till och den kanske 
kom dit för att få tyst på mig. Jag ser att minister Aaltonen nickar. Jag får väl 
tacka för den meningen. Det är jätteviktigt. 

Här har vi mycket att vinna och vi skulle verkligen ha nytta av ett brotts-
förebyggande program som skulle kunna se var man sätter in resurser för att 
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minska på brottsligheten och då främst ungdomsbrottsligheten som senare 
ofta kan leda till ett missbruk. 

Sedan har jag mer visioner. Jag vill gå ner till ett skolkprogram. Jag vill gå 
vidare, vi ska jobba aktivt. När elever börjar bryta mot våra regler då ska kon-
sekvenserna komma in. 

Nu sitter minister Aaltonen här helt ensam. Men vi har alla vårt ansvar i 
detta. Jag anser att det inte bara är socialministerns ansvar att jobba med ett 
risk- och missbruksprogram, utan det är lika mycket utbildningsministern 
som ansvarar för utbildning och kansliministern som har polisen under sig. 
Här gäller det för alla att jobba tillsammans och inte bara skyffla över ansva-
ret på någon annan. Alla vuxna har ett ansvar, framförallt vi som sitter här i 
Ålands lagting. Vilka signaler sänder vi ut? Tycker vi att det ska vara fritt att 
dricka alkohol överallt? Ska vi tycka att det är okej att sitta och ta en öl och 
snaps på krogen och sedan ta bilen hem, då får vi också senare längre fram ta 
konsekvenserna. 

Ltl Perämaa nämnde i en tidigare replik att vi bara hade en massa tyck-
ande. Den här regeringen har lite vilja, som jag ser det, vi vill driva politik. 
Äntligen! säger jag.  

Ltl Katrin Sjögren kritiserade tidigare den här regeringen för att det här 
programmet var en misär. Jag satt i tre år i minister Sjögrens parlamenta-
riska grupp och det var en misär. Jag satt där i tre år och jag hörde ingenting 
om tillnyktringsenheten som nu är så stor från liberalernas håll. Tack, fru 
talman. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Ltl Winé lyfte fram förebilder gång på gång. Han de-
batterade också idrott och sprit. Jag är själv riktigt förvånad över hur id-
rott, sprit och förebilder kombineras. När vi t.ex. vann VM-guld i 
ishockey så raglade de ut ur planet och skrek aspackade på salutorget i 
Helsingfors. När jag följde med detta tillsammans med mina barn på TV 
så blev jag verkligen upprörd. Är det så här är som en förebild ska bete 
sig? Senast i Sotji hade vi kultur- och idrottsministern som måste bäras 
hem från en tillställning där man firade. Hur kommer det sig att idrott 
och sprit alltid ska hänga så här starkt ihop?  

Ltl Göte Winé, replik 

Säg det? Om det bara skulle vara i idrotten som alkoholen lyfts fram, 
men när det förekommer en framgång så ska det firas. Hur ofta har vi 
inte bilder med champagne vid framgångar? Segern ska lyftas fram. I 
det exemplet som ltl Kemetter tog upp så borde man också själv tänka 
på, även om man har vunnit VM-guldet, att man är en förebild. Det här 
är ett bekymmer. Det är tyvärr inte bara idrottens fel, men idrotten har 
en stor del i det här för där finns många förebilder, men det finns flera 
andra. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Carina Aaltonen, replik  

Talman! Jag tänkte bara förtydliga detta med tobakskampen. Nu har vi 
ett femårigt projekt som ska hjälpa ålänningarna att sluta röka. Ltl Göte 
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Winé undrade varför man inte har funderat på ett samarbete med före-
ningen Vårt Hjärta. Åland är det område i hela Norden där vi inte har en 
rökavvänjningsverksamhet inom den offentliga primärvården. Jag tyck-
er att det är mycket viktigt att vi nu får igång detta långsiktigt och att det 
här projektet efter fem år kan fasas in i och bli en del av Ålands hälso- 
och sjukvårds ordinarie verksamhet.  

När det gäller frivillig verksamhet som sköts av t.ex. föreningen Vårt 
Hjärta så kan vi från samhället inte förlita oss på det. Vi måste bygga 
upp en egen bra verksamhet.  

Ltl Göte Winé, replik 

Tack, fru talman! Jag sade att man borde ha hört föreningen Vårt 
Hjärta. Jag tycker att tobakskampen är ett bra projekt och jag hoppas att 
det blir en verksamhet. Man borde föra en dialog och att föreningen är 
införstådda i vad det blir. Man kan ha en verksamhet och göra det till-
sammans. Det är jätteviktigt att den offentliga sektorn och den tredje 
sektorn gör det tillsammans. Jag stöder tobakskampen. Jag hoppas att 
det blir en fortsättning. Man ska också se varandras resurser och på det 
viset kan man komplettera varandra. Det är jätteviktigt, tycker jag. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Hur har man diskuterat när man vill att tobaksavvänj-
ningen ska integreras med primärvården? Har man ansett att tobaken är 
viktigare än annat missbruk? Har man lyft fram något speciellt? Finns 
det inte risk att det kommer att ta resurser från primärvården i övrigt? 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Som jag ser det så är det här en jätteviktig verksamhet. 
Många svarar betydligt tidigare att de är rökare och att det är ett pro-
blem för dem. Då kan vi från samhället gå in och stöda dem så att de kan 
sluta. Blundar vi för detta så ger det mera framtida kostnader. Kan vi i 
ett tidigare skede komma in med insatser så gör detta så mycket mer.  

Däremot när det gäller alkoholen så tar det så länge innan man säger; 
”ja, jag är alkoholist, jag har problem”.  Här är det jätteviktigt att vi 
kommer in och att man för en dialog. Jag tror inte att det här tar så 
mycket mera resurser från primärvården. Jag tror att man gör detta i en 
dialog och i kombination med annat. Det kanske kommer att ta resurser 
på det ena stället men det ger resurser på andra ställen. I längden kom-
mer vi att vinna. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Jag förstår ungefär diskussionen. Jag fick inte riktigt 
svar. Ltl Winé tror att det inte kommer att ta resurser. Ofta när man på-
för en ny verksamhet in i en institution så visst krävs det resurser. Det 
går inte per automatik. Hur har man resonerat här? Det är viktigt att 
man bemöter alkoholen och stoppar den lika mycket som tobaken. Jag 
vet inte hur ni har graderat upp detta att tobaken är viktigare än alkoho-
len och annat missbruk.  
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Angående resursfrågan så är jag nog lite orolig. Man ska inte under-
värdera den frågan, för blir det här är riktigt skött så kan det ta mycket 
resurser när man får igång det här. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Vill vi börja spara in pengar då bör vi satsa på primär-
vården. Ålands Framtid har motionerat om att vi ska skära ner i ÅHS 
budget. Ska vi börja skära ner på budgeten inom ÅHS då måste vi satsa 
på tidiga insatser. Det här är en sådan insats. Om ltl Eklund kan lyssna 
på mig så står det inte någonstans att vi prioriterar tobaken framom al-
koholen. Vi gör riktade insatser. Det kanske är lite ovant i ltl Eklunds 
prioritering. Här måste man kanske ta från ett ställe och lägga in på ett 
annat ställe. Det är jätteviktigt att vi satsar på det här. Det är så många 
som vill sluta röka men inte kan. Har vi mera verktyg att erbjuda så ska 
vi väl vara glada även om man är i opposition. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Ltl Winé berättade att han var för en sänkt promille-
gräns. Det klargjordes tydligt i anförande att det här handlade mer om 
nykterhetspolitik och inte så mycket om trafiksäkerhetspolitik. Är det så 
att man med en sänkt lägre promillegräns vill skapa flera brottslingar av 
en grupp människor som inte är det idag? Vill man försvåra den sociala 
samvaron för ålänningar och våra besökare? Vill man sabotera nöjet av 
att kunna välja måltidsdryck friare? Vill man att vår restaurangbransch 
ska få det mycket sämre? Ja, då är man rätt ute. 

Men vill man markant ökat trafiksäkerheten så är man fel ute. Som 
jag nämnde i en tidigare replik så visar omfattande statistik att det är 
med mycket högre promillehalter som olyckorna ökar. Kurvan ökar 
dramatiskt och det är där som insatserna ska sättas in. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, ltl Petri Carlsson. Det var ungefär för en halvtimme sedan som jag 
berömde moderat samlings gruppanförande här. Men jag hörde aldrig 
dessa repliker till det anförandet. Jag menar att jag vill ha en nykter tra-
fik. Vill ltl Petri Carlsson att personer med 0,5 promille med försämrade 
köregenskaper och framförallt med försämrade synegenskaper ska få 
köra bil så är det upp till ltl Carlsson. Jag vill att man ska ta ansvar när 
man sitter bakom ratten i en bil. Vill inte ltl Carlson det så är det upp till 
honom. Jag tar de besluten och jag är för en nykter trafik. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! 0,2 är inte noll. Omdömesförmågan förändras inte så 
mycket när det gäller gränserna under 0,5. Förmågan ändras vid högre 
promillehalter och det är där som insatserna ska in. Det här är en sänk-
ning som också genererar ganska mycket byråkrati och särskilt kostna-
der. Man måste köpa in promillemätare, precisionsalkometer som kos-
tar tiotusentals euro. Vi har inte sådana mätare på Åland idag och det är 
svårt att hitta företag som tillverkar dem. Det här är saker som kostar. 
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Jag tycker att signaler utåt blir fel så att restaurangbranschen drabbas 
för mycket. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Precisionsalkometern är värt pengarna tycker jag. Det 
ger signaler att vi vill ha en nykter trafik. Det är helt klart min stånd- 
punkt.  

Sedan har jag också läst in mig som ltl Petri Carlsson, men jag har hit-
tat andra siffror där det visar att köregenskaperna försämras redan vid 
0,2 promille. Vid 0,5 promille har man försämrat köregenskaperna re-
jält och redan vid 0,4 promille så börjar man inom det vanliga synfältet 
missa föremål som rör sig. Det här är en jätteviktig sak. Vill ltl Carlsson 
ha en sämre trafik så varsågod. Jag vill se en nykter trafik, säkerheten 
framförallt.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Christian Beijar, replik 

Fru talman! Ltl Winé nämnde vård istället för straff och det tycker jag 
att är ett mycket sympatiskt utgångsläge. 

Jag kan informera ltl Winé att jag i folktinget för bra många år sedan 
hade en motion med ett förslag som ungefär gick ut på att personer un-
der 25 år som döms till fängelsestraff under två år istället för att avtjäna 
sitt straff så skulle man få avtjäna straffet på behandlingshem. Motionen 
behandlades positivt vid folktingets session. Riksdagsgrupperna blev 
också informerade om den här motionen men därefter har ingenting 
hänt. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack ltl Beijar. Jag tänkte faktiskt nämna ltl Beijars motion här, men ty-
värr glömde jag bort det. Det är jätteviktigt att det kom fram här nu. När 
jag skrev det här anförandet så tänkte jag också lite på ltl Beijars för-
träffliga initiativ i folktinget.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Tonläget i alkohol- och drogpolitiken har varit ganska resona-
bel och helt human under de här senaste åren. Det är jag tacksam för. 

Under förra mandatperioden så lade man grunden till en hel del när 
det gäller spel. Vi tog fram en ÅSUB undersökning som kartlade ålän-
ningarnas spelvanor. Vi finansierade en professur i spelmissbruk, vi 
hade föreläsningar och cope-kurser. Vi införde substitutionsbehandling, 
vi tog lagstiftning och vi hade samarbete med tredje sektorn. Vi gjorde 
en egen åländsk broschyr när det gäller föräldrastöd, vi skickade själv-
hjälpsböcker till tonåringar och i ÅHS-lagen finns det en egen paragraf 
som berör alkohol- och drogberoende. Precis det här som man har efter-
strävat och som man vill ha i ÅHS så finns tydligt och klart inskrivet i la-
gen. 
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Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Jag undrar vem som höjde tonläget här i den här de-
batten? Vissa har jättesvårt att se sig i spegeln, ltl Sjögren. Det var tonlä-
get mot det här programmet, jag tyckte att nu får det räcka. När man går 
fram som man gör med de orden så då ska man också få tillbaka. Ltl 
Sjögren vet att jag inte var nöjd med den parlamentariska gruppen som 
ltl Sjögren ledde. Jag ids inte gå in på mera detaljer. 

När det gäller substitutionsbehandlingen så de principerna tillkom 
under projektet Rensa Åland och då var inte ltl Sjögren minister. 

Föräldrastödsverksamheten lade man ner 2008. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Det stämmer inte riktigt. Vi hade cope-kurser och en av de första saker-
na som vi gjorde när jag blev minister var att fastställa principer för sub-
stitutionsbehandlingen och det behöver nu utvärderas. Det tog jag upp i 
mitt anförande. 

När det gäller tillnyktringsenheten så var det också en viktig fråga för 
den tidiga parlamentariska gruppen. Den frågan fördes inte helt hållet i 
hamn. Det gjordes ett utredningsarbete och en ekonomisk beräkning 
just innan hösten 2011. Nu har vi fått veta att det inte finns resurser och 
då lägger man det på is. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Men det är kanske lika bra då att det inte blev en 
parlamentarisk grupp som tog fram det här programmet. För tydligen 
fanns det två vägar att gå. Den enda vägen var den öppna som togs i den 
parlamentariska gruppen. Det andra spåret var det som tydligen skedde, 
man jobbade med tillnyktringsenheten. Vi hade inte mycket upp i denna 
grupp.  

Det var ganska hårda ord om promillegränsen. Var fanns det i det här 
arbetet? Ansvaret skyfflades bara över på en annan minister. Nu försö-
ker vi komma framåt. Se det istället som en bra sak eftersom ltl Sjögren 
ändå ser framåt och tycker att 0,2 är bra. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Axel Jonsson  

Tack, fru talman! Det har varit en engagerad debatt och det är roligt.  
Jag tänkte fokusera på fyra delar; en-portionsregeln, alkohollagstiftningen, 

boendesituationen för missbrukare och den eviga diskussionen om promille-
gränsen. 

När det gäller en-portionsregeln så får man konstatera att regeringen lig-
ger lamslagen i den här frågan. Man säger att man tänker slopa den men man 
kan inte ge ett rakt svar på när det här kommer att ske, inte ens om det kom-
mer att ske inom den här mandatperioden. Med tanke på alla de utspel som 
gjordes för snart ett år sedan så vore det på sin plats att man faktiskt sätter 
ner foten och väljer väg i den här frågan från regeringens sida. Det är en 
ganska enkel och okomplicerad lagändring att göra. Vi från Ålands Framtids 
sida har inget tålamod för den här typen av byråkratiska regelverk. Sätt 
igång! Ge besked åtminstone om hur man prioriterar. 
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Angående alkohollagstiftningen så för mig är det självklart som ålänning 
att det är lagtinget som ska sätta förutsättningarna för alkoholpolitiken. När 
vi nu pratar riskbruk och missbruk så blir det allt mera uppenbart. Varför lå-
ter vi alkohollagstiftningen ligga kvar på B-listan i självstyrelselagen? Varför 
tar vi inte från lagtingets sida ett initiativ att ta över den här behörigheten så 
att vi faktiskt får de verktyg som behövs, vilket minister Aaltonen var inne på. 
Man måste kunna kontrollera tillgången och prissättning på alkohol för att 
t.ex. kunna styra konsumtionen. Varför vill vi att Helsingfors ska fatta beslut i 
de frågorna och inte vi i denna sal, vald av Ålands folk? Det är för mig en gåta. 

Vad kunde en åländsk alkohollagstiftning göra, hur kunde man använda 
den? Ett sätt att vitalisera turismen i skärgården kunde vara att tillåta vinför-
säljning i matbutiker sommartid för att stimulera turismen. Man kunde också 
tänka sig höjda priser i butikerna resterande delar av året för att styra kon-
sumtionen till krogar och restaurangar, som minister Aaltonen förespråkade. 
Det finns en hel del som man kunde göra med den här behörigheten, en hel 
del kreativa åtgärder både för att utveckla turistnäringen men också för att 
faktiskt driva en aktiv risk- och missbrukspolitik, som landskapsregeringen 
åtminstone har ambitionen att göra. Jag ber regeringen att noga överväga 
detta när man fortsätter sitt arbete med den här frågan. Ta den här diskuss-
ionen och ställ er frågan; varför vill vi hellre att Helsingfors fattar beslut i de 
här frågorna? För mig är det ytterst oklart. 

När det gäller diskussionen om promillegränsen vill vi från Ålands Framtid 
ge beröm åt landskapsregeringen för att man nu går in för att sänka gränsen 
för grov rattfylla. Vi tycker att det är väldigt bra. Det är en åtgärd som tar 
sikte på att lösa problemet för att förbättra trafiksäkerheten. Vi ger vårt fulla 
stöd till den åtgärden. Det är här som problemet finns i trafiken och det vitt-
nar många om, inte minst statistiken, polisen och fältet. Problemet ligger när 
man börjar närma sig 0,8, 1 och 1,5 promille. Där har vi de allra, allra flesta 
olyckorna och där får man de tråkigaste konsekvenserna för Åland och den 
åländska befolkningen. Därför ska man också sätta in åtgärder där. 

Nu föreslår man någon slags kompromisslösning, rattfylleriförseelse på 
0,2, när vi inte ens vet om man får körförbud efter att man har fått ordnings-
boten. I det här meddelandet finns det inte ett svar på om man kommer att få 
köra vidare med t.ex. 0,3 i blodet efter att man har fått den här ordningsbo-
ten. Väljer man att gå in för det här så är det åtminstone att rekommendera 
annars är det ett mycket märkligt straff. 

Varför ska man inte sänka gränsen till 0,2? Ja, för det första, det tar inte 
siktet på problemet. Det är inte de mellan 0,2 och 0,5 som orsakar trafiko-
lyckorna i den åländska trafiken. Vi måste också kunna kräva att människor 
ska ta eget ansvar för sin körning och sitt beteende i trafiken. När man nu är 
inne på att sänka gränsen till 0,2 så känns det som om man sammankopplar 
bruk och missbruk på ett sätt som inte känns så ändamålsenligt. Bruk av al-
kohol kan faktiskt höja livskvaliteten, en god måltid med ett fint vin som mål-
tidsdryck. Det här ska man givetvis inte försöka lagstifta bort. Vi måste lita på 
att ålänningarna kan ta ansvar också vad gäller körningen i trafiken och inte 
dricka så att man närmar sig 0,5 promille i blodet när man ska ut på vägarna. 
De flesta ålänningar har den här förmågan, de kan bedöma det. Det finns de 
som inte kan hantera det. Vi ska inte straffa de duktiga skötsamma ålänning-
ar som klarar av att hantera sin alkoholkonsumtion bara för att det finns de 
som har problem.  
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Därför är det bra att man tar sikte på att sänka gränsen för den grova ratt-
fyllan. Vi stöder inte en åtgärd att man sänker till 0,2 vare sig det är rattfylle-
riförseelse eller sänkt gräns helt enkelt. 

Man borde dessutom i diskussionen kring promillehalter ta in förebyg-
gande lagstiftning för trafiksäkerheten. I det här programmet är man delvis 
inne på att informera om riskerna och vilka konsekvenser alkoholen kan ha i 
trafiken.  

Man hittar ett intressant fenomen när man läser statistik, jag har varit 
mycket inne på svenska trafikverkets olika rapporter. Jag har sett hur sta-
tistiken ser ut vad gäller alkohol och trafik? Det är ganska slående att vid 0,5 
promille i blodet så är det t.ex. dubbelt så stor risk för en tjugoåring som för 
en tjugofemåring att dö i en trafikolycka. Förare i unga åldrar är kraftigt över-
representerade i olycksstatistiken när alkohol är inblandat. De är överrepre-
senterade i andra fall också. Men i det här sammanhanget kan man se en tyd-
lig koppling; alkohol och unga förare har tråkiga och tragiska konsekvenser 
mot om man jämför med lite äldre. Det ändrar ganska snabbt bara man 
kommer några år upp i åldrarna och har haft körkort lite längre. Det finns sä-
kert många aspekter som spelar in. Man borde också ta in det här perspekti-
vet när man diskuterar en ny körkortslag, som har aviserats att vi ska få. Vil-
ken tolerans har man t.ex. mot alkohol under prövotiden? Det här är en viktig 
fråga. Man kan också titta på alkohol och trafik ur andra aspekter och inte 
enbart titta på promillegränser. Det finns många sätt att tackla den här pro-
blematiken och att skapa en bättre trafiksäkerhet. 

Ett intressant exempel kan man ta från Ohio i USA. Åker man fast för ratt-
fylleri där så kan man bli ålagd att på registerbrickan, på alla hushållets bilar, 
sätta upp ett märke under en viss tid som visar att man är dömd för rattfyl-
leri. Det här är självklart någonting som skulle vara väldigt jobbigt för många 
ålänningar i vårt lilla samhälle. Det är ingenting som jag förespråkar från den 
här stolen utan jag vill mera visa på att det också finns andra sätt att hantera 
den här problematiken på än att bara diskutera promillegränser. Det uppma-
nar jag landskapsregeringen att ta i beaktande när man nu ska komma med 
ett lagförslag, förhoppningsvis snart, i den här frågan till lagtinget. 

Fru talman! Till sist men inte minst vill jag säga någonting om boendesitu-
ationen för missbrukare som delvis har varit på tapeten i våra lokala medier 
den senaste tiden. 

Föga förvånande så om man läser FN:s allmänna förklaringar om de 
mänskliga rättigheterna 25 artikeln och ESK-fördraget, som numera också är 
ikraft på Åland sedan några månader tillbaka, och dess artikel 11 så kan man 
klart och tydligt läsa att alla har rätt till ett boende. För oss i Ålands Framtid 
är det självklart att ingen ska behöva gå hemlös på Åland oavsett vad som står 
FN-artiklar och ESK-fördrag. Det här är en självklarhet och en problematik 
som vi måste ta på allvar.  

Det har på senare tid skett en förändring i det åländska samhället. Boen-
den för delvis den här typen av människor har lagts ner och missbrukare 
hänvisas idag i större utsträckning till den privata bostadsmarknaden. Hur 
kan man då tackla den här typen av problem? Särskilt för missbrukare känns 
det väldigt omotiverat att de ska behöva gå hemlösa om vi har en målsättning 
att få dem friska igen. Det underlättar inte direkt situation om man har ett 
missbruk och man dessutom blir hemlös och man ska försöka ta sig igenom 
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den för många tunga resan att faktiskt bli av med sitt missbruk. Det är ju en 
viktig fråga.  

Ett problem som visar sig tydligt i det åländska samhället är om man är ar-
betslös och har ett svårt missbruk så får man pengar från olika ställen; man 
kan få arbetslöshetsunderstöd från AMS och om man kan få utkomststöd från 
den egna kommunen. Från kommunen betalar man inte direkt till personen 
utan man betalar hyran i första hand. Men arbetslöshetsersättningen betalas 
alltid direkt ut till den enskilda personen. Har man då ett missbruk och man 
har en hyra som överstiger den utkomstdelen av de bidrag man får så är fres-
telsen stor eller oöverstiglig att man använder arbetslöshetsersättningen till 
att köpa alkohol eller narkotika för att stilla abstinensen.  

En bra och tydlig lösning på ett problem när man ser att missbrukarna inte 
klarar av att hantera pengar är att man i första hand borde prioritera en bo-
stad. En del av arbetslöshetsersättningen kan gå direkt till hyresvärden istäl-
let för att behöva ligga i den enskildes plånbok och sedan hamna på hyres-
värdens konto, vilket inte sker. Till syvende och sist så blir de i många fall ut-
slängda från sitt boende när de inte klarar av att sköta hyran. Så fungerar det 
i de allra flesta fall. 

Landskapsregeringen borde ta ett helhetsgrepp också på boendesituation-
en och titta på behovet av boenden för missbrukare. Ställer kommunerna upp 
tillräckligt i dagsläget? Behöver man stöda kommunerna i den här frågan ge-
nom att budgetera medel för nya boenden till exempel? Det här är frågor som 
vi tycker att man borde ta upp i landskapsregeringen, diskutera och få ett 
helhetsgrepp över verkligheten. Det är inte lätt att vara missbrukare och spe-
ciellt inte en tyngre missbrukare. Om man ska leva upp till de konventioner 
som vi har förbundit oss att följa gentemot andra stater så behöver man ta ett 
helhetsgrepp över situationen. Det räcker inte att säga att det här är ett 
kommunalt ansvar.  Vi har faktiskt som lagstiftare också ett ansvar att se till 
att alla på Åland har möjlighet till ett boende. Tack, fru talman. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, fru talman! Min replik gäller rattfylleriförseelsen. Jag skulle hellre 
se att vi sänkte promillegränsen och hade samma lagstiftning som i Sve-
rige. Vi får en samsyn, fler kommer med om man gör det på det här sät-
tet. Det är ingen mänsklig rättighet att man ska köra i fyllan. De perso-
ner som kör med 0,8 och 1,5 promille tror att de är i det skicket att de 
kan köra bil. Det ligger i sakens natur. Det första man tappar är omdö-
met, att bedöma sin egen berusning. Därför är det väldigt enkelt och 
klart för alla att man överhuvudtaget inte kör när man dricker sprit. Jag 
vill inte sätta mina barnbarn i en bil med en taxichaufför som har 0,5 
promille och som sitter och dricker öl i bilen, lägger ölen ifrån och kör 
iväg. Tycker man ifrån Ålands Framtid att det är okej och att det ska 
vara en mänsklig rättighet att få köra bil upp till 0,5 promille?  

Ltl Axel Jonsson, replik  

Det handlar absolut inte om att det ska vara någon mänsklig rättighet. 
Det handlar om vilket samhälle vi från Ålands lagting vill ha. Frågar 
man Ålands Framtid så vill vi ha ett samhälle där man också måste ta 
sitt eget ansvar för sitt beteende i trafiken. Man måste kunna få ta ett 
glas vin till maten och göra bedömningen själv om det är rimligt att sätta 
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sig i bilen eller inte. Det finns också de som blir ganska berusade på ett 
glas vin och man måste kunna göra den här bedömningen själv om man 
är en lämplig förare i det här skedet eller inte. Är man osäker så får man 
fråga kompisen. Jag hoppas att ltl Åke Mattsson inte sätter sina barn-
barn i en bil där en taxichaufför sitter och dricker öl. Det skulle åt-
minstone jag passa mig för. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, fru talman! Det är jag emot, är det något fel i det? Man föresprå-
kar ju att man ska få dricka och köra. Vi förbjuder naturligtvis ingen att 
dricka ett glas vin till maten, äta en god middag och sätta sig i bilen och 
köra hem. Sådant där snack borde vi komma förbi här. Det är ingen fara 
att köra bil om man äter middag i lugn och ro och tar ett litet glas vin till 
maten för smakens skull. Man förbränner ett glas vin på en timme. Vi är 
inte ute efter att förbjuda det. Jag vet hur pass full man är vid 0,5 pro-
mille. Omdömet är fördunklat. Man ska vara nykter i trafiken, jag tycker 
inte att det är för mycket begärt. Man ska vara klar och tydlig, våra barn 
ska inte höra när man diskuterar; ”men snälla du, du kan dricka två öl, 
du kan t.o.m. dricka tre öl och köra bil”. Den attityden och inställningen 
får våra barn växa upp med idag. 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Pratar man om att man ska vara nykter i trafiken då borde det vara 0,0 
promille. Den gränsen har man t ex i Estland idag. Många länder i Ös-
teuropa har 0,0 promille. Varför föreslår man inte det då från modera-
ternas sida? Kompromiss, okej. Ltl Mattsson förespråkar alltså 0,0 i 
grund och botten om man ska vara nykter i trafiken. Det finns flera som 
har använt det begreppet idag. Jag tycker att man borde kunna dricka 
ett glas vin, t.o.m. två glas vin om man känner att man är lämplig som 
förare att bege sig ut i trafiken. Det är en självklarhet att man måste 
kunna ta ansvar för sitt eget beteende i trafiken som annanstans, abso-
lut. Vi har väl olika åsikter i frågan och det tycks det vara många som 
har. Men det är bra debatt och det ska bli spännande att se hur lagtinget 
röstar när vi till slut får lagförslaget hit. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Carina Aaltonen, replik 

Fru talman! För mig är det ytterst oklart hur Ålands Framtid vill stävja 
problemen med risk- och missbruk. Det låter mer som om ltl Jansson 
vill ha en ökad tillgång på alkohol. Man vill ha bort en-portionsregeln 
genast. Man vill att vi ska ta över alkohollagstiftningen helt och hållet, 
folk ska ta sitt eget ansvar och regeringen ska ta undan alla begränsade 
åtgärder. I det här anförandet fanns det verkligen inte många spår av åt-
gärder för att få ner alkoholkonsumtionen på Åland. Vilken politik har 
Ålands Framtid beträffande alkohol och narkotika? Det verkar mera 
som att allt ska vara Oklahomafritt. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Verkligen inte, det måste också finnas rim och reson i den här debatten. 
Vi tycks ju vara överens om en-portionsregeln, att vi ska öka tillgången 
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på alkohol på det sättet där eller att vi ska ta bort en byråkratisk regel. 
Den diskussionen ska man också se för vad den är. Vi tycks ju vara över-
ens om det minister Aaltonen och jag så det är väl positivt. Jag hade fyra 
delar i mitt anförande som berörde en-portionsregeln, alkohollagstift-
ningen och vilka möjligheter den ger för att minska konsumtionen eller 
styra den till en kontrollerad miljö som krog eller lokal som också mi-
nister Aaltonen var inne på. Vi har mycket gemensamma idéer, vi borde 
med gemensamma krafter genomföra de förändringar som har majoritet 
i den här salen. Just nu ser det ut som landskapsregeringen föreslår lite 
allt möjligt utan att riktigt veta hur det slutar, men det är väl också de-
mokrati. Även landskapsregeringens alkoholpolitik är svår att beskriva 
som tydlig i det här fallet.  

Minister Carina Aaltonen, replik 

Beträffande bostadssituationen för missbrukare så är det faktiskt ett 
kommunalt ansvar. Det kommer vi inte ifrån. Mycket görs av kommu-
nerna. Här kan jag igen informera ltl Jonsson att det kommer att hållas 
ett möte i april. Landskapsregeringen kommer att ha ett samlande möte 
för att se hur och om det finns möjligheter att göra någonting åt den här 
situationen. Men ibland ska landskapsregeringen spara, minska på by-
råkratin, ta bort förvaltningen, ibland ska vi ta över mera behörighet och 
ibland ska vi också ta kommunernas hemlösa. Jag tycker att det känns 
väldigt förvirrande vilken politik som Ålands Framtid bedriver just nu. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Inte ska vi föra över hemlösa till landskapsregeringen. Det börjar bli en 
konstig debatt. Däremot tycker vi att det är bra att landskapsregeringen 
tittar på den här frågan. Vår ambition var att lyfta frågan i debatten ef-
tersom den frågan saknades i programmet. Det är bra att man håller ett 
möte och tar ett grepp och ser om det behövs åtgärder. Kan vi göra 
någonting från landskapsregeringens sida? Kan vi stöda ekonomiskt? 
Gör kommunerna tillräckligt för att uppfylla de konventioner som vi 
faktiskt har förbundit oss att följa? Alla ska till exempel ha rätt till eget 
boende. Det duger inte att säga att det är ett kommunalt ansvar. Vi har 
också ett ansvar som lagstiftare att se till att kommunerna sköter sig. 
Kommunallagen är lagtingets bord. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé, replik  

Ltl Axel Jonsson höll ett intressant anförande på ett sätt. Jag kanske inte 
håller med så mycket. Om vi börjar med det gemensamma, om man ska 
ta över alkohollagstiftningen så finns det en viss poäng i det, men jag 
blir lite oroad sedan när jag hör debatten här. Vart kommer det i så fall 
att leda? Jag ser det i så fall ur ett turistiskt perspektiv. Man kan se den 
möjligheten. 

Sedan detta med boendesituationen för missbrukare så tror jag inte 
heller på att man ska sammanföra alla missbrukare till ett ställe. Ltl 
Jansson nämnde att det inte underlättar situationen att personer är bo-
stadslösa. Men det underlättar nog inte heller om man sätter dem till-
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sammans i ett missbruksboende. Här måste vi som tillsynsmyndighet se 
vad kommunerna gör. Vi får inte ta bort det kommunala ansvaret. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Först om alkohollagstiftningen. Det är bra att ltl Winé tycker att det är 
en intressant tanke. Jag tycker inte att man ska ställa sig frågan; vad le-
der det till? Jag har en oerhörd stort respekt för demokratin, för det 
åländska folkets vilja. Även om jag blir i minoritet här ibland i min bänk 
och med mina partikollegor så jag har stor respekt för den åländska de-
mokratin och folkviljan. Vill ålänningarna att vi ska lätta upp alkohol-
lagstiftningen och möjliggöra vinförsäljning i matbutiker så är jag glad 
och jag stöder den åtgärden. Men vill ålänningarna inte det så accepte-
rar jag att detta är det åländska folkets prioritering. Svårare än så är det 
inte. Att ställa sig frågan vad det kommer att leda till, så för mig är det 
viktigare att ålänningarna får bestämma än slutresultatet av en sådan 
utgång. Varför ska vi låta Helsingfors bestämma i en sådan fråga? 

Vad gäller boendet så tycker jag att det är en bra synpunkt. Man 
kanske inte alltid ska klumpa ihop de hemlösa på ett och samma ställe. 
Det är också någonting som man kan titta på. Hur ser det ut i dagsläget, 
hur kan landskapsregeringen hjälpa och vad gör kommunerna? Vi är 
ganska överens också i den frågan, vilket är positivt. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, herr talman! I det här programmet ser vi vilka riktlinjer, tidiga in-
satser och framförallt vilka signaler vi ger.  

Ltl Jansson nämnde i sitt anförande att vi lagstiftar bort bruk av al-
kohol. Det tycker jag att inte riktigt passar in att säga. När man säger så 
här så blir jag sedan lite rädd för konsekvenserna att överta en lagstift-
ning. Jag tycker definitivt inte så. Med 0,2 promille så lagstiftar vi för en 
nyktrare och säkrare trafik och det är jätteviktigt. Jag vill ha en säker 
trafik. Vid 0,4 promille försämras bedömningen av perifera synfältet och 
ögats förmåga att uppfatta ett föremål som rör sig försämras betydligt. 
Det räcker för mig. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Jag tycker inte att man ska sätta sig i bilen om man närmar sig 0,5 pro-
mille. Det skulle jag personligen inte göra om jag blåser och testar. Jag 
tycker att det måste finnas ett spann där man kan röra sig och där man 
vet att om jag dricker ett eller två glas vin och väntar en timme så vet jag 
vet att jag helt klart kan köra. Att sänka till 0,2 är att lagstifta bort också 
bruk som inte är skadligt. Det är min personliga åsikt. Jag respekterar 
att vi har olika uppfattningar i den frågan. Jag tycker att det är en in-
skränkning i ålänningarnas frihet, en inskränkning som inte är motive-
rad eftersom vi inte kan veta att olyckorna minskar. Dessutom är det här 
förslaget något slags halvmesyr som man lägger fram. Jag tycker inte att 
det är motiverat att göra den här typen av förändring. Men jag respekte-
rar att ltl Winé har en annan åsikt. 
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Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, talman! Tack ltl Axel Jonsson har ett intressant anförande. I min 
replik vill jag lyfta det som sades om förare i unga åldrar, att de är över-
representerad i trafikolyckor med eller utan inblandning av alkohol. Det 
är alldeles sant. Men vi kan vara ännu tydligare här och säga att det gäl-
ler män. Det är unga män som är överrepresenterade. Skulle vi inte ha 
en lagstiftning som skulle kräva att det skulle vara jämlikt mellan könen 
så borde karlarna inte få körkort före 25 år. Det är inget förslag som jag 
kommer att lägga men om man skulle hårdra det. 

I den nya körkortslagstiftningen, som förhoppningsvis landskapsre-
geringen kommer att ta imorgon, så har vi tagit väl fasta på de fakta som 
finns. Vi kommer att gå in för mera säkerhetsutbildning både när det 
gäller teori och praktik. Vi kommer att öka antalet timmar för säker-
hetsutbildning. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Det låter intressant. Vi får ta den diskussionen när den kommer hit. Det 
är bra att man också har beaktat de här aspekterna i det sammanhanget. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, talman! Vad sedan gäller promillegränsen så har den här rege-
ringen en alkoholpolitik. Den här regeringen driver en alkoholpolitik. 
Men vi har också rätt att i vissa frågor ha ett personligt eget tyckande. 
Det är ingen nyhet att jag inte står på barrikaderna för att få ner promil-
lehalten till 0,2. Som jag ser på den här frågan så vet jag att rattfylleris-
terna har minskat. Jag tycker också att polisens begränsade resurser 
borde användas på ett annat sätt än att sätta arbetstid på den som har 
mellan 0,2 och 0,5 promille. Men, respekt inför en majoritet, respekt in-
för vad lagtinget önskar och därför säger jag vad jag skulle önska, men 
jag respekterar det som man kommer fram till, oberoende om det blir 
0,2 eller om det blir en rattfylleriförseelse däremellan. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Även här är vi ytterst överens. Jag hoppas att vi ska få en majoritet på 
vår sida i det här förslaget. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Annette Holmberg-Jansson, replik 

I motsats till många andra vill jag understöda Axel Jonssons förslag när 
det gäller att vi på Åland borde ha lagstiftningsbehörighet när det gäller 
alkohollagstiftningen. Jag är faktiskt förvånad att vi inte har lagstift-
ningsbehörigheten idag. 

Jag har också tittat på statistik när det gäller unga förare som även 
minister Thörnroos var inne på. Jag kan också tycka att det är konstigt. 
De som är yngre borde ha en lägre promillehalt under de första åren när 
de är osäkra bakom ratten än de som är äldre. Men det är en annan 
fråga. Jag ville visa mitt understöd.  
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Ltl Axel Jonsson, replik  

Jag tackar ödmjukast för det. Jag tycker att det är en intressant diskuss-
ion som man definitivt kan föra. Kan man t.ex. ha en differentierad 
promillehalt beroende på ålder? Man ser ju svart på vitt i statistiken att 
här finns det problem.   

Sedan diskuterades det också här tidigare om kvinnor och män och 
att männen är överrepresenterade. Det är kanske en intressant aspekt 
att diskutera, men lagstiftningsmässigt kan det också bli problematiskt 
om man ska ha olika straff för kvinnor och män. Grundlagen gillar inte 
detta i allmänhet. Men det finns många andra aspekter också i den här 
frågan som jag tycker att man ska diskutera och beakta när man skissar 
på lagen i landskapsregeringen. Vi får väl motionera, ltl Holmberg och 
jag, om ingen annan kan tänka sig att överta alkohollagstiftningen. Det 
är absolut en prioriterad fråga. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Annette Holmberg-Jansson 

Talman! När man läser de handlingsprogram som vi fått ta del av om risk-
bruk och missbruk så måste jag säga att det känns väldigt grundligt gjort. Det 
spänner över en hel del områden och det finns mycket kloka funderingar och 
åtgärder som är planerade nu och inom en snar framtid. 

Som nybliven fjortismamma så måste jag säga att det övergripande målet 
med en nolltolerans bland barn och ungdomar när det gäller alkohol, narko-
tika, doping, tobak och spel är verkligen en bra målsättning.  

Att dessutom se över om man kan begränsa barns tillgång till energidryck-
er är också bra då det i dagsläget är en trenddryck som många ungdomar väl-
jer att dricka och dricka mycket av. Det finns fall där taurin tillsammans med 
koffein och i vissa fall även alkohol skulle kunna ha lett till dödsfall. Studier 
av taurin har visat att ämnet stör hjärtats rytm, s.k. hjärtarytmi, vilket kan 
leda till plötslig död. I Norge har man haft fall där barn dött under t.ex. en 
fotbollsmatch, vilket kan ha ett samband med dessa drycker. Även i Sverige 
menar viss expertis att barn kan ha dött på grund av liknande omständighet-
er. Livsmedelsverket i Sverige har bara gått så långt att man avråder från att 
använda energidrycker vid fysisk ansträngning. Jag anser att det ska införas 
ett omedelbart förbud av försäljning av energidrycker till barn under 15 år 
och jag hoppas att utredningen kommer att visa att det är nödvändigt. 

När det gäller ungdomar så är det också bra att det är en nolltolerans när 
det gäller pengaspel hos barn och ungdomar och att det införs ett förbud för 
dessa under 18 år då det framgår i handlingsprogrammet att ju yngre spela-
ren är desto mera mottaglig är personen för att utveckla ett beroende. För att 
ytterligare kunna hålla en bättre kontroll över spelberoendet är det verkligen 
av yttersta vikt att det bildas en ny tillsynsmyndighet som ska övervaka PAF 
och dess rutiner när det gäller spelberoende och spel som går överstyr. 

I det stora hela så står jag bakom detta handlingsprogram som vi nu fått ta 
del av förutom när det gäller en sak och det är promillesänkningen från 0,5 
till spannet 0,2-0,5 promille.  
Jag undrar egentligen varför? Varför ska man sänka till 0,2 promille? Finns 
det underlag som visar att det verkligen gör skillnad mellan 0,5 promille som 
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sänks till 0,2 promille? Jag kan förstå de länder som Irland, Japan som sänkt 
från 0,8 till 0,5 att det gör skillnad men jag, i motsats till ltl Winé, har letat 
och letat och inte hittat faktiska bevis för att det gör någon skillnad mellan 
0,5-0,2. År 1990 sänkte Sverige gränsen för rattonykterhet från 0,5 promille 
till 0,2 promille och namnändrade till rattfylleri. Denna lag genomfördes utan 
faktabelägg och mot inrådan från pålästa forskare, akademiker och krimino-
loger. Ingen statistiker eller trafiksäkerhetsforskare – bekräftat av experter på 
Trafikverket – har kunnat konstatera någon säkerhetshöjande effekt av 
denna ändring under dessa år. 

De flesta industriländer har behållit nivåerna 0,5 eller t.o.m. 0,8 promille 
och inte heller känt sig motiverade att ändra med hänsyn till bristen på sak-
liga skäl.  

Talman! Den skillnad det däremot kommer att innebära är att restaurang-
erna även här kommer att tappa nödvändig försäljning. Jag anser att vi på 
Åland inte har råd att ställa oss med egna lagar som gör att förutsättningarna 
för att bedriva olika näringar ska vara sämre än på fastlandet. Jag vet att 
bönderna ofta är måna om att upplysa om detta.  

Här hamnar de åländska restaurangerna och caféerna i sämre särställning 
men med lika mycket skyldigheter som sina kollegor i riket. Lika stora löne-
ökningar, samma kännbara försämringar med borttagandet av avdragsrätt 
vid restaurangbesök, samma hårda regler som gäller vid alkoholservering 
m.m. 

Man kan tycka att detta inte skulle ha någon som helst betydelse för nä-
ringen men det har den. Jag har hört mig för bland flera krögare och alla sä-
ger i stort sett samma sak. Det kommer att innebära att ingen gäst kommer 
att våga ta en mellanöl till maten eller ett glas vin. De som sedan här kommer 
att säga till mig att ”ja, det kan man visst det”, så får stå för det. Varför har 
man inte hört näringen för att höra vilka konsekvenser detta kommer att in-
nebära? 

I allmänhetens ögon så är en 0,2 promillegräns lika med att jag inte får 
dricka alls. Under de över 20 år som jag jobbade inom restaurangvärlden så 
sades det inte en gång utan säker 100 att jag kan ta ett glas vin men inte mer 
då jag kör eller jag kan ta mig en öl då jag kör. Två tog de aldrig, då ställer de 
bilen. Det är inte här problemen sitter. Det är bland dem som kör med över 1 
promille i kroppen. I Sverige dricker ingen ett glas vin och sedan kör bil efter 
att 0,2 promillegränsen infördes.  

Precis som ltl Carlsson sade så har restaurangerna i Stockholms skärgård 
drabbats hårt efter den promille sänkning som infördes i Sverige på sjön till 
0,2 promille. Krogarna säger att de har drabbats så hårt så att det minst är en 
sänkning på 20 procent av omsättningen. Det har i Stockholms och skär-
gårdspress rapporterats om ett flertal stängningar där man relaterar till 0,2 
lagen som en starkt bidragande orsak.  

Jag anser att man i stort kan anse att alla krogar på Åland är skärgårdskro-
gar. Visserligen har vi högre promille till sjöss just nu men hur länge har vi 
det? Vi vill ha ett levande Åland. Hur mycket kommer detta att drabba de 
små restaurangerna på landet? Hur många vågar sedan åka till Stallhagen på 
en lunch och ta en lokalproducerad öl till maten? Inte jag i alla fall. Men jag 
är ju kvinna och vill man hårdra så är alla promillebegräsningar så är den 
kvinnodiskriminerande, vi förbränner ju alkohol långsammare än män.  

I likhet med Petri Carlsson så ställer jag mig tveksam till promillegränsen.  
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Christian Beijar, replik 

Herr talman! Ltl Annette Holmberg-Jansson gick väldigt starkt ut i dis-
kussionerna om promillegränsen. Man kan väl säga att alla talar för sig 
och sitt. Det som faktiskt förvånar mig är att det dock är medicinskt be-
visat att det påverkar omdömet för en trafikant om han eller hon kör 
över 0,2 promille. Man utgör en fara för den övriga trafiken. Vi kan 
lägga in känslomässighet. Ens barn eller ens man kan bli påkörd av en 
rattfyllerist som kör under 0,5 promille. Jag kan inte förstå hur ltl An-
nette Holmberg kan försvara en sådan åtgärd. 

Annette Holmberg-Jansson, replik 

Jag tänkte på det när jag hörde de andra talen här idag och alla starkt 
kritiserade det. Men för mig så är det dubbelt. Här fråntar man folk rät-
tigheten att ta ett glas vin till maten. Varför inför man då inte en noll-
promillegräns istället? 0,2 är lika med noll och det har jag svårt att ac-
ceptera. 

Christian Beijar, replik 

Herr talman! Detta med noll promille har tidigare under åren diskute-
rats. Det har visat sig att det kan vara ganska svårt att ha en exakt noll-
promillegräns på grund av den kemiska behandlingen i kroppen. Det 
kan vara annat som påverkar och därför har man inte denna nollpromil-
legräns.  

Vi har erfarenheter från Sverige, som vi annars använder som ett land 
som har framgång, och där har man goda erfarenheter. Jag tycker inte 
att man kan sätta det här mot varandra och säga att å ena sidan går det 
dåligt för näringen men å andra sidan är jag beredd att riskera trafikmil-
jöer för jag är inte beredd att ändra attityder, jag vill inte heller skapa 
nya normer utan jag vill bli kvar i det gamla när vi talar om ett hand-
lingsprogram som berör just de här frågorna. 

Annette Holmberg-Jansson, replik 

Jag ser det snarare som ett problem när vi kommer att ha en annorlunda 
lagstiftning än vad man har på fastlandet när det gäller promillegränsen. 
Vi framstår igen som ett problematiskt, krångligt och styrt land när det 
gäller alkoholservering. I somras fick vi krögare väldigt mycket kritik 
och man gick hårt åt oss när vi serverade en portion i gången. De som 
kom från fastlandet kunde inte alls förstå detta, för så är det inte där 
sade de, fast jag vet att lagstiftningen är exakt samma på fastlandet. Men 
vi har dragit det ett strå längre. Nu drar vi detta också ett strå längre. 
Det är det som jag egentligen vill säga, nej, jag har svårt att tro på det. 
Du sade att det kan bero på olika saker. 

Talmannen 
Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat. 

Minister Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Ltl Holmberg söker efter fakta för att få bevis för att sänka 
promillegränsen från 0,5 till 0,2. Men hon behöver inte gå så väldigt 
långt. Hon kan bara ta en diskussion med de ledamöter som sitter i hen-
nes lagtingsgrupp och som var med under den förra mandatperioden 
och deltog i den så kallade promillemiddagen som ordnades här i Ålands 
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lagting. Jag tror att den middagen verkligen förändrade många lagtings-
ledamöters syn på vad som är acceptabelt att dricka och köra. Man fick 
verkligen upp ögonen att detta med 0,5 som gräns är alldeles för myck-
et. Många av dem som nådde upp till den gränsen skulle aldrig ha satt 
sig bakom ratten och då var det ändå lagligt. 

Annette Holmberg-Jansson, replik 

Men jag kan inte bilda mig en uppfattning på att en grupp personer sit-
ter och dricker och mäter. Jag vill se statistik. Jag har letat efter statistik, 
jag har begärt att få fram statistik och jag har inte fått någon statistik där 
det verkligen visar att det har gjort en skillnad i Sverige när man sänkte 
från 0,5 till 0,02. Den statistiken har jag inte hittat och jag har begärt 
statistik från flera olika håll. Däremot har jag fått fakta att skärgårds-
krogarna i Stockholms skärgård har drabbats hårt. 

Minister Carina Aaltonen, replik 

Det är så länge sedan som det sänktes så att det inte finns evidensbase-
rad fakta. Det senaste är från Japan. Men vi kan ta en vidare diskussion 
om det senare.  

Jag kan väl ha en förståelse för att före detta krögaren Holmberg-
Jansson är rädd för att förlora inkomster när vi genomför det här. Men 
som politiker och lagstiftare så har vi inte bara makt, vi har också ett an-
svar att ändra attityder och sätta normer.  

Precis samma sak som ltl Holmberg-Janssons säger nu så sade krö-
garna tidigare när vi skulle ta förbud om tobaksrökning på krogen. Då 
sade man också att alla krogar skulle gå i konkurs. Idag är det självklart, 
ingen människa röker inne på restaurang idag. Men samma ljud i källa 
var det just då. 

Annette Holmberg-Jansson, replik 

Jag var nog den första som stod och applåderade när rökningen togs 
bort från restaurangvärlden. Jag har hört flera stycken som tvingades 
jobba i den miljön som också tyckte att det var bra. 

Jag förstår att det inte finns statistik eftersom det här skedde 1990. 
Jag har gått tillbaka ganska långt och inte hittat någonting. Jag blir 
gärna överbevisad. Men just nu är min ståndpunkt den att så länge jag 
inte har fakta att det verkligen gör skillnad så tycker jag att gränsen ska 
vara 0,5. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Slotte 

Herr talman! Det är verkligen bra att landskapsregeringen tagit initiativ till 
en handlingsplan om missbruk. Missbruket kostar samhället mycket pengar 
varje år och innebär dessutom stora tragedier för den som drabbas och deras 
anhöriga. Det är viktigt att samhället arbetar målmedvetet och strategiskt 
med missbruksfrågor så att man får så stor genomslagskraft som möjligt med 
sina åtgärder. 

Herr talman! Åland är inte förskonat från vare sig missbruk av alkohol el-
ler bruk av narkotika. Det är därför viktigt att vi gör allt som står i samhällets 
makt för att försvåra införsel och bruk av olika slag av narkotika.  
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Vi vet att nervbanornas funktioner och samspelet i hjärnan nedsätts vid al-
koholförtäring. Hos tonåringen växer nervcellerna, vilket gör att störningar i 
hjärnfunktionerna uppträder snabbare hos de unga. Enstaka tonårsfyllor le-
der självklart inte till alkoholism. Men ju tidigare alkoholdebut desto större är 
risken att fastna i ett beroende. Lär man sig uppskatta alkoholruset i tonåren, 
ökar risken för att senare pröva andra droger. Det är därför hos de unga vi 
ska börja vår mission mot alla slag av missbruk. 

Herr talman! Vårt sociala nätverk godkänner ett visst mått av drickande 
medan rökning inte på samma sätt är accepterad. Man kan som gäst inte röka 
inomhus utan får gå ut på trappan eller balkongen. 

De unga känner trycket från kompisar samtidigt som de tror att lite alkohol 
kan väl inte vara så skadligt. Dessutom tror tonåringarna ofta att deras kam-
rater dricker mer än vad de själva gör. För att inte vara sämre leder det ofta 
till att de i sin tur dricker mer än vad de annars skulle göra. Det bli en ond 
cirkel. 

Herr talman! Vad kan vi då göra? Föräldrar ute på stan har visat sig ha ef-
fekt. Fältarna har en stor betydelse för de unga. Skolan har en mycket viktig 
funktion genom att ge upplysning, men framförallt att se till så att alla elever 
blir sedda och bekräftade. Många unga, som mått dåligt under sin skoltid kan 
ta till alkohol och narkotika senare. Vi får inte heller glömma hemmets stora 
betydelse. 

Till sist, herr talman, stöder jag en översyn av lagstiftningen om rattfylleri 
och promillegränser. 

Minister Carina Aaltonen, replik  

Tack, herr talman! Jag tycker verkligen att den här diskussionen idag tar 
väldigt mycket fasta på alkoholproblemen i vårt samhälle. Det är också 
en fråga som ltl Slotte lyfter upp. Jag har i många års tid känt att när 
man har diskuterat risk- och missbruk så har narkotikafrågorna tagit 
över och varit det stora samtalsämnet, medan man inte riktigt har vågat 
lyfta det största folkhälsoproblemet på bordet och det är jag tacksam för 
att ltl Slotte gör idag. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Tony Asumaa 

Herr talman! I princip hela dagen har vi behandlat fyra av de fem bokstäver-
na som handlingsprogrammet går ut på; alkohol, narkotika, droger och to-
bak. Därför tänkte jag uppmuntra er med ett inlägg om spel, så får vi också 
lite variation i debatten. Jag ska i mitt anförande koncentrera mig på punkt 
5.5 Spel, i handlingsprogrammet.  

Under rubriken 5.5.1 Spelvanor hos barn och ungdomar, så kan vi tyvärr 
konstatera att man har skrivit hela tre rader om ungdomars spelvanor. Jag ci-
terar: ”Uppgifter kring spelvanor hos barn och ungdomar under 18 år sak-
nas i enkätundersökningen Hälsa i skolan. För penningspel är åldersgrän-
sen på Åland 18 år.” Punkt och slut!  

I övrigt när det gäller handlingsprogrammet känns det lite som om orken 
har tagit slut när man har kommit till den här punkten. Om vi använder spel-
termer från poker så har man gått ”all in” i de andra punkterna. Här förlorar 
man och man hade inte mera spelmarker kvar att gå vidare med. Personligen 
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tycker jag att med den vetskap som vi har här i lagtinget och som vi har som 
föräldrar att spelandet hos barn och ungdomar är ett växande problem så 
skulle det här kapitlet varit förtjänt av ett mera grundligt arbete i den här 
handlingsplanen. 

Herr talman! Då vi pratar om olika speltyper vad gäller barn och ungdo-
mar så behöver vi först och främst skilja på två saker. Det handlar om digitala 
spel och det handlar om penningspel. De digitala spelen; dataspel, konsoul-
spel, nätspel och spel på mobiltelefoner, smartphones och Ipads har faktiskt 
skrämmande likheter med spel om pengar, inte minst i och med att digitali-
sering av spelautomater och utveckling av spelformer och spelsajter på inter-
net också har ökat.  

Barn och ungdomar anses vara mycket sårbara konsumenter vad gäller 
spel, inte minst för att de flesta idag växer upp med en smarttelefon eller en 
Ipad där allt detta finns tillgängligt. Idag är våra barn och ungdomar vana 
med digitala spel för de finns tillgängligt överallt, man har det med sig var 
man än går. Mycket tid går åt att spela och att vara på andra sociala medier. 

Herr talman! Många av dagens digitala spel driver barn och ungdomarna 
att bara bli skickligare och skickligare, man ska upp på nya nivåer, skapa 
mera poäng och mera fiktiva pengar, vilket kan förleda dem att tro att detta 
även gäller när det kommer till penningspel. Det är samma triggning, mera 
pengar, man ska bli skickligare så vinner man mera. Penningspelen är ofta 
programmerade så att man aldrig kan vinna, utdelningsprocenten är bestämd 
på förhand. I det långa loppet är man alltid en förlorare. Vissa aspekter i hur 
spelen är utformade kan öka motivationen till att spela och i slutändan vinna. 
Det är detta som är dilemmat och därför växer spelberoendet kraftigt för barn 
och ungdomar vad gäller digitala spel. 

Det har därför i många sammanhang konstaterats att ungdomars digitala 
spelande är en inkörsport till spel på spelautomater och penningspel på in-
ternet. För flera ungdomar leder det tyvärr också till ett spelberoende senare i 
livet. Det är tyvärr kalla fakta. 

Därför tycker jag personligen att det skulle ha varit mödan värt för refe-
rensgruppen att försöka ta reda på uppgifter från annat håll än bara konsta-
tera att just detta område saknades i enkätundersökningen Hälsa i skolan.  

För bara genom att googla på internet och skriva in rubriken som finns i 
punkt 5.5.1. ”Spelvanor hos barn och ungdomar” fick jag själv upp hela 1950 
träffar på detta område. Så visst finns det information om de här sakerna. In-
stitutionen för hälsa och välfärd, THL, har gjort en jätterapport på över 76 si-
dor, tyvärr på fel språk. Örebro kommun har självmant tagit reda på spelbe-
teenden hos barn och ungdomar i sin kommun. Visst skulle det ha funnits 
andra fakta att ta reda på. 

Herr talman!  Meningen med detta handlingsprogram enligt landskapsre-
geringen är att tre olika grupper; en politisk referensgrupp, en styrgrupp och 
en operativ grupp, ska driva handlingsprogrammet framåt. Därför kan man 
också reparera det här missförhållandet som finns. Därför föreslår jag som en 
preventiv åtgärd att den politiska referensgruppen ger exempelvis styrgrup-
pen eller någon annan av gruppen i uppdrag att fånga in dessa signaler om 
barn och ungdomars ökande spelvanor, som vi vet är ett växande problem i 
vårt samhälle. Vi vet att det finns föräldrar som är jätteoroliga för det här. 
Uppgiften skulle vara att kartlägga hur utbredd spelproblematiken är bland 
våra barn- och ungdomar här på Åland.  
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Med den kartläggningen får också den operativa gruppen eller den strate-
giska gruppen ett hyfsat meningsfullt och viktigt verktyg att jobba preventivt 
med att förhindra det ökade spelandet hos våra barn och ungdomar. Den 
vägen kan vi förhoppningsvis förhindra en del av våra ungdomar att övergå 
till penningspel och där bli spelberoende. 

Herr talman! Slutligen tycker jag att det är viktigt, om penningspelandet 
eller spelandet ändå fortsätter och skadorna och följderna blir grövre, att 
också resurser satsas på skolans elevvårdspersonal där det är möjligt för våra 
åländska ungdomar att få professionell hjälp för att klara av att sluta spela. 
För det är just där vi kan göra skillnad för framtiden i det åländska samhället. 
Tack, herr talman.  

Minister Carina Aaltonen, replik 

Talman! Det var ett intressant anförande. Jag vill först klargöra en sak. 
När det gäller gränsdragningen av det som är legalt så valde vi att lyfta 
bort kortspel, tv-spel och dataspel ur det här programmet. Det här hand-
lar alltså om penningspel. Det faktaunderlaget finns inte idag om hur 
det står till med ungdomar under 18 år som ägnar sig åt penningspel. 
Det ska vi naturligtvis hålla ett öga på framöver. 

Om ltl Asumaa tittar på sidan 33 så finns där åtta konkreta åtgärder 
som handlar om hur man kan minska spelberoendet eller få kontroll 
över sitt spelande när det framförallt gäller pengar. 

När det gäller det vanliga spelandet som barn och ungdomar ägnar 
sig åt så kommer projektet Vision Nolltolerans att ordna en föreläsning 
för föräldrar under våren. Vi kommer också att lyfta det ämnet men det 
kom inte med i det här programmet.  

Ltl Tony Asumaa, replik 

Herr talman! Nu har jag tyvärr glömt handlingsprogrammet hemma på 
skrivbordet. Jag kommer faktiskt ihåg de åtta punkterna. I mitt anfö-
rande sade jag att under rubriken Spelvanor för barn och ungdomar så 
fanns där ingenting. Men de åtta punkterna fanns faktiskt. 

Minister Aaltonen sade att man har koncentrerat sig på penningspel. 
Men som jag sade i mitt anförande så är det de digitala spelen som är 
inkörsporten till penningspelen. Därför anser att det är viktigt att också 
beakta dem, för det är i de digitala spelen som man egentligen får sitt 
spelbeteende och sedan fortsätter man till penningspel. Vi vet att det 
finns alla möjliga spel som bara triggar till mera vinst. Det beteende föl-
jer sedan med i vuxen ålder när man övergår till penningspel. Min åsikt 
är att detta bra hade kunnat vara med i programmet. 

Minister Carina Aaltonen, replik 

Ja, vi hade en ganska lång diskussion om var vi skulle dra gränsen. 
Skulle man ta med matmissbruk, sexmissbruk eller shoppingmissbruk? 
Det finns många olika sorters missbruk idag. Vi valde att dra gränsen 
vid penningspel. 

Sedan har vi också gjort något ytterligare för att skapa mera kunskap. 
Vi har lyft in representanter från PAF både i den operativa gruppen och i 
styrgruppen just för att vi ska få mera faktabaserad kunskap. Vi avser 
också att ge uppdrag till ÅSUB. När det gäller undersökningen Hälsa i 
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skolan så borde vi få uppdateringar på hur mycket barn och ungdomar 
ägnar sig åt spel på fritiden. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, herr talman! Tack minister Carina Aaltonen. Vi ser fram emot att 
ÅSUB får ett sådant meningsfullt uppdrag. Det kan vi ha stor nytta av i 
framtiden. Det bra att de här olika sektorerna finns i den operativa, stra-
tegisk och politiska gruppen. Om man tittar på den strategiska gruppen 
så finns inte skolsektorn med alls. Det finns representanter via land-
skapsregeringen och utbildningsavdelningen men inte från själva skol-
sektorn. Det skulle också vara ett önskemål att få med skolsektorn i den 
strategiska gruppen, för skolsektorn har daglig kontakt med barn och 
ungdomar. Säkert skulle man också den vägen få signaler om de sitter 
och sover hela dagarna på lektionerna om de har spelat hela natten. Det 
skulle vara ett önskemål att få med skolsektorn i den strategiska grup-
pen. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, herr talman! Jag vill tacka ltl Asumaa för ett intressant anförande. 
Jag håller med i mycket. Kanske dataspelen borde ha lyfts fram mera? 
När man pratar om risk- och missbruk så är det lätt att man ibland tittar 
för mycket på vad som är missbruk och vad som är riskbruk. Som ltl 
Asumaa nämner så gäller spelandet mycket att man ska byta nivå och 
för att man ska kunna gå upp till nivån så måste man köpa ett visst antal 
marker. Det här är ganska viktigt.  

I projekt Nollvision och i de så kallade familjeverkstäderna så kan 
man ta upp en diskussion och föra det här vidare. Bara för att spelmiss-
bruk inte är med här så har vi fortsättningsvis ändå möjlighet att på-
verka. Jag vill tacka för att man tog upp det här i debatten och att vi 
verkligen kan gå vidare med det här. Jag stöder mycket av det som ltl 
Asumaa sade.  

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, herr talman! Tack Göte Winé. Vi brukar inte alltid ha samma åsik-
ter men nu hade vi det och det är trevligt. 

Riskbruk och missbruk, när går det över gränsen? När går det över 
från digitalspel till penningspel? Barn och ungdomar spelar egentligen 
om pengar men de är fiktiva. Det går inte ut pengar från konto men det 
går från spelkontot och det är ungefär samma sak.  

Det kanske är stor risk att börja prata med barn och ungdomar om 
missbruk eller riskbruk. Det kanske är bättre psykologiskt att prata med 
ungdomar om ett överdrivet spelande och hur det påverkar livet i sig.  

Genom att handlingsprogrammet är en övergripande politisk mål-
sättning så hade varit roligt om det hade varit med här. Men det är bra 
om det finns med någon annanstans och jobbas på annat håll, det är jag 
mer än glad för.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, herr talman! Ltl Tony Asumaa tar fram ett område som jag själv är 
bekymrad över, och flera föräldrar med mig har varit bekymrade över de 
digitala spelen. Jag är av samma åsikt att det triggar ett beteendemöns-
ter och det är många som är mycket bekymrade. 

Ledamoten lyfte i slutet av sitt anförande fram skolans uppdrag, elev-
vårdsteamet och att man skulle kunna söka hjälp där hos dem mot spel-
beroendet. Det är jag lite negativt till av den orsaken att det sätter ett 
ganska stort ansvar på en redan ansträngd grupp. Vi har ju, som ni väl 
känner till, skolor med mycket mobbning och annan problematik som 
skolorna i första hand ska ta ansvar för. Vi har på hela Åland svårt att 
hitta skolpsykologer. Det här är ett mycket större problem som man inte 
bara så här lättvindigt kan kasta på skolorna.  

Ltl Tony Asumaa, replik 

Herr talman! I mitt anförande pratade jag inte om att vi ska kasta det på 
skolan. Det var ett önskemål om det finns resurser. Enligt min mening 
så borde man satsa resurser just på det området. Det här är ett preven-
tivt förfaringssätt där vi säkert kan rädda många barn och ungdomar 
från att bli spelberoende. För mig skulle det vara ett prioriterat område 
när man fördelar resurser. Det är min åsikt i frågan. Men givetvis kan vi 
inte utan att tillföra resurser kasta mera uppgifter på skolan som redan 
är hårt belastad. Det här är inte ett lätt område. Jag tror inte att många i 
skolorna ens vet hur det här ska hanteras.  

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, herr talman! Där har vi samma åsikter. Det krävs ganska mycket 
resurser och framförallt kunskap. Vi har ju flera andra instanser som 
sköter missbrukarvård och missbrukarhjälp för ungdomar. Det finns 
Fältarna med flera i samhället och det är redan är uppbyggt. Ska vi nu 
utöka arbetsmängden för lärarna, skolpsykologerna och kuratorerna, 
som redan nu har fullt upp, så är det verkligen ett resursproblem. Vi be-
höver säkert utöka personalen. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, herr talman! Jag och liberalerna tycker att det här är ett prioriterat 
och viktigt område. Vi skulle mer än gärna sätta resurser på det här. Om 
sedan socialdemokraterna tycker att vi inte behöver sätta resurser på 
detta så är det deras åsikter. Jag förde fram den åsikten som liberalerna 
har.  

När det gäller spelmissbruk så är det en helt annan kunskapsnivå och 
ett helt annat kunskapsområde än ett missbrukarproblem. Jag har själv 
jobbat i ett bolag med de här frågorna. Jag vet att det inte är många på 
Åland som kan hantera spelmissbruk i förebyggande syfte. Det finns helt 
enkelt inte den kompetensen. Därför skulle det vara otroligt viktigt att 
satsa på den kompetensen när vi nu sitter här och äger ett spelbolag som 
också är lite insyltad i alltihop. Från spelbolaget plockar vi otroligt 
många miljoner och allt kommer från spel.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 
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Ltl Christian Beijar 

Herr talman! Det börjar lite kännas som om den här debatten så småningom 
börjar ta slut. Mycket av det som har sagts så sägs flera gånger och det kom-
mer säkert jag också att göra. 

Intressant i den här debatten är, och det har också framkommit, att vi pra-
tar väldigt mycket om alkohol. Det tycker jag att är bra, för det är alkoholen 
som är den stora problematiken. Det är klart att alla droger i sig är en pro-
blematik och en tragedi, men det är väldigt viktigt att vi talar om alkoholen. 
Varför det? Ja, därför att det är en legal drog, den är alltså inte illegal och 
därför är det också viktigt att betona riskerna med alkohol. 

Jag brukar alltid framhålla i de här sammanhangen, och det har också 
sagts idag, att för att minska alkoholkonsumtionen så är egentligen den enda 
rätta metoden att begränsa tillgängligheten och öka priset. Men vi vet att det 
är för dagen är en orealistisk modell.  

När det gäller tillgängligheten så har jag varit med i olika sammanhang 
under några decennier och följt med alkohol- och drogdiskussionerna och 
även arbetat aktivt med det på olika sätt. Man har klart och tydligt märkt att 
under de senaste decennierna så har tillgängligheten ökat. Vår service till lo-
kalbefolkningen och turistfolket kräver idag utskänkning av alkoholdrycker i 
de flesta kafé- och barmiljöer. På olika evenemang som arrangeras serveras 
också alkoholdrycker och även vid idrottsevenemang, det känner vi alla till. 

Prissättningen styrs i huvudsak från riket men Åland har sedan slutet av 
50-talet också haft tillgång till billigare skattefri alkohol som också har kun-
nat inhandlas på färjorna. Det här känner vi till. Det är den ekonomiskt 
krassa verkligheten och utgående ifrån den måste vi arbeta och göra det bästa 
av den. Det klart att allt detta påverkar attityder och konsumtion. 

Jag tycker att handlingsprogrammets målsättning är bra. De övergripande 
politiska målsättningarna som nolltolerans, höjd ålder för alkohol- och to-
baksdebut, ja t.o.m. på sikt få tobaksförbud och begränsa olika drogers nega-
tiva effekter, allt detta är alldeles utmärkt.  

Det här programmet handlar mycket om lagstiftning och attitydförändring. 
Lagstiftningen bidrar många gånger till ett ändrat beteende, ta bara rökning 
på krogen som ett exempel. Det var inte många som för 20 år sedan trodde 
att man kunde förbjuda rökning på krogen. En strikt lagstiftning som förbjöd 
tobaksrökning på krogen gav resultat. Idag är det helt naturligt med en rökfri 
miljö. Därför ska man inte underskatta lagstiftning som en effektiv åtgärd för 
attitydförändring, en attitydförändring som annars skulle ha varit svår att ge-
nomföra.  

Vision Nolltolerans tycker jag är jättebra. Att man samordnar ett föräldrar-
stödprogram är mycket viktigt. 

Herr talman! Några kommentarer angående vård och behandling av per-
soner med missbruksproblem, främst droger. Idag har vi en väl utbyggd öp-
penvård med erfaren och kvalificerad personal. Det fungerar så att kommu-
nerna har avtal och köper tjänster så det är inget problem när det gäller den 
biten. Däremot vet jag av erfarenhet att vård på behandlingshem, främst av 
narkotikamissbrukare, ibland är bekymmersamt att få kommunerna att satsa 
på det eftersom det är en kostsam vårdform. Det kostar ofta mellan 300 och 
400 euro i dygnet och vårdprogrammet kan kräva upp till ett halvt års be-
handling. I de här fallen kommer samhällsservicereformen och förhopp-
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ningsvis kommunernas samordning av de sociala tjänsterna som en välsig-
nelse och möjliggör en likabehandling. 

Talman! Spelmissbruket diskuterades och spelmissbruket är ökande. Det 
som i allmänhet inte är känt är att alkohol- och drogkliniken också behandlar 
detta missbruk. I Finland och på Åland har behandlarna vid alkohol- och 
drogmottagningarna kunskap, erfarenhet och kompetens för att behandla 
detta missbruk. Spelmissbruk har samma missbrukssyndrom som övrigt 
missbruk även om det ibland framstår som en mer exklusiv missbruksform.  

Sedan har det diskuterats väldigt mycket om 0,2 och 0,8 promille, så det 
ids jag inte mera gå in på.  

Fru talman! Slutligen vill jag komma med några allmänna kommentarer. 
Överlag tycker jag att de senaste årens uppgjorda alkohol- och drogpolitiska 
program har gett en bra och samlad bild av drogsituationen och de resurser 
som finns att tillgå. Vi måste hela tiden följa upp läget, förändringar i drogan-
vändandet och nya drogers inträdande på marknaden. Vi har överlag en 
uppmärksam och kompetent personal som jobbar med de här frågorna, men 
det krävs hela tiden kompetensutveckling i form av kurser, utbildning och 
studieresor osv.  

Utöver kommunerna har landskapsregeringen, och dess underlydande 
myndigheter som berörs av frågorna, ett ansvar att tillföra resurser så att den 
förebyggande verksamheten; vård och behandling, kan vara så up to date som 
möjligt. Tack.  

Ltl Åke Mattsson  

Tack, fru talman! Debatten börjar gå mot sitt slut. Mycket har sagts och man 
kan konstatera att till stora delar är man tillfreds med det här programmet 
som vi har att diskutera här idag. 

En fråga som man kanske inte har berört så mycket, men som var ett pro-
blem när vi tog fram det här programmet, var frågan om hur stort narkoti-
kamissbruket är. Hur mycket missbruk har vi här på Åland? Det kan man 
undersöka med olika enkäter, undersökningar och utredningar. Men att få ett 
bra svar verkar vara svårare än man kanske hade förväntat sig. 

Vid undersökningar av alkoholkonsumtionen har man kommit fram till att 
man i Sverige har en konsumtion på 9,2 liter hundraprocentig alkohol per in-
nevånare. I Finland är det 9,4 liter, medan Åland har 3,9 liter hundraprocen-
tig alkohol per innevånare. Det här säger sig självt, vi har knappast så mycket 
mindre konsumtion att det kan vara 3,9 liter. Det finns oklarheter i siffrorna. 

Det finns också divergerande åsikter idag. Hur ser det ut på cannabisfron-
ten? Många tycker att det har lugnat ner sig och blivit bättre medan andra 
tycker att vi har ett större problem. 

Lite mera siffror. Vi var på projekt Nollvision där kommunerna informera-
des om det program som de ska göra. När det gäller kommunernas program 
är det också ganska viktigt att politikerna får tillfälle att ventilera. Hur ser 
drogpolitiken ut i vår kommun och vad kan vi göra bättre? I projektet Nollvis-
ion berättar man att i Sverige och Finland är 10 procent nykterister, 60 pro-
cent dricker lite nu och då, 25 procent är på gränsen till att bli beroende och 5 
procent är missbrukare. Vad resulterar de här siffrorna i? Tittar man på Fin-
land och vad som framkom från institutet för hälsa och välfärd ligger kostna-
derna totalt mellan 4 och 6,5 miljarder per år. Räknar man det till åländska 
siffror så betyder det för Ålands del 25-30 miljoner euro. Det handlar om väl-
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digt stora summor. Hur man har kommit fram till det här förtäljer inte histo-
rien och vi kanske inte ska fördjupa oss i det. Vi kan vara överens om att det 
finns stora pengar att hämta in på det här området.  

Programmet på agendan berör missbruk och beroende som övergår i okon-
trollerat beteende och detta vill vi komma åt med det här. Beroendet är inte 
jämlikt eller jämställt. Kvinnor drabbas hårdare än män både fysiskt och so-
cialt. Generna och socialgrupp har betydelse när det gäller de som blir miss-
brukare. De med dubbeldiagnos som ADHD och psykiska problem är en 
starkt överrepresenterad grupp som också behöver ha mera stöd. 

Vi är med andra ord alla olika känsliga för drogers beroendeframkallande 
effekter. Sanningen är också den att upprepat bruk leder förr eller senare till 
beroende och missbruk. Det är ett gissel för allt och alla i vårt samhälle som 
inte för något gott med sig bara förnedring, sorg och förtvivlan. 

Jag vill ändå hävda att vi har en fungerande missbruksvård och ett sam-
hälle som tar avstånd från all narkotika, medan alkoholen har en obestridlig 
plats i tillvaron för njutning och avkoppling, men där även dess baksida med 
stora kostnader ekonomiskt socialt framförallt slår på det individuella planet 
både direkt och indirekt.   

Men som vi alla vet är det här frågor som är aktuella i hela värden. Ingen 
har hittat en hållbar fungerande metod att stoppa missbruket. Tyvärr pågår 
sedan en tid en global legaliseringsvåg främst för cannabis som vi även tagit 
del av i medier här på Åland.  

Cannabis avkriminaliserades i Portugal redan i början av 2000-talet. Man 
har de facto ett påföljdssystem, men Cannabis är inte kriminaliserat.  

I USA var Colorado först ut och sedan Washington med att avkriminalisera 
cannabis. Det hände i början av året. I Uruguay antog senaten vänsterrege-
ringens förslag att börja sälja marijuana för att försöka rycka undan mark-
naden för organiserade ligor. Man säljer marijuana till priset av en dollar 
grammet. 

I vårt grannland Sverige syns dock ingen förändring i drogvaneundersök-
ningar, det kanske ser lite bättre ut när det gäller cannabis. Polisen säger att 
cannabis har ökat, det har blivit starkare och attityden till drogen har föränd-
rats. Drogen är dubbelt starkare nu än vad den var när jag jobbade som polis 
för drygt tio år sedan.  

Danmark har tvärtom trappat upp och börjat rensa upp i Christiania. Det 
har vi väntat på länge. 

Ryssland har stora problem med narkotikamissbruk. I landet finns cirka 
8,5 miljoner narkotikamissbrukare vilket är 6 procent av den totala populat-
ionen. Cirka 90 procent uppges missbruka heroin. 

Trenden generellt över hela Europa är nog att det är en mer tillåtande atti-
tyd till att brukarna får fortsätta sitt bruk, men man tar bättre hand om de 
som är fast i missbruk. 

Vi har en utmaning i hur vi ska upprätthålla en fortsatt negativ attityd på 
Åland till narkotika och då främst hasch när allt fler artister som Brad Pitt 
och andra ikoner förespråkar drogen. Det klart tyngsta namnet på föresprå-
kar är USAs president Barack Obamas uttalande nyligen i tidiningen The New 
Yorker om att marijuana inte är farligare än alkohol, utan snarare mindre far-
ligt för individen och han har själv använt det i ungdomen. Det skapar stora 
problem för oss att möta den attityden. I hans fall är det inte bara brist på so-
lidaritet utan det kan vara ett försök att komma till rätta med överfulla fäng-
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elser där upp till 2 procent av fångarna kan ha cannabisrelaterade brott. Can-
nabis är allt annat än hälsokost.  

Hur kan man legalisera den här typen av droger? Ny forskning från Nya 
Zeeland visar att om man röker cannabis i ungdomen så försämrar det IQ 
permanent hela livet ut. Vi som har jobbat med det här vet att en cannabis-
missbrukare blir dum och lat, stenad alltså, dum som en sten.  

Under det akuta ruset upplever missbrukaren i regel en förhöjd kreativitet 
och intelligens. Det kan man direkt härleda till att granskning av det egna be-
teendet avstannar totalt så att man inte inser sina begränsningar. Detta 
kanske vi också känner igen från alkoholen. Man kanske inte granskar sitt 
eget beteende alla gånger när man kommer upp till en viss promillegräns. 
Problemet är att THC finnas i kroppen i veckotal och det påverkar. 

Jag anser att när cannabis förs fram som ett alternativ som inte värre än 
alkohol så ska vi komma ihåg att det är ungefär som att så in brännässlor i 
potatislandet när man har problem med tistlar. Alkoholen är stor i sig.  

Jag tror inte heller att lösningen på problemet är hårdare straff eller mer 
gränskontroller.  

Det är viktigt med hög risk för att åka fast och det är viktigt med påföljder 
vid överträdelser. Men det ensamt löser inte problemen och det framkommer 
i allra högsta grad om vi tar del av de program vi har diskuterat här idag.  

Programmet förespråkar att det ska vara svårt att missbruka och det ska 
vara lätt att sluta. Det preventiva arbetet med samarbete och gemensamma 
insatser och samsyn är centralt. 

De nyktra och tobaksfria zonerna är viktiga; uppväxten, arbetslivet, skolan, 
idrotten, trafiken och graviditeten. 

För att få bukt med missbruks- och beroendeproblemen måste vi få ung-
domarna att avstå från tidig debut av alkohol och tobak och att de tidigt helt 
tar avstånd från narkotika. Hur lyckas vi med det? 

Det handlar om attityder och värdegrundsarbete, ungdomarna måste ha en 
livssyn så att de vänder ryggen till droger och risken att fastna i ett förned-
rande missbruk. Här har naturligtvis hemmet, familjen en viktig roll och ska 
naturligtvis ha huvudansvaret biträtt av daghem, skol- och andra myndighet-
er. De måste finnas en beredskap bland berörda myndigheter att bistå då för-
äldrarna inte räcker till av okunskap, sjukdom eller t.o.m. av missbrukspro-
blem. 

Tidiga insatser är A och O. Här vill jag framhålla Anders Carlsson som åker 
runt i Norden och talar attityder ända sedan 1990-talet. Han framhåller att 
80-90 procent av de attityder vi har då vi går in i puberteten har vi med oss 
till pensioneringen. Att ändra attityder är väldigt svårt. Man kan tala om atti-
tydförskjutning. Kunskap har en begränsad roll. Man ska inte säga att vi ska 
ändra attityderna i samhället. Vi ska skapa attityderna och komma in i ung-
domarnas liv i så tidigt skede som möjligt, gärna före skolåldern. Det gäller 
att fånga olika tillfällen och framhålla hur förtvivlad en förälder, morförälder 
eller anhörig till ett barn skulle bli om de blev missbrukare. Man ska fram-
hålla de negativa effekterna av missbruket.  Även mor- och farföräldrarna och 
alla vuxna har en roll här. 

Anders talar nu mer om attityder på Internet Grow Upp digital Non move 
generation. Han visar de ruttna sidorna som finns att hämta hem två-tre 
knapptryckningar bort. Det finns kvinnoförnedrande grovporr med trafik-
ikoner och andra vidriga tillhyggen.  Det finns beskrivningar på hur man döl-
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jer sin självsvält till döds inför sina föräldrar och vilka metoder man ska ha 
för att dölja sin anorexi.  Det visar tio-i-topplistor på de effektivaste suicidme-
toderna osv. De här måste föräldrarna också veta att finns ute på internet och 
väldigt nära till hands för våra barn. Jag tänker inte fördjupa mig i detta men 
jag vill ändå passa på tillfället att lyfta fram de här finns ohyggliga sidorna 
som ingen normal människa borde behöva ta del av än mindre våra barn.  

För att återgå till våra problem här på Åland vill jag lyfta fram tidig debut. 
Det gäller alla droger här på Åland men tobak och alkohol är vanligast. Man 
vet idag att livsprognosen för en rökare i årskurs 7 är extremt dålig. I den 
gruppen är det extremt överrepresenterat med missbrukare och kriminella, 
man har svårt att hålla ihop äktenskapet och man har i allmänhet ett struli-
gare liv än sina kamrater som börjar röka senare eller inte röker alls.  

Idag vet man tack vare nobelprisstagaren Arvid Karlsson att det beror på 
obalans i dopaminsystemet om man börjar röka tidigt. Det förändrar hela ens 
livssituation och det blir bestående men. Det är ungefär som när man lär sig 
cykla. Har man lärt sig cykla en gång så har man det med sig resten av livet. 
Har man förändrat dopaminsystemet i ungdomen så kommer den föränd-
ringen att finnas kvar. Hjärnan lär och bygger om under hela livet. Är det ne-
gativt eller positivt? De här ungdomarna kommer hela livet att kräva mer 
stimulans för att bli till freds och de kommer dessutom att svara och reagera 
mycket starkare än andra på stimulerande preparat.   

Under senare tid har man påvisat att den egna dopaminnivån stiger i sam-
band med att suget efter drogen slår till så detta är något mycket komplext. 
Har man börjat röka tidigt så är det stor risk att man söker sig till drogerna 
för att få lugn och ro, få frid och vara sitt vanliga normala jag. När man tar 
droger så får man extremt mycket högre effekt av dem. Det är också större 
risk att man återfaller till missbruk om man är rökare i botten. Rökningen har 
en väldigt stor effekt.  

I danska utredningar har man visat att rökande mödrar ger avtryck i bar-
nens beteende under uppväxten. Nikotinet curlar för både alkohol och narko-
tika och allt annat beroende. Den som tar drogen så känner att det här är min 
grej, ”min grej syndromet”.  

Men hur får vi barnen att inte börja röka? Vuxnas attityder till alkohol och 
droger påverkar ungas vanor. När föräldrar och andra vuxna engagerar sig 
och sätter gränser börjar barnen dricka senare och i mindre mängd. Det finns 
åtskilliga exempel på det här. 

Oavsett egen konsumtion bör föräldrarna tidigt argumentera för att barnen 
ska avstå från tobak och skjuta upp alkoholdebuten. Har man alkoholism i 
släkten kan det vara ännu viktigare att argumentera.  

Det här handlar inte om att inte visa sig full och redlös. Tvärtom, en full 
förälder kan verka avskräckande. Nej, det handlar om inställningen. Man ska 
inte alltid lyfta fram alkoholen som det festliga och roliga, t.ex. att helgens 
höjdpunkt är att öppna den underbara flaskan Amarone vin och Champagnen 
på studentfesten. Nyårs- och midsommarsnapsen är det centrala. Det är det 
här som skapar attityder och gör att man ställer sig positiv till alkoholen. Jag 
säger inte att vi ska förbjuda det här, men man kan tänka lite på hur man be-
ter sig inför tre- och fyraåringar när man har inlärningsfönstret som mest öp-
pet för attityder. Man kanske ska vara lite försiktig med att lyfta fram alkoho-
len i sitt firande.   
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Det är viktigt att man erbjuda barnen ett riktigt hem. Vi har pratat om att 
man sitter med mobiltelefonerna på hela tiden. Barnen behöver ett hem med 
närvarande föräldrar, inte föräldrar som är på väg eller borta i en mobiltele-
fon. Man ska ha relationer.  

Bra relationer gör också att man under tonårstiden får det informationsut-
bytet som man behöver. Barnen berättar vad de gör och inte gör. Det har vi-
sat sig i relativt nya utredningar att överdriven kontroll av barnen, för aukto-
ritär övervakning, kan ha negativa effekter. Barnen blir osäkra och reagerar 
istället och blir normbrytande på grund av den här kontrollen. Naturligtvis 
ska det finnas förmaningar, men har man inte vaknat förut är det tämligen 
verkningslöst. Rådet är att man ska vara ute i god tid. Föräldrar ska ta plats i 
sina barns liv. 

Barnen måste få utforska och vara nyfikna. Mamma och pappa kan säga 
nej som ett inslag i detta utforskande. 
Det är vissa saker i det här programmet som man kanske bör titta vidare på. 
Det gäller att ÅHS-utredningen gjord av Siv Palmqvist som vi var inne på ti-
digare. Man borde skaffa ett bra alkoholprogram på ÅHS.  

Vi kanske borde titta på om vi behöver ha en hemsida.   
Är det klart att vi ska avskriva tillnyktringsenheten vid ÅHS helt och hål-

let? Jag är benägen att göra det, jag vet inte om vi behöver ha den kvar. Vi 
kanske ska ha ett beslut på att man inte fortsätter på det spåret.  

I övrigt är jag tillfreds med programmet. Jag tror att vi framöver kommer 
att se resultatet av programmet.  Vi har gett många nycklar och många verk-
tyg som man kommer att jobba med. Resultatet kommer att dyka upp längre 
fram, från kommuner och också från samordnare som jobbar med det här.  

Minister Carina Aaltonen, replik  

Tack, fru talman! Ltl Åke Mattsson och jag har haft mycket diskussioner 
i den här kommittén. Det finns mycket kunskap hos ltl Mattsson att 
bygga vidare på framöver. Han tar också upp de samhällsekonomiska 
konsekvenserna. Det är ju hisnande summor som institutet för hälsa och 
välfärd har kommit fram till när det gäller vad alkoholmissbruket kostar 
på Åland. Mattsson nämner 25-30 miljoner euro per år. 

Landskapsläkaren Axel Hansson har räknat lite på projektet Tobaks-
kampen och visst finns det pengar att spara också hos oss. Om vi lyckas 
få en tobaksrökande ålänning att sluta under de kommande fyra åren så 
sparar vi in 4 miljoner euro till det åländska samhället. När man pratar 
om åtgärder så här finns också mycket ekonomiska inbesparingar. 

Ltl Åke Mattsson, replik  

Tack, fru talman! Ja vi är helt överens om det. Jag tror också att vi är 
helt överens om att man inte tror att de här siffrorna stämmer riktigt. 
Jag frågade min bänkkamrat om det verkligen kunde vara sant, men 
man har tydligen gjort rejäla beräkningar på detta. Vi har mycket att 
räkna hem när det gäller detta.  

Det som man överhuvudtaget aldrig kan räkna in är de personer som 
har ett beroende, man dricker väldigt mycket och vi vet att de inte pre-
sterar fullt ut på arbetsplatsen. De kanske ligger på 50 procent av sin 
kapacitet. De går på jobb alla dagar, de jobbar och finns där men de gör 
inte mera än vad de absolut måste. Vad detta kostar samhället kan man 
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aldrig ens spekulera i. Men personerna finns där ute, kanske upp till 20 
procent. 

Minister Carina Aaltonen, replik  

Beträffande tillnyktringsmottagningen som skulle vara förlagd till psyki-
atriska kliniken så i dessa prioriteringstider där vi verkligen måste fun-
dera på var vi ska sätta varje euro och cent också inom hälso- och sjuk-
vården så stöder jag ltl Åke Mattssons förslag om att vi helt ska avskriva 
tillnyktringsenheten med anledning av det ekonomiska läget. Det finns 
möjlighet till avgiftning för den som vill och det tycker jag att vi ska hålla 
kvar. 

Ltl Åke Mattsson, replik  

Tack, fru talman! Mitt uttalande här, och ministerns med tror jag, ska 
man se i ljuset av att det här inte är utrett. Man kanske inte behöver för-
djupa sig så mycket i den. Man kan avskriva den och gå vidare så kan 
man lämna den bakom sig. Det är ett sätt.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mika Nordberg 

Fru talman! Debatten börjar närma sig sitt slut. Jag vill ändå passa på att 
komma med lite vägkost till social- och miljöutskottet som ska komma med 
ett betänkande angående handlingsprogrammet. 

Några saker som jag har reflekterat över är bland annat definitionen. Hur 
definierar man ett bruk? Hur definierar man ett missbruk? Missbruk kan ju 
omfatta väldigt många olika saker. Det finns alkoholmissbruk, man kan 
missbruka droger, spel, mat, dataspel och dataanvändning. Man kan ständigt 
ha ett behov av att vara uppkopplad.  

För att kunna komma tillrätta med ett missbruk så är det viktigt att man på 
något sätt kan definiera skillnaden mellan bruk och missbruk. Tar man bort 
något av missbruken i en persons liv så vad blir kvar då? Det blir ett tomrum, 
det blir en tomhet. Jag är övertygad om att det tomrummet behöver man fylla 
med någonting annat för att kunna klara sig och inte hamna tillbaka i ett 
missbruk. Det finns flera olika exempel. Man kan fylla tomrummet med and-
ligt innehåll, själsligt innehåll eller kroppsligt innehåll.  

Jag tror att det är bra att man har zoner med målsättningen nyktra zoner. 
Jag tror att det är mycket bra för att ge utrymme för personerna att under 
den här tiden som de behöver fylla tomrummet kunna hitta någonting att 
fylla det med.  

Det finns inte några enkla lösningar. Det finns inte bara ett recept för att 
komma tillrätta med problemet. Man behöver väldigt många verktyg för att 
komma tillrätta med problemet.  

Ett av de verktygen har vi debatterat lite idag. Det handlar om promille-
gränsen. Det här är egentligen inte en debatt som ska lägga promillenivån på 
varken den ena eller den andra nivån. 

I den kompromiss som har diskuterats så tror jag att det är väldigt viktigt 
att man skulle ha ett ordningsförfarande mellan 0 och 0,5. Det skulle hjälpa 
individerna att komma till insikt om sina problem. Det hjälper inte att vi från 
samhällets sida vidtar alla åtgärder. Vi anordnar olika program, vi ordnar av-
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vänjning etc. men om inte personen i sig själv inser att den har ett problem 
som den behöver ta itu med så hjälper det inte att omgivningen förklarar för 
personen att den har ett problem som personen behöver ta itu med. Utifrån 
detta tror jag att man kan uppmärksamma folk som ligger i riskzonen att bli 
observanta på sitt eventuella gränsfall till missbruk. 

Tittar vi vidare på Vision Nolltolerans så tror jag också att det är väldigt 
bra att vi har en samordning vad gäller det kommunala, det frivilliga och det 
offentliga missbrukararbetet.  

På sidan 2 här i inledningen säger man att kommunerna ska ha en hand-
lingsplan per den 31.5.2015. Det finns mer att läsa om detta i bilaga två, 
längst bak. Det är viktigt att alla arbetar tillsammans för att hitta en lösning 
och olika sorts hjälpmedel för att komma till rätta med missbruket. 

Slutligen vill jag poängtera det som jag var inne på tidigare. Individens fria 
vilja att välja att komma till insikt är väldigt viktigt. Om social- och miljöut-
skottet ska koncentrera sig på någonting speciellt så det som jag saknar i 
handlingsprogrammet är hur man tar till vara individens möjlighet att själv 
komma till insikt. Tack, fru talman. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, fru talman! Jag kan glädja ledamoten med att man på sikt kom-
mer att ta bort ordet missbruk och beroende. Från Amerika kommer det 
helt nya ord som man inte ens har översatt idag. Man kommer att ha en 
skala från ett till fem, man är ganska missnöjd med det här. Ordet miss-
brukare är ganska stigmatiserat, det är kanske inte rätt benämning. Man 
borde komma på någonting bättre. Men det är så pass nytt så det finns 
inget svenskt ord överhuvudtaget ännu. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Runar Karlsson 

Fru talman! Landskapsregeringens meddelande om riskbruk och missbruk är 
ett bra underlag för våra diskussioner här i lagtinget och också en bra gro-
grund för ytterligare konkreta åtgärder för att minska missbruket. 

Ett område som man hittills nått framgång på är tobaksrökningen. Vi som 
är lite äldre minns hur vi i unga år rökte inomhus, i bilen och på arbetsplat-
sen. Det var naturligt på den tiden. På krogen var det ännu naturligare att 
röka. När landskapsregeringen inte för så länge sedan förbjud tobaksrök-
ningen inomhus på krogen var det många som var skeptiska. Krogägarna be-
farade konkurser för deras verksamhet. Resultatet ser vi nu, beslutet blev en 
succé. Idag skulle ingen kunna tänka sig att röka inne på krogen, i alla fall 
mycket få personer.  

Mångfalt flera rökte på den tiden mot nu. Nu röker väl cirka 15 procent av 
den åländska befolkningen. 

Socialstyrelsen i Sverige har nyligen gjort en utredning som vi kan appli-
cera på Åland. Den ger faktiskt lite skrämmande siffror för Ålands del. Om vi 
överför de siffrorna till den åländska befolkningens storlek så kan man kon-
statera att ungefär 40 personer per år dör årligen på grund av rökning. Såle-
des för varje ålänning som dör så beror mer än var tionde på tobaksrökning. 
Skulle 40 personer varje år dö i trafiken på våra vägar eller i luften så skulle 
nog radikala åtgärder införas. Undersökningen i Sverige konstaterar att en 
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procent av befolkningen insjuknar varje år i mer eller mindre allvarliga sjuk-
domar på grund av rökning. Det här skulle för Ålands del betyda ungefär 290 
personer. Det är skrämmande siffror.  

Den totala samhällskostnaden för tobaksrökning på Åland är förstås jät-
tesvår att uppskatta. Men när man tittar på de forskningar som har gjorts så 
kan man konstatera att det åtminstone kostar samhället mellan 10 och 20 
miljoner per år i sjukvårdskostnader, för tidig död och arbetsfrånvaro vid 
sjukdom. Jag har en känsla av att det här kanske t.o.m. är för lågt räknat. Det 
är i alla fall jättestora summor. 

I vår strävan att förändra och förbilliga samhällets kostnader så har vi här 
den största vinsten att hämta. Naturligtvis är det minskandet av det mänsk-
liga lidande som är den största vinsten. 

Enligt regeringens handlingsprogram ska det under perioden tas fram en 
ny tobakslag. En tobakslag som ska vara en av de strängaste i världen. Låt oss 
förverkliga det. I lagen bör åldersgränsen höjas för inköp av tobaksprodukter 
från 18 till 20 år. Det bör inte heller vara möjligt att som nu sälja tobakspro-
dukter synligt vid butikernas kassor. Man har t.o.m. gömt undan godiset för 
barnen men det finns fortfarande tobaksvaror att köpa helt synligt vid kassan. 
Jag tycker att man i lagstiftningen bör överväga att tobak endast får säljas 
över disk. Det finns säkert också andra åtgärder som kan implementeras i la-
gen som gör tobaksprodukter mera svåråtkomliga. 

Naturligtvis kan inte bara en ny lagstiftning medföra en radikal minskning 
av tobaksprodukter utan alla måste jobba på olika sätt. 

 ÅHS har inlett ett förebyggande jobb och man försöker också förmå rökare 
att sluta, detta på initiativ av landskapsregeringen. 

Vi har också hört på senare tid att företaget Ab Chips, eller Orkla som det 
numera heter, har infört totalförbud på tobaksrökning på arbetsplatsen. Det 
borde egentligen vara självklart. Att tobaksrökarna får gå ut och röka 7-8 
gånger per dag på arbetstid är egentligen orimligt. Hur skulle det se ut om 
samtliga i det här huset skulle gå ut 7-8 gånger per dag och promenera? Det 
skulle bli reaktioner. Men tydligen är det helt okej att gå ut och röka. 

Naturligtvis borde landskapsregeringen inom alla sina verksamheter gå in 
för ett förbud mot att röka på arbetstid. Samma sak borde också kommuner-
na göra. Sedan följer säkert också samtliga företag efter. Detta kommer för-
modligen att vara självklart om några år, fast vi inte tror på det idag, jag är 
helt övertygad om det. Tänk om alla i privata företag imorgon skulle börja 
röka och kräva att de skulle få gå ut 7-8 gånger per dag och röka. Naturligtvis 
skulle företagsledaren sätta stopp för det. Men så länge det är ett fåtal så kan 
kanske man ser mellan fingrarna. Jag är övertygad om att det här kommer att 
vara självklart efter ett antal år, precis lika självklart som att man inte får 
röka på krogen idag. 

Lagstiftning, åtgärder från arbetsgivare och allmän attitydförändring kan 
göra Åland i princip rökfritt om 10 år. 

Det låter radikalt men tittar vi i backspegeln så år 1946 rökte 50 procent av 
den manliga befolkningen och idag är vi nere i 13 procent. Här har det skett 
en dramatisk förändring. Bland kvinnorna var det år 1946 ungefär 9 procent 
och där har det tyvärr ökat, men idag är kvinnorna nere i samma nivå som 
männen är nu.   

Till sist vill jag säga att tobaksrökningen är en inkörsport till narkotika och 
det visar att det är ännu viktigare för att få ett rökfritt Åland. Tack. 
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Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, fru talman! Det var ett bra och seriöst inlägg. Jag stöder det till 
hundra procent. Tidigare pratade man mot narkotika och när man bör-
jade prata om tobak så togs man inte på allvar och det var inte seriöst. 
Tobaken är ett stort problem och en stor utmaning. Jag ger en eloge till 
ltl Karlsson för att han lyfte det här problemet.  

Utmaningen som vi har politiskt är att komma åt problemet, och det 
ser man enligt statistiken ganska tydligt. Jag litar helt på statistiken. 
Man röker väldigt lite i årskurs nio, man röker väldigt lite Ålands gym-
nasium men däremot röker man extremt mycket när man kommer till 
Ålands gymnasiums andra årskurs. Det är någonting som händer på 
vägen där. När det är så konkret så borde man kunna sätta in åtgärder 
där. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

En del av mina påståenden har jag tagit utgående från Mattssons egna 
berättelser, från delvis hans förra förvärv och kanske också från det poli-
tiska förvärvet. Jag har varit och kanske fortfarande är en amatör inom 
området. Jag har försökt lyssna på dem som sysslar med det här.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Ltl Karlsson höll sig mycket runt tobak och rökning. 
Jag tror att grunden till att vi har ett förbud mot rökning på restau-
ranger idag är en motion från Ålands Framtid. Ålands Framtid föreslog 
att man skulle sätta förbud på tobaksrökning på restauranger. Det är 
grunden och det är vi tacksamma för. Det berodde mycket på hänsyn till 
den personal som jobbade och som vistades i den här onyttiga miljön. 
Jag tror att alla är glada idag att det är på det viset. Man kan gå ut och 
äta en bit mat och komma hem utan att lukta som en kolmila, så var det 
ju förr som Runar Karlsson sade. 

När det gäller tobaksrökning i offentliga inrättningar som till exempel 
det här huset och i kommunala inrättningar så där stöder jag Runar 
Karlsson. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Det är möjligt att Ålands Framtid genom en motion har va-
rit en bidragande grogrund till det. Det är bra att alla försöker hjälpa till 
på olika sätt oberoende i vilka positioner man sitter. Vi vill alla det här, 
alla jobbar på sitt sätt och det tycker jag att alla ska ha en eloge för, även 
Ålands Framtid i det här fallet.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.  

Kan förslaget att remittera ärendet till social- och miljöutskottet godkännas? Godkänt. 
Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. 
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Remiss 

5 Beredning av lag om etablerade politiska föreningar 
Ltl Gunnar Janssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 1/2013-2014) 
Ärendet avförs. 

För kännedom 

6 Åland eget upphovsrättsområde 
Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 9/2013-2014) 

7 Kvalitetssäkra sjukvården genom nordiskt samarbete 
Ltl Anders Erikssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 10/2013-2014) 

8 PAF-bidrag för omsorgsbostäder 
Ltl Brage Eklunds m.fl. åtgärdsmotion (MOT 11/2013-2014) 

9 Inflyttades möjlighet att kombinera språkstudier med jobb 
Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 12/2013-2014) 
Ärendena upptas till behandling vid plenum 31.3.2014. 

10 Mer effektiv förvaltning 
Ltl Anders Erikssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 13/2013-2014) 

11 Uppdatering av regionalt skogsprogram för Åland 
Ltl Brage Eklunds m.fl. åtgärdsmotion (MOT 14/2013-2014) 

12 Egen landskod för telefon 
Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 15/2013-2014) 
Ärendena upptas till behandling vid plenum 02.04.2014. 

13 Posten Åland Ab till folkaktiebolag 
Ltl Anders Erikssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 16/2013-2014) 

14 Lärlingsgymnasium 
Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 17/2013-2014) 

15 Gränslöst Åland utan gränshinder 
Ltl Anders Erikssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 18/2013-2014) 

16 Max tre valperioder i lagtinget 
Ltl Anders Erikssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 19/2013-2014) 
Ärendena upptas till behandling vid plenum 07.04.2014.   

Plenum slutar 
En frågestund hålls vid ett plenum fredag 21.03.2014 klockan 09.30. Plenum är avslu-
tat. 
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Frågestunden börjar 

1 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen  
(F 2/2013-2014) 
Till dagens frågestund har följande lagtingsledamöter anmält att de önskar ställa en 
fråga: Ledamöterna Mats Perämaa, Anders Eriksson, Katrin Sjögren, Axel Jonsson, 
Gunnar Jansson, Brage Eklund, vtm Viveka Eriksson och ltl Torsten Sundblom. 

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 frågestäl-
lare 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 frågeställa-
ren och den minister som svarat på frågan yttra sig högst två gånger. De här anföran-
dena får räcka högst en minut. Talmannen har rätt att avbryta diskussionen när hon an-
ser den ställda frågan tillräckligt belyst. 

Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Jag har en fråga till infrastrukturministern om Vårdöbron.  
Processen Vårdöbron inleddes 2009 med en undersökning om brons skick. 

År 2012 gjordes en första upphandling som avbröts i ett skede. Det ledde till 
en andra upphandling om renovering och den upphandlingen hävdes så 
småningom. Därefter har det skett en förlikning som har kostat landskapet en 
del pengar. Nu har vi den situationen att bron fortfarande inte är renoverad. 

Jag bedömer att konsultutredningarna, entreprenaderna och förlikningen 
tillsammans har kostat 1 miljon euro. Infrastrukturministern får givetvis rätta 
mig om jag har fel. 

Den konkreta frågan är: Vad har de åländska skattebetalarna och trafik-
brukarna fått för denna miljon? 

Minister Veronica Thörnroos 

Tack, talman! Tack ltl Mats Perämaa för en angelägen fråga som berör i prin-
cip hela Åland eftersom Vårdöbron är väldigt central.  

Speciellt med Vårdöbron är den kemiska, alkaliska reaktion som bron har 
råkat ut för. Det är ett nytt fenomen i det åländska infrastrukturlivet. Det har 
föranlett de åtgärder som landskapsregeringen har vidtagit. 

När landskapsregeringen fick information om att statusen på bron inte 
motsvarade det förväntade, som noterats i samband med upphandlingen, så 
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valde landskapsregeringen naturligtvis att stanna upp processen och nog-
grant analysera den. Det är viktigt eftersom vi talar om skattebetalarnas 
pengar. Det är viktigt eftersom vi talar om miljonbelopp. Därför valde land-
skapsregeringen att ta experter från rikshåll för att granska brons status. In-
formation som vi fick fram vad gällde statusen var lindrigt sagt bekläm-
mande. För att ytterligare garantera att inga skattemedel kastas bort valde 
landskapsregeringen att ta en second opinion, en andra bedömning, av brons 
status den här gången från rikssvenska sidan. Det resultatet har vi fortsätt-
ningsvis ännu inte fått.  

Således kan jag inte här och nu svara på hur fortsättningen kommer att bli 
eftersom vi inte har alla provresultat. 

Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Eftersom jag uppfattar att jag inte riktigt fick ett svar på min 
fråga så kommer jag i slutet efter min tilläggsmotivering att precisera mig nå-
got.  

Processen har gått precis såsom infrastrukturministern säger. Man har 
gjort undersökningar och man har gjort upphandlingar som har avslutats. 
Man har gjort nya upphandlingar och det har lett till kostnadsbilden som jag 
uppfattade att bekräftades. 

Preciseringen i min fråga, som jag önskar få svar på, blir: Tvingas vi nu 
konstatera att den första miljonen i det här projektet har blivit förbrukad för 
skattebetalarna? 

Minister Veronica Thörnroos 

Ltl Mats Perämaa insinuerar att landskapsregeringen skulle handskas ovar-
samt med skattepengar. Ingenting kunde vara mera fel! Ingenting kunde vara 
mera fel! Jag skulle däremot säga att det är ett modigt beslut som landskaps-
regeringen har tagit därför att vi återigen vill säkerställa oss om vi kan repa-
rera bron eller om vi ska gå in för ett nybygge.  

Den lindriga vägen, den enklaste vägen men den oärligaste vägen hade na-
turligtvis varit att vi hade sagt; ”vi renoverar, vad bryr vi oss som om det finns 
en bro om 20 år eller om 15 år, ingen av oss kommer att sitta ansvariga då." 
Istället valde vi att se till samhället, se till framtiden och göra noggranna ana-
lyser innan vi går vidare och bestämmer huruvida det blir frågan om en reno-
vering eller en nybyggnation. 

Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Jag ser en röd linje i infrastrukturministerns beteende. Alltid när 
ministern blir något pressad så höjer hon tonläget och försöker skjuta fokus 
på någon annan.  

Jag tvingas här igen konstatera att något direkt svar på frågan har jag inte 
fått. Därmed konstaterar jag, det som jag har sagt och antytt i mina frågor, att 
den första miljonen i det projekt som ännu inte är färdigt är härmed förbru-
kad.  

Minister Veronica Thörnroos 

Tack, talman! Ja, jag är glad att Mats Perämaa inte sitter som finansminister 
nu med tanke på hur uträkningsmetoderna verkar och hur korttänkt och 
märkvärdigt analyserna dras. Det finns inga pengar som är bortkastade. Alla 
pengar som landskapsregeringen har är väl investerade. Så enkelt är det.  
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Sedan kan jag förstå att det finns någonting i den Vårdöbron som irriterar 
ltl Mats Perämaa eftersom han vid flertalet tillfällen återkommer till den, 
tämligen ofta faktiskt. 

Landskapsregeringen handskas med den här infrastrukturinvesteringen på 
samma vis som med alla andra, med väldigt välavvägda argument och på 
fakta tar vid beslut som vi går vidare med. Tack.  

Talmannen 
Nästa frågeställare är ltl Anders Eriksson, varsågod.  

Ltl Anders Eriksson 

Fru talman! Den här frågan berör näringsministern som inte är här, men frå-
gan kanske också berör social- och miljöministern lika mycket. Jag väljer 
ändå att ställa frågan till lantrådet som trots allt har det övergripande ansva-
ret. Jag anser att frågan är så pass viktig. 

På mässan senaste helg pratade jag med många småföretagare som kände 
sig verkligt bekymrade. De upplevde det tungt med byråkratin, de kände sig 
motarbetade av samhället.  

En person som för 16 år sedan upplevde att han fick väldigt god support 
från näringsavdelningen sade att det nu var som en helt annan planet. Det 
begärdes redovisning på redovisning och rapportering efter rapportering. 
Vissa saker checkades t.o.m. tre gånger.  

Man nämnde också ÅMHM, inte bara deras krångel utan kanske än mera 
de allt mer orimliga avgifter. Det har visat sig att höjningar på 300 procent 
inte är helt ovanliga.  

Företagarna känner sig motarbetade av vår regering, de känner sig upp-
givna. Blir den här känslan utbredd här på Åland är vi illa ute. Vi talar trots 
allt om ryggraden i vår välfärd. 

Därför frågar jag lantrådet: Oroar det här vår regeringschef? I så fall vilka 
åtgärder bör göras? 

Lantrådet Camilla Gunell 

Tack, det är en viktig fråga som ltl Anders Eriksson ställer. Jag tycker att 
landskapsregeringen har jobbat mycket och intensivt med att upprätthålla 
kontakterna med näringslivet och att på alla sätt främja tillväxt och utveckl-
ing i det åländska näringslivet.  

Den bild som ltl Eriksson presenterade tycker jag inte riktigt stämmer 
överens med den bild jag har av vårt samarbete med näringslivssektorn. 

Vad gäller regelverken och hanteringen inom olika stödsystem så är det 
väldigt generella och svepande ordalag som ltl Eriksson nu beskriver situat-
ionen.  

De stöd som har koppling till EU-regelverken är säkert onödigt krångliga. 
Här har vi tillsatt ett regelråd som har till uppdrag att titta igenom regelver-
ken för att förenkla och få bort onödigt regelkrångel, om det finns, och göra 
saker och ting smidigare.  

När det gäller ÅMHM och avgifterna så i samband med omställningsbud-
geten så konstaterade vi att självfinansieringsgraden vad gäller ÅMHM:s av-
gifter var betydligt lägre på Åland än i kringliggande regioner. Därför har det 
skett en höjning av avgifterna inom ÅMHM.  
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Ltl Anders Eriksson 

Lantrådet sade att jag uttryckte mig i lite svepande ordalag. Låt oss då kon-
centrera oss på avgifterna. 

Jag har fått information om en restaurang som fick betala 700 euro för för-
längning av sitt serveringstillstånd. Det var inte bara avgiften som hade ökat 
med 70 procent utan också förfaringssättet genom att ärendet annonserades 
ut och det var förstås företagaren som fick stå för annonskostnaden.  

Vi talar många gånger om det öppna landskapet. Tittar vi på avgiften för 
djurhållande verksamhet så år 2012 var avgiften 3 045 euro, idag är avgiften 
3 625 euro. Det är en höjning med 67 procent. (Ltl Anders Eriksson medde-
lade senare att det blev en sammanblandning. Den korrekta siffran för år 
2012 ska vara 2 175 euro). 

Avgiften år 2012 för ett odlingstillstånd inom fiskodlingen var 3 045 euro, 
idag är avgiften 9 970 euro, nästan 10 000. Det är flera hundratals procents 
höjning!  

Enligt mitt sätt är det helt fel väg att gå att rulla över kostnaderna för den 
enorma byråkratin på företagarna. Det talas om att skapa förutsättningar för 
näringslivet, men detta är verkligheten och detta är vansinne. Inser lantrådet 
allvaret i situationen?  

Lantrådet Camilla Gunell 

Jag tycker inte man kan tala om vansinne. Det är klart att ingen tycker om 
höjda avgifter, naturligtvis inte. Men för att klara budgetsituationen så i sam-
band med omställningsbudgeten så konstaterade vi att vi kommer att bli 
tvungna att ta till avgiftshöjningar inom flera olika sektorer, inte alls bara 
inom ÅMHM och den sektorn utan också inom skärgårdstrafiken och andra 
sektorer. Så är faktum. 

Jag hoppas ändå att det ska finnas en växelverkan mellan näringslivet och 
landskapsregeringen där man både kan ge och ta. Och att man inte bara po-
ängterar det som har blivit dyrare utan också kan se, ta i beaktande och ba-
lansera upp bilen med alla de ansträngningar, insatser och satsningar som 
landskapsregeringen gör för att främja tillväxt och näringslivets konkurrens-
kraft.  

Ltl Anders Eriksson 

Enligt mitt synsätt så det som är allvarligt är avgifterna chockhöjs på det sät-
tet att det inte sker på ett transparent sätt. Det är väldigt få som vet om det 
här. Lantrådet verkar tyvärr inte förstå att dessa orimliga avgifter och denna 
orimliga byråkrati allvarligt försvagar det åländska näringslivets konkurrens-
kraft. Vi ser trenden så klart så klart. Offentlig sektor får sitta i orubbat bo 
och ålänningar och företag får betala. Men ska vi få tillväxt så går det inte att 
använda företagarna som någon sorts ekonomisk mjölkko. Är offentlig sektor 
för stor minska då där, rulla inte ut kostnaderna på näringslivet. 

Som jag ser det så måste byråkratin minskas, avgifterna måste sänkas och 
konkurrenskraften måste stärkas. Har vi ett lantråd som inser det? Kommer i 
så fall lantrådet att göra någonting åt det? 

Lantrådet Camilla Gunell 

För det första så måste man kanske nog vara lite mera seriös i sin frågeställ-
ning och också lite mera konkret i vad man riktigt vill åstadkomma med de 
här frågorna.  
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Det är ju långt ifrån sanningen att offentlig sektor sitter i orubbat bo och 
att man använder näringslivet som någon slags mjölkko. Men står man inför 
en situation där saker och ting ska balanseras upp, så kanske man är tvungen 
att titta på vilka avgifter vi kan höja och vilka avgifter vi ska låta vara. Vi har 
använt den parametern att vi tittar också på hur det ser ut i kringliggande 
regioner. Som en mycket viktig sak påtalas att näringsidkarna har samma 
konkurrensvillkor som de i kringliggande regioner. Vi kan konstatera att av-
gifterna inom ÅMHM har varit låga i relation till våra kringliggande regioner. 
Därför har man tyckt att det vore rimligt att också höja avgifterna något.  

Till regelrådet kan man komma in med konkreta frågeställningar och be-
rätta vad som är problemet. Kan man specificera problemet, då åtgärdar vi 
det så fort vi kan.  

Talmannen 
Tiden är ute! Nästa frågeställare är ltl Katrin Sjögren, varsågod.  

Ltl Katrin Sjögren 

Jag vill ställa min fråga till socialministern. 
Talman! I socialpolitiken kretsar för närvarande det mesta kring social-

vårdsreformen och förslaget kring kommunernas socialtjänst.  
Utanför kommunernas socialtjänst och reformen är den viktiga äldre-

omsorgen. Liberalerna anser fokus bör sättas på äldreomsorgen. Vi vill ha 
den utlovade äldreomsorgslagen. Vi anser också att ett utökat samarbete 
inom äldreomsorgen skulle gagna hela kompetensområdet. 

I landskapsregeringens program står det: ”En enhetlig och jämförbar 
vårdtyngdsmätning tas fram för att underlätta bedömningen av omsorgs-
nivåer”. Hur långt har man kommit i det arbetet?  

Minister Carina Aaltonen  

Tack, fru talman! Det här är också en väldigt angelägen fråga för regeringen. 
Vi ser också fördelar att kunna samarbeta och samordna insatser inom äldre-
omsorgen. 

Under det senaste halvåret har en arbetsgrupp arbetat med att titta över 
vårdtyngdsmätning och om det finns gemensamma metoder för att kunna 
mäta funktionsförmåga hos de äldre, inom både ÅHS och kommunerna. Man 
har kommit fram till att det kanske inte går att ha gemensamt system inom 
både ÅHS och kommunerna. Men samtliga åländska 16 kommuner kunde ha 
ett gemensamt system om vårdtyngdsmätning. Nu under våren kommer vi att 
gå vidare med det här förslaget. Vi kommer att försöka ha ett pilotprojekt där 
kanske en kommun kan ta på sig huvudansvaret för ett RAVA-system, vård-
tyngdsmätningssystem. Man mäter inte bara hur människor kan röra sig utan 
också hur man kan klara sig ensam. Man mäter det friska hos våra äldre. Det 
här ser vi som en mycket angelägen och viktig fråga och som en del i det ar-
bete som vi ska bygga vidare på när vi tar fram en äldreomsorgslag här så 
småningom. 

Ltl Katrin Sjögren 

Talman! Vi vet alla de här fördelarna. När vi förändrade ÅHS-lagen så skrev 
vi nämligen in att det var en tydlig och klar målsättning. Jag kan förstå att det 
är svårt att ha samma system när det gäller akut sjuka äldre och de som bor 
på våra omsorgsboenden ute i kommunerna. Problemet är inte att det inte 
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finns system, det finns alldeles utmärkta system, problemet är att det är 
ganska stora investeringar för kommunerna. Den kommun som kanske har 
det mest fullödiga systemet i dagsläget är Mariehamn, där har man ett allde-
les utmärkt system. Jag vet inte hur det står till på De Gamlas Hem. Tröskel-
frågan har varit att det är stora investeringar och ganska komplicerade sy-
stem som också små kommuner ska anamma. 

Min fråga till landskapsregeringen är: Hur styr man det här arbetet? Tän-
ker man hjälpa till med investeringarna för de små kommunerna? 

Minister Carina Aaltonen  

Som jag ser det är det kanske en förutsättning för att komma vidare. Nu finns 
ett system som skulle kunna användas av alla 16 kommuner. Det krävs förstås 
utbildning. Om alla 16 kommuner skulle köpa in sig i det här systemet så blir 
det kanske orimligt dyrt. Nu har en av systemtillverkarna sagt att de kan 
tänka sig att se Åland som ett enda område. Nu går vi vidare med att hitta en 
huvudman. Vi kommer att samla olika representanter från Mariehamns stad, 
De Gamlas Hem och Finström osv. för att se om någon skulle vara intresserad 
av att ta på sig huvudmannaskapet. Sedan kan vi från landskapsregeringen 
komma in med samarbetspengar om det skulle vara nödvändigt. Vi vet att 
behoven finns ute i kommunerna idag, men resurserna finns inte. 

Ltl Katrin Sjögren 

Talman! Så vi kan ta det som ett löfte att de mindre kommunerna kan räkna 
med samarbetspengar från landskapet? Jag vill också veta exakt vad man har 
för tidsplan. 

Minister Carina Aaltonen  

Tidsplanen ser ut som följer, nu har vi tagit ett första beslut, gett information 
och gått ut med kvalitetsrekommendationer som handlar om vårdtyngds-
mätningar. Det kan ske någonting här före midsommar. 

Talmannen 
Följande frågeställare är ltl Axel Jonsson, varsågod. 

Ltl Axel Jonsson 

Ålands gymnasium har varit omdiskuterat under den senaste tiden och det 
beror kanske framförallt på effektivitetsrevisionen som gjordes. Jag tänker 
inte göra den här debatten till någon analys av den. Jag bara konstaterar att 
jag minns ganska tydligt mitt första budgetanförande i den här salen 2012. Vi 
gjorde ett stort arbete i Ålands Framtid och försökte räkna ut vad effekterna 
av gymnasiereformen hade lett till i ekonomiska termer. Vi konstaterade då 
att det hade lett till ökade kostnader på ungefär 2-3 miljoner. Det bekräftas av 
den här rapporten att de två första åren ökade kostnaderna med 2 miljoner. 
Det är ganska mycket om man tänker på att skolor tidigare tillsammans kos-
tade 15,7 miljoner. Det är en stor procentuell ökning på 14 procent. 

Gång på gång har utbildningsministern avfärdat våra beräkningar som fel-
aktiga. Jag är inte ute efter en ”vad var det vi sade debatt”, men vad tänker 
utbildningsministern och hans regering göra för att stävja den här utveckl-
ingen? 
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Minister Johan Ehn 

Fru talman! Det är intressant att frågorna kring Ålands gymnasium ägnas 
stort intresse här. Ålands gymnasium är en av instanserna i det åländska 
samhället som har en väldigt stor vikt för hur vår framtid ser ut eftersom det 
är där våra ungdomar lägger mycket av sin grund för att komma ut i sam-
hället och kunna göra ett gott jobb. 

Ltl Axel Jonsson sade nu att han inte ville ha en debatt kring effektivitet-
revisionen men det är precis just det som han initierade med sin fråga. Mitt 
svar blir att vi kommer att kunna gå närmare in på just de frågeställningar 
och många fler när landskapsregeringens svar kommer på effektivitetsrevis-
ionen.  

Jag kan konstatera redan nu att effektivitetsrevisionen i reella siffror visar 
ökade kostnader, men fortfarande saknas hur kostnadsbilden hade sett ut om 
man hade fortsatt såsom läget var innan vi började. Den kostnadsberäkning-
en finns inte i det här läget och den behöver man ha med för att kunna belysa 
det på ett bra sätt. 

Samtidigt måste man också komma ihåg att under den här tiden, vilket 
också framkommer i effektivitetsrevisionen, har man också gjort insatser ut-
gående ifrån att man har ett arbetsmarknadspolitiskt läge som ser helt an-
norlunda ut än när man gick in i det här. Man har gjort satsningar för att er-
bjuda ett så brett utbud som möjligt. 

Jag ska återkomma till mera detaljer när de instanser som nu ska svara på 
effektivitetsrevisionen har fått möjlighet att ge underlaget så att vi kan föra 
debatt på en saklig och mycket konstruktiv nivå. 

Ltl Axel Jonsson 

Javisst har man gjort vissa insatser, men de facto har också antalet stu-
deranden minskat. Tidigare har utbildningsministern påpekat att det har va-
rit viktigt att man ska jämföra kostnaderna per elev. Om man får ökade kost-
nader och minskat antal elever så är det en ganska intressant utveckling. Nog 
om det. 

För oss i Ålands Framtid är det viktigt att vi får en bild av vad vi får av de 
pengar som vi satsar på Ålands gymnasium. Vilken kvalitet på utbildningen 
har vi i relation till de euro och cent som vi satsar på våra elever? Det är abso-
lut en viktig verksamhet. Vi borde göra en uppdatering av den benchmarking 
som gjordes runt millennieskiftet för att få en uppfattning om vilken utbild-
ning vi får för våra pengar i jämförelse med jämförbara skolor i Sverige och 
Finland. Det här är den centrala frågan. Det kan hända att vi faktiskt har en 
betydligt högre kvalitet på utbildningen, men vi måste få ett svar på frågan. 
Har vi inte tillräckligt underlag, utbildningsministern, för att göra en sådan 
här undersökning och faktiskt få ordning på torpet? 

Minister Johan Ehn 

Fru talman! Det skulle vara intressant att från ltl Axel Johnson höra definit-
ionen på ordning på torpet. Det blir oftast väldigt mycket allmänna släng-
ningar; man ska skapa en större kostnadseffektivitet, man ska erbjuda till-
räckligt med platser men samtidigt ska kostnaderna minska. I budgeten här 
för inte så länge sedan så tror jag man sade att kostnaderna skulle minska 
med 800 000 vilket motsvarar rätt många utbildningsplatser.  

  191 



  

Oberoende av detta så ska vi göra en utvärdering precis såsom lagtinget 
beställde när man antog lagstiftningen kring Ålands gymnasium. I denna ut-
värdering kommer det också att finnas frågeställningar; vad vi har fått för 
skola, hur har det gått, har vi en skola som är bra nog eller ska den utvecklas? 
Mitt svar på den frågan redan nu är att vi alltid ska ha en skola som utvecklas. 
Vi ska se till att vi får mesta möjliga för pengarna. Helt klart finns det saker 
att göra för att få en bättre kvalitet för utbildningssystemen och för att ut-
nyttja resurserna bättre. Det är ingen tvekan om den saken, det kommer det 
alltid att finnas. 

Ltl Axel Jonsson 

Revisionsrapporten visar att man hade kunnat göra betydliga inbesparingar 
på Ålands gymnasium om man hade haft en fungerande ekonomisk uppfölj-
ning och en fungerande ekonomisk styrning. Det är också bakgrunden till att 
vi har lagt våra förslag. Vi tycker att det är viktigt att våra skattepengar går till 
det som de ska göra och att vi får ut så mycket som möjligt, även av utbild-
ningen. Utbildning kan inte sitta i orubbat bo. Utbildningen är viktig, det är 
en stor utgiftspost i landskapsbudgeten och det är av största vikt att vi också 
får en bild av hur vi ligger till i jämförelse med andra regioner. Vilken kvalitet 
har vi i den åländska gymnasieutbildningen idag? Det är ett svar som vi i 
Ålands Framtid kräver. Vi hoppas att utbildningsministern tar det här på all-
var och presenterar det här i samband med utvärderingen som har utlovas att 
komma snart. 

Minister Johan Ehn 

Fru talman! Att landskapsregeringen tar frågan om utbildning på allvar torde 
stå ganska klart med tanke på de åtgärder som vi har vidtagit under snart två 
och ett halvt års lopp för att säkra utbildningen på alla nivåer så att åländska 
ungdomar ska stå gott rustade för framtiden. Jag delar helt och hållet åsikten 
om att ju mer kunskaper vi har om benchmarking, siffror och så vidare, desto 
bättre kan vi också planera det här framåt. 

Här i dagarna kommer det att tillsättas en utbildningspolitiskdelegation 
vars uppgift kommer att vara att framförallt titta framåt, hur vi ska förbereda 
oss för att kunna fortsätta att ha en bra utbildning för våra ungdomar. I ett 
sådant arbete krävs också den här typen av underlag. Självklart försöker vi 
plocka fram så mycket som bara är möjligt. En del finns, men allt finns inte 
klart. När det gäller att mäta kvalitet så är det inte det lättaste. Vi vet att vi 
har mindre grupper än vad man har på andra ställen. Vi vet att vi har goda 
resultat när det gäller avhopp och så vidare. Frågan är hur man sätter in pa-
rametrarna och mäter vad som är gott? 

Talmannen 
Följande frågeställare är ltl Gunnar Jansson, varsågod. 

Ltl Gunnar Jansson 

Jag har en fråga till vicelantrådet Roger Nordlund. 
Tack, fru talman! Bästa vicelantråd, jag börjar med frågan och sedan moti-

veringen. Frågan lyder: Vilka planer har landskapsregeringen för att hantera 
en minskad offentlig ekonomi i Finland och på Åland? 

Motiveringen är tudelad. Krisen på 90-talet var delvis självförvållad. Bank-
systemet klarade inte av den frihet som avregleringen innebar. Det andra var 

192 



  

att Sovjetunionen föll samman var med 26 procent av exporten från Finland 
försvann. Men strukturerna bevarades ändå i stort sett beträffande skogsin-
dustri, metall och elektronik. Idag, och i sviterna av Lehman brothers, har vi 
delvis en liknande och delvis en annan bild. Det som nu sker i EU, med sankt-
ioner mot Ryssland, så kan vi vänta att det jag frågar om kommer att gälla 
och då frågar jag efter planer. 

Vicelantrådet Roger Nordlund 

Fru talman! Ltl Jansson ställer en högst aktuell frågeställning. Den situation 
som vi har är en sak som vi naturligtvis funderar på både inom landskapsre-
geringen, inom samhället och hela världen idag.  

När det här året började så skrev finansministeriet i sin prognos att tillväx-
ten inom världsekonomin kommer att återhämta sig långsamt men ändå lite 
positivt. Det var i januari det här året. Redan då fanns det ändå en ganska 
försiktig inställning. Situationen med oroligheter i världen har gjort att pro-
gnosen antagligen har sänkts lite. Vi kan förvänta oss att 2014 blir ett väldigt 
svagt år när det gäller tillväxten i världsekonomin.  

Men ändå finns det spirande tendenser på att världsekonomin ska gå åt 
rätt håll. På sikt har jag ställt stora förhoppningar till det frihandelsavtal som 
man håller på att arbeta med mellan EU och USA. Det avtalet kommer att 
sätta igång hjulen i Europa ganska bra. Det kommer också att ha stor bety-
delse för den åländska sjöfarten och att den viktigaste näringen för oss ska 
kunna få en marknad att arbeta på. 

Fru talman! Om man går ner till nationell och lokal nivå så vet vi att Fin-
land kämpar väldigt hårt med att få ekonomin i någorlunda balans och att få 
sysselsättningen i landet att fungera. Ingetdera av de sakerna går speciellt 
bra. Oroligheterna i världen gör att det här blir ännu svårare. 

Den situationen som vi har nu är ingenting nytt utan det är bara graden av 
svårighet som har ökat. De planer som finns i Finland och de planer som 
finns här understryker bara vikten av att vi fortsätter. 

Talmannen 
Tiden är ute!    

Ltl Gunnar Jansson 

Tack, talman! Tack för svaret. Jag frågar efter planer mera konkret, på det 
konkreta planet. Vi vet visserligen att en eftersläpning råder vad gäller den 
offentliga ekonomin i Finland och ekonomin på Åland, men effekterna kom-
mer att drabba oss. I ljuset av det jag nämnde så har de tre stora sektorerna i 
Finland problem att betala det här. Skogen av elektroniska skäl, basen i elekt-
roniken försvann mer eller mindre och metallindustrin är tveksam. Då står 
Finland inför ett val av att spara eller höja skatter. De som förstår bättre än 
jag tror att det senare inte längre är möjligt. Nu kommer jag till frågan: Var 
tänker landskapsregeringen spara i de offentliga utgifterna? 

Vicelantrådet Roger Nordlund 

Fru talman! Under april månad kommer vi att lägga fram den första tilläggs-
budgeten för 2014 till lagtinget. Den närmaste veckan kommer vi troligen att 
få en ny prognos när det gäller skatteinkomsterna i Finland och därmed 
också en prognos för hur vår så kallade klumpsumma kommer att utvecklas.  

  193 



  

Som ltl Jansson säger så kommer man knappast att höja skatterna mera i 
Finland för det tål man inte så mycket. De facto har man ändå gjort vissa sa-
ker under 2012 och 2013. Vad som väger tyngst nu, sänkningen i världseko-
nomin eller höjningarna av skatterna, det får vi svar på inom de närmaste 
veckorna och hur det påverkar klumpsumman och därmed den offentliga 
ekonomin på Åland, landskapets offentliga ekonomi.  

Som svar på ltl Janssons fråga kan jag säga att det som händer understry-
ker vikten av att vi fortsätter med reformarbetet och att vi hjälps åt med att få 
de här reformerna gjorda.  Vi ska se till att vi har sysselsättningen på fortsatt 
hög nivå, full sysselsättning hjälper i allra högsta grad. 

Ltl Gunnar Jansson 

Tack, talman! Det här har vi ju diskuterat i många budgetar och tilläggsbud-
geter under åren. Kan vicelantrådet eventuellt vara lite mera konkret än just 
de här diskussionerna som har förts. Min fråga gäller planer på att handla. 
Om det går att lätta på förlåten där så skulle jag också gärna höra någonting 
om tidtabeller för genomförande av sådana planer.  

Vicelantrådet Roger Nordlund 

Fru talman! Det viktigaste, och det som vi kommer att tydliggöra i tilläggs-
budgeten, är att vi för en sådan politik här på Åland så att vi får full syssel-
sättning i vårt samhälle. Det gör att människorna klarar sig, att företagen går 
bra och att kommunerna får skatteintäkter så att de kan klara av basservicen.  

Sedan har vi ett stort gemensamt behov, både landskapet och kommuner-
na, att göra en reformering av den offentliga servicen på Åland så att den blir 
så kostnadseffektiv som möjligt.  

Det vi jobbar konkret med, fru talman, är omställning när det gäller skär-
gårdstrafiken, vi driftsprivatiserar för att få ner kostnaderna. Vi har 
kortruttsprojektet och vi har hela samhällsservicereformen med den sociala 
organisationen som kommer att skapas om. På sikt måste vi se hur äldre-
omsorgen på Åland ska kunna fungera så kostnadseffektivt som möjligt. Vi 
har den digitala agendan. Vi försöker få ett så bra samarbete som möjligt med 
det åländska näringslivet för att hålla hjulen rullande och mer och mer knyta 
fast oss med det svenska näringslivet. 

Talmannen 
Tiden är ute! Följande frågeställare är ltl Brage Eklund, varsågod. 

Ltl Brage Eklund 

Jag vill ställa min fråga till lantrådet. 
Tack, fru talman! I Ålands lagsamlings kapitel 10 under rubriken ”Sär-

skilda stadganden” under 61 §, status, mark och byggnader står följande, jag 
citerar: ”Behöver staten mark i landskapet för egentliga statsförvaltningen 
ska landskapet tillhandahålla lämpliga områden. Om landskapet inte till-
handahåller områden är staten oförhindrad att utan landskapets medgi-
vande förvärva behövliga mark. Om sådan mark som avses i första moment 
inte längre behövs för egentliga statsförvaltningen övergår statens rätt till 
landskapet varvid byggnader och anläggningar som blivit obehövliga till-
faller landskapet om de inte flyttas bort.”  
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Min fråga är: Har landskapet jobbat aktivt för att överta t.ex. Storklobbs 
sjöbevakningsstation eller Enskärs station utanför Eckerö som idag står mer 
eller mindre övergivna? 

Lantrådet Camilla Gunell 

Fru talman! Den frågan var aktuell i landskapsregeringen för cirka två veckor 
sedan. Vi ställde frågor till Ålandsdelegationen när det gäller mark när staten 
drar sig tillbaka inom en verksamhet. Våra frågor handlade om på vilka grun-
der marken tillfaller landskapet och hur snabbt det ska ske. Vi ställde även 
frågor när det sker andra förändringar där statlig verksamhet övergår i stat-
liga bolag och de i sin tur sedan upphör med sin verksamhet. Här finns några 
konkreta frågeställningar som har gått till Ålandsdelegationen för avgörande. 
Vi inväntar nu det svaret.  

Ltl Brage Eklund 

Jag får tacka för det. Vi var några från lagtinget som var ut på en historisk ut-
flykt med Kenneth Gustafsson. Jag besökte då för första gången i mitt liv 
Storklobb. Jag blev lite besviken när jag såg anläggningar som står och förfal-
ler. Det är mer eller mindre full värme i huset. Jag tycker att det kunde finnas 
en möjlighet för kreativa företagare, inom turistbranschen eller vad som helst 
för att utveckla det här. Men då måste man ju först få marken till Åland. Det 
är därför som jag väckte tanken. Jag skulle vara väldigt glad om man kunde 
vara aktiv i det här området och jobba med det så att det kunde ske. 

Lantrådet Camilla Gunell 

Fru talman! Vi får invänta Ålandsdelegationens svar vad gäller de generella 
frågorna. Sedan får vi återkomma närmare när det gäller det här specifika ob-
jektet som ltl Eklund nämnde här. 

Ltl Brage Eklund 

Det är inte så mycket mer att tillägga. Vi försöker alltid hitta på möjligheter 
och upplevelser inom turistbranschen. Det här skulle vara ett sätt att utveckla 
turismen. Man kunde delvis ha en gästhamn, det finns möjlighet att ta upp 
båtar och också reparera.  

Likadant är det ute på Enskär utanför Eckerö, där kan man skapa guidade 
turer till Märket och Enskär. Kreativa företagare hittar säkert på möjligheter. 
Jag hoppas att landskapsregeringen jobbar med det här. 

Lantrådet Camilla Gunell 

De visioner som ltl Eklund ger uttryck för beträffande olika besöksmål och 
möjligheter att utnyttja anläggningar delar givetvis landskapsregeringen 
också.  

Vi kan återkomma till fallet som ltl Eklund nu nämner. Generellt så ser vi 
givetvis att det bästa är att utveckla anläggningarna och fyrarna till turismens 
fromma. Fyrar har också ett särskilt intresse bland besökare.   

Talmannen 
Nästa frågeställare vtm Eriksson, varsågod. 

Vtm Viveka Eriksson 

Jag vill ställa min fråga till kulturminister Ehn. 

  195 



  

Talman! Inför valet fanns det starka vallöften om att ett besökscentrum i 
Bomarsund skulle förverkligas. Därför blev det också en stor besvikelse hos 
många när landskapsregeringen valde att inte direkt sätta igång med förverk-
ligandet, utan sköt fram frågeställningen till 2014.  

Nu har vi 2014. Min fråga till ministern och landskapsregeringen är: Hur 
och när tänker landskapsregeringen gå vidare med den här frågan? Ska vi nu 
förvänta oss att landskapsregeringen sätter ner foten och förverkligar besöks-
centret? 

Minister Johan Ehn 

Fru talman! I årets budget finns en skrivning.  Under detta år kommer vi att 
plocka upp de tidigare utredningarna, värdera dem, föra diskussion med 
Sunds kommun och återkomma i 2015 års budget om hur vi avser att gå vi-
dare med det här projektet. Vi har redan haft första sonderande diskussioner 
med Sunds kommun kring hur de ser på det här. Vi har också bett Sunds 
kommun att komma in med sina tankar på hur de ser på det tidigare uppläg-
get och om det nu finns skillnader.  

Vi kommer att presentera landskapsregeringens ställningstagande i sak-
frågan när vi kommer till budgeten för 2015, såsom vi också skrev i årets 
budget och som godkändes här. 

Vtm Viveka Eriksson 

Talman! Det låter lite som förhalning igen. Man ska föra diskussioner och 
man ska utvärdera. Jag skulle vilja ha ett mer konkret svar om ministern nu 
med full kraft tänker gå fram med det här projektet och göra allt som finns i 
hans makt att se till att projektet förverkligas. 

Om det här inte går vidare så kommer det igen att finnas svikna vallöften 
som befolkningen nog kommer att komma ihåg. 

Landskapsregeringen skriver också i sitt handlingsprogram att man sär-
skilt ska satsa på kulturturismen. Jag anser att landskapsregeringen både har 
ett ansvar och en skyldighet att långsiktigt se till att det också finns verksam-
heter i vårt landskap och att vi satsar på turismen. Vi har verkligen möjlighet-
er att bredda kulturturismen. 

Minister Johan Ehn 

Fru talman! Jag delar vtm Viveka Erikssons synpunkter på att vi måste se till 
att vi tar vara på den kulturturismen som finns och att vi också gör satsning-
ar. Därför har vi lagt upp den plan som vi nu har. Det är inte någon förhal-
ning. Utgående ifrån den ekonomiska situationen som vi befann oss i då så 
beslöt lagtinget, efter det förslag som lades från nuvarande regering, att vi ska 
göra en uppdaterad bedömning av om vi har de ekonomiska resurserna att 
till 2015 års budget börja förverkliga det här projektet. Jag kan i det här läget 
varken säga att vi kommer att förverkliga projektet eller inte, därför att jag 
saknar det underlagsmaterialet idag. Vi har behörighet att jobba med det som 
jag redogjorde för här tidigare. Men jag har inte det underlagsmaterialet som 
gör att jag kan säga att det här projektet kommer vi att driva med full fart el-
ler att vi kommer att lägga det här projektet på is. Jag vill ha ett material som 
faktiskt ger oss möjligheten att fatta ett beslut på god grund. 
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Vtm Viveka Eriksson 

Talman! Vi håller också på med demilitariserings- och neutraliseringspolicyn 
just nu i lagtinget och i landskapet.  Jag anser verkligen att vår demilitarise-
rade och neutraliserade status har alla skäl att lyftas upp. Vad vore bättre än 
just det här besökscentret i Bomarsund? 

 Jag hade möjlighet att följa med Bomarsundssällskapet till Krim, Sevasto-
pol, senaste höst. Där såg jag på plats hur man verkligen har lyft upp de hi-
storiska skeendena, vilka möjligheter det finns och hur människor vallfärdar 
dit för att ta del av historian. I Krim finns verkligen kulturturismen. Sett ur 
den synpunkten tycker jag att landskapsregeringen bör ta ett ordentligt kraft-
tag. Jag uppfattar ministerns svar mer eller mindre som ett löfte att han med 
full kraft kommer att driva det här projektet.  

Minister Johan Ehn 

Fru talman! Jag jobbar utgående från den budget som är lagd. I vårt rege-
ringsprogram finns det här projektet nämnt. För att man ska kunna fatta av-
görande beslut kring projektet så behöver man veta att man har ett projekt 
som går att förverkliga på ett gott sätt så att det här blir bra. Som jag sade så 
delar jag vtm Erikssons grundläggande syn på att det här är ett område som 
vi i dagsläget utnyttjar allt för lite för våra turistiska ändamål. Men för att 
man ska kunna komma dit så måste man se till att det är projektet också kan 
genomföras kvalitetsmässigt. Men vtm Eriksson vet framförallt vilken situat-
ion landskapet befinner sig i och då gäller det att ställa det här projektet i re-
lation till alla andra investeringar som ska göras. Därför kan jag inte stå här 
och lova att det här projektet ska genomföras. 

När det gällde antydningar om vallöften så de som har gett vallöften för stå 
för de bitarna. Jag vet vad jag har sagt, jag drev igenom det i regeringspro-
grammet och det kommer jag att fortsätta att göra. Det vill säga att vi ska 
göra satsningar utgående ifrån det som ekonomin tillåter. 

Talmannen 
Den sista frågeställaren för idag är ltl Torsten Sundblom, varsågod. 

Ltl Torsten Sundblom 

Tack, fru talman! I april 2012 lovade miljöministern att det skulle komma en 
ny landskapslag om producentansvar. Lagen skulle föreläggas lagtinget vid 
årsskiftet 2013 och skulle träda ikraft den 1 maj 2014. Vi har snart den 1 maj 
2014.  

Vid en frågestund i januari 2013 reviderade ministern löftet lite, då skulle 
lagen komma under sommaren. Sommaren är också passerad sedan en tid. 
Hur går det? Kommer det någonting och hur går ärendet framåt?  

Minister Carina Aaltonen  

Tack, fru talman! Det här är en fråga som jag mycket väl kommer ihåg och 
som tyvärr inte längre riktigt ligger i mina egna händer att komma framåt 
med.  

Den nya producentansvarslagen ska överföra behörighet från Åland till ri-
ket. Vi ska få bort gränserna mellan riket och Åland vilket skulle minska på 
kostnaderna för företagare när man för in produkter till Åland. Tanken är att 
Birkalands miljöcentral skulle hantera alla de här frågorna som handlar om 
insamlandet av statistik osv. 
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Just nu ligger ärendet på miljöministeriet där man i dialog med landskaps-
regeringen ser på hur man kan ändra den finska lagen så att Åland skulle 
kunna vara en del av det finska producentansvarsområdet.  

Min förhoppning var redan här vid årsskiftet att nu var det på gång och nu 
har de förstått vad det här handlar om, men nu drar det ytterligare ut på ti-
den. Det är väl dags igen att försöka kontakta myndigheterna i riket och se 
om vi kan komma vidare. Men i riket har själva lagen också flyttats fram ett 
år, till 2015. 

Ltl Torsten Sundblom 

Tack, fru talman! När jag vid senaste frågestunden tog upp denna fråga sade 
ministern att vi hade lite tid på oss men hon kände också att tiden började 
komma emot. Nu får vi då höra att det här kommer att dra ut ett år till. Jag 
kan bara konstatera att det här betyder att det knappast kommer under den 
här mandatperioden. Är det så som jag ska tolka det? 

Minister Carina Aaltonen  

Den här lagen kommer så fort vi bara får klartecken från riksmyndigheterna 
att det går bra att göra på det här viset. Jag upplever inte det här trycket från 
fältet, att företagarna känner att det här är ett stort problem idag.  

När den här regeringen tillträdde så fanns det ett väldigt stort missnöje 
med hur man upplevde producentansvaret på Åland och vi blev uppvaktade 
av Ålands näringsliv osv. Men i och med att vi har fått igång den här proces-
sen och i och med att Proans fungerar väldigt bra idag så känns det ändå som 
att det fungerar på Åland. Men det är klart, vi ska genomföra producentan-
svarslagen. Så fort vi får klartecken från riket så kommer lagen till lagtinget. 

Ltl Torsten Sundblom 

Tack, fru talman! Samtidigt kan jag konstatera att det finns saker som vi 
ännu betalar dubbelt för. 

Minister Carina Aaltonen  

Fru talman! Det är vår avsikt att vi ska komma bort ifrån det. Vi gör vad vi 
kan. Vi har satt ned ganska mycket kraft, tid och energi och många möten 
från tjänstemännens håll för att försöka förklara hur vi ser att det här syste-
met ska fungera framöver. 

När vi har det här på plats så behöver vi ytterligare gå vidare med att för-
nya renhållningslagen och få en ny avfallslag på Åland, men före producent-
ansvarslagen är på plats så kan vi inte börja med det arbetet. Det kommer att 
ske förändringar på det här området, det är säkert. Men hur långt vi kommer 
inom den här mandatperioden och hur mycket som kommer att ske under 
nästa, det får vi återkomma till.  

Frågestunden slutar 
Frågestunden är därmed avslutad. Nästa plenum hålls 24.03.2014 klockan 13.00. Ple-
num är avslutat. 
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Bordläggning 

2 Justering av basbelopp 
Landskapsregeringens svar (S 1/2013-2014-s) 
Ltl Mats Perämaas m.fl. spörsmål (S 1/2013-2014) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 26.03.2014. Godkänt. 

Första behandling 

3 Validering i gymnasieskolor 
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 5/2013-2014) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 3/2013-2014) 
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betän-
kandet. 

Diskussion. 

Ltl Katrin Sjögren  

Talman! I takt med at mobiliteten ökar, vi studerar och arbetar över hela 
världen och att synen på kunskap förändras så blir system för validering allt 
viktigare.  

Behovet av validering kommer att öka, bland annat på grund av att vårt 
samhälle alltmer utvecklas mot ett kunskapssamhälle där det är viktigt att 
kunna påvisa olika former av dokumenterad kunskap. Det är viktigt att kunna 
ta tillvara allas, inklusive inflyttades, kunskaper och erfarenheter på bästa 
möjliga sätt.  

Tanken bakom validering är att alla människor har en form av kunnande 
och att det bör finnas en möjlighet att få detta kunnande dokumenterat. 

Det är svårt att åstadkomma ett heltäckande valideringssystem så valide-
ringen begränsas till att dokumentera ett kunnande som uppfyller vissa mål. 
Här pågår också ett nordiskt samarbete. De nordiska länderna trevar sig 
fram. 

I lagförslaget föreslås en komplettering av gymnasielagen i syfte att i första 
hand utveckla systemet för validering av kunskaper som svarar mot gymna-
sieskolornas läroplaner. 

Validering är en process med strukturerad bedömning, värdering, doku-
mentation samt erkännande av en persons kunskaper och kompetens, obero-
ende av hur de förvärvats. Det finns en viktig skillnad mellan validering och 
erkännande och det blandas ganska ofta ihop. Erkännandet är en administra-
tiv åtgärd där man erkänner ett betyg eller avlagd examen och det regleras i 
annan landskapslagstiftning.  

Lagförslaget grundar sig på ett projektarbete i vars slutrapport det föreslås 
ett system för validering. Förslaget har även sin grund i fördraget om Europe-
iska unionens funktionssätt där det finns bestämmelser som förpliktar med-
lemsstaterna att senast år 2018 ha inrättat ett arrangemang för validering av 
icke-formellt, t.ex. lärande i arbetslivet och informellt lärande, t.ex. lärande i 
föreningslivet.  

Studeranden vid Ålands gymnasium och vid högskolan på Åland har redan 
i praktiken tillgång till valideringsinstrumentet. Det föreslås att också icke-
studerande såsom validander bör kunna skrivas in vid en gymnasieskola och 
få ett erkännande för de kunskaper som de förvärvat i arbetslivet eller i sam-
band med familj eller fritid. Därmed skulle validanden få ett bevisdokument 
som kan användas vid ansökan om arbete eller studier. 
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Lagen tar i första hand sikte på validander som är föremål för en åtgärds-
plan från AMS, Folkpensionsanstalten, ett försäkringsbolag eller en integrat-
ionsplan. Dessutom föreslås att även de som är utan åtgärdsplan men som 
själva ansöker eller vars arbetsgivare ansöker om det, kan antas som validan-
der under förutsättning att kostnaderna inte bestrids av skolan. Det underlät-
tar möjligheten till validering också för andra än arbetslösa, personer som 
hotas av arbetslöshet eller personer som är föremål för åtgärdsplan. 

Utskottet konstaterar, precis som landskapsregeringen, att lagförslaget en-
bart utgör en början och att implementeringen av lagförslaget kommer att 
kunna innebära förändringar i det praktiska arbetet. 

Lagstiftningen är välkommen också ur ett integrationsperspektiv men ut-
gör samtidigt också där enbart ett första steg. Vägledning är ett nyckelbe-
grepp för integrationen och som exempel på andra behövliga åtgärder kan 
nämnas ett gemensamt system som möjliggör en enda kontaktperson för dem 
som är nyanlända. Dessutom behövs mer flexibla system för att få in personer 
med olika bakgrund på arbetsmarknaden och projektet Integration.ax utgör 
här ett bra exempel. 

Lagändringen får sannolikt organisatoriska verkningar för Ålands gymna-
sium men avsikten är att finansieringen i grunden ska vara extern. Ekonomin 
kommer att bli en utmaning innan valideringssystemet finner sina former. 
AMS kommer sannolikt att få merkostnader. Vi behöver utveckla vuxenstudi-
erna, de behöver bli mer flexibla. Det krävs resurser både för validering och 
för vuxenutbildning.  

Vi föreslår en mindre ändring i lagförslaget 43 §. Tidigare stod det att sö-
kande ska, vi ändrar det till bör. Vi har fört en diskussion med landskapsre-
geringen och vi konstaterar att det var en sak som drevs i utskottet bara för 
att vi skulle kunna få ett flexibelt system och kunna fånga in alla som har be-
hov av validering.  

Yrkesråden kommer att få en betydande roll när det gäller validering. Ut-
skottet anser att det är viktigt att landskapsregeringen ger ramarna för hur 
yrkesråden ska arbeta med valideringen. Det finns en hel del frågetecken 
ännu.  

Eftersom förslaget förutsätter att organisationen inom Ålands gymnasium 
anpassas till att sköta frågor om validering föreslår landskapsregeringen att 
ikraftträdelsedatumet lämnas öppet och det har utskottet en samstämmighet 
i. Det återstår nämligen hel del praktiskt arbete innan vi får alla pusselbitar 
på plats. Tack.   

Ltl Axel Jonsson 

Tack, fru talman! Det har varit en intressant utskottsbehandling att delta i. 
Det är ett första lite trevande förslag till att utveckla den här valideringen på 
Åland. Man kan ha förståelse för att det fortfarande finns frågor som är olösta 
och praktiska saker att hantera.  

Jag tycker att det är värt att lyfta fram den ändring som utskottet föreslår i 
lagtexten. Det bottnar i att man vill försöka öppna verksamheten för utveckl-
ing, så att vi inte låser för att lagen är strängt skriven. Det handlar om kost-
naden som Ålands gymnasium ska uppbära för de merkostnader som uppstår 
vid valideringstillfället. Vi föreslår en ändring att avgiften, som uppbärs, inte 
nödvändigtvis ska motsvara de faktiska kostnaderna, utan bör motsvara de 
faktiska kostnaderna som uppstår för gymnasiet. Bakgrunden till detta är 

  201 



  

delvis att om man önskar få sina kunskaper validerade via Ålands gymnasium 
men har ett arbete så finns det inte möjlighet att få detta ersatt av AMS till 
exempel. Om lagtexten är skriven som att avgiften som man privat ska betala 
ska motsvara de faktiska kostnaderna så kan det bli en väldigt stor kostnad 
för den enskilde om man vänder sig till Ålands gymnasium för att få sina 
kunskaper validerade, vilket möjliggörs av lagstiftningen. 

Vad är då fördelen att det endast bör motsvara de faktiska kostnaderna? 
Ja, det öppnar för en vidare diskussion när det här systemet har satt sig. Man 
kan erbjuda den här möjligheten för enskilda som inte är arbetslösa eller i 
akut behov av den här tjänsten utan enbart vill få sin formella kompetens be-
kräftad på papper. Det kan vara intressant inte minst ur ett integrationsper-
spektiv. Vi har diskuterat att vi ska emot syriska flyktingar här på Åland vilket 
vi förhoppningsvis också ska göra. Om man tänker sig att en assyrisk person 
som har jobbat som bilmekaniker i Syrien kommer till Åland så kanske han 
inte får jobb som bilmekaniker utan får ett jobb som städare, vilket inte är 
alldeles ovanligt när man kommer som nyanländ till Åland. Han har kanske 
inte några papper på sin kunskap, han har ingen utbildning men han har job-
bat som bilmekaniker under större delen av sitt liv. Han skulle gärna ha möj-
ligheten att få sin utbildning till pappers och kunna jobba med det som han 
har kunskaper i.  

Såsom vi ser det i Ålands Framtid ska man givetvis inte behöva säga upp 
sig eller bli arbetslös för att kunna få hjälp av samhället att få sina kunskaper 
bekräftade till pappers. Den möjligheten vill åtminstone jag öppna i och med 
att vi ställer oss bakom den förändring i lagförslaget som utskottet föreslår. 
Man kan diskutera avgiftssystemet framöver för valideringen utan att man 
behöver vända sig till AMS i första hand, man kan vända sig direkt till Ålands 
gymnasium. Det kan vara intressant att se om validering utvecklas och an-
vänds i större utsträckning framöver i det åländska samhället. Då kan det gi-
vetvis vara intressant att i Ålands gymnasiums styrelse diskutera ett avgifts-
system. Vi hoppas att de praktiska detaljerna löser sig och att vi får den här 
lagen ikraft så fort som möjligt och att validering kan utvecklas i det åländska 
samhället. Vi är glada att utskottet gjorde den här förändringen. Vi hoppas att 
man från landskapsregeringens sida också är beredda att diskutera en bredd-
ning av valideringen framöver så att validering inte enbart vänder sig till ar-
betssökanden. Tack, fru talman. 

Ltl Göte Winé 

Tack, fru talman! I utskottet har vi behandlat lagen om validering. Det har 
varit intressant och lärorikt. Det största intryck har varit; lätt att sätta i tryck, 
men svårare i praktiken. Största utmaningen för landskapsregeringen kom-
mer att vara att få igång valideringen där en av utmaningarna är vuxenut-
bildningen och dess idag begränsade resurser. Det kommer att vara en hel del 
jobb att få ihop valideringen. Det är lätt att få ihop paragraferna. Hur det se-
dan ska fungera i verkligheten blir en utmaning.  

Jag var tidigare på ett seminarium om validering. Där var man lite bekym-
rad över om resurserna ska räcka till och hur vi ska komma i gång i praktiken. 
Jag måste förtydliga, jag har inte hört en enda negativ kommentar om valide-
ring. Det märks att validering är efterlängtat. Det är en stor apparatur när det 
kommer in i ett litet samhälle som Åland.  
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En till sak som begränsar är utbudet av möjligheter av validering eftersom 
det hör ihop med det åländska utbudet av utbildning.   

Fru talman! Som det tidigare har nämnts i anförande så gjorde vi en liten 
justering av § 43a och det gäller för den enskilda personen som vill ha en va-
lidering. Med det tidigare förslaget så kunde det ha blivit kostsamt att be-
kosta det själv.  

Som det står i utskottets betänkande så tar validering främst sikte på dem 
som är föremål för en åtgärdsplan, främst från AMS. Det är helt naturligt att 
det är AMS som köper tjänsterna av Ålands gymnasium. 

Som ltl Jonsson nämnde så kan en enskild individ göra är validering och 
det kunde ha blivit mycket dyrt att göra en validering. Då fyller väl lagen inte 
sitt syfte så därför beslöt vi i utskottet att justera lätt i § 43a. Vi vill med 
denna lag ge alla en möjlighet och inte att det blir eventuella begränsningar. 

Fru talman! Det är bra att vi nu har fått en lag om validering. Jag ger en 
hälsning till utbildningsministern; nu får du börja ge alla möjligheter för att 
det här blir bra. Då krävs det en större prioritering av vuxenutbildningen än 
tidigare. Vuxenutbildningen är idag rätt så begränsad ekonomiskt. Nu måste 
man ha en dialog tillsammans med vuxenutbildningen framförallt om hur 
man ska gå vidare och få igång det här. Man måste se möjligheterna till ut-
veckling av vuxenstudier. Idag känns det som att deras lilla byrå är rätt så be-
gränsad. Man behöver se hur man kan göra för att få igång det här. Det här är 
en jättebra lag som kommer, men vi måste nu se till att den kommer igång 
rent praktiskt. Tack, fru talman.  

Talmannen 
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. 

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.  

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om gymnasieutbild-
ning för godkännande. Lagförslaget är godkänt.  

Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad. 

Första behandling 

4 Godkännande av konventionen och ändringen av konventionen om miljökonsekvens-
beskrivningar 
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 4/2013-2014) 
Landskapsregeringens yttrande (RP 5/2013-2014-s) 
Republikens presidents framställning (RP 5/2013-2014) 
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. 

Diskussion.  

Ltl Christian Beijar 

Fru talman! Utskottet föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att förordningen 
och lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar Esbokonventionen och 
ändringen av den faller inom landskapets behörighet. 

Esbokonventionen trädde i kraft internationellt år 1997. Esbokonventionen 
fastställer de fördragsslutande parternas skyldigheter att bedöma miljökon-
sekvenserna av vissa verksamheter i ett tidigt skede av planeringen och för-
pliktar staterna att underrätta och samråda med varandra om alla större pro-
jekt som kan antas ha betydande skadlig miljöpåverkan över nationsgränser-
na.  
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I landskapsregeringens yttrande till lagtinget över konventionen konstate-
ras att Esbokonventionen har genomförts i landskapet genom landskapslag-
stiftningen om miljökonsekvensbedömning.  

Landskapsregeringen har även den 28 augusti 2012 avgett ett utlåtande till 
ministeriet över förslag till regeringens proposition till riksdagen om ändring 
av Esbokonventionen. Landskapsregeringen konstaterade i sitt att förslaget 
till ändring av Esbokonventionen inte innebar något behov av ändring av 
landskapets lagstiftning om miljökonsekvensbedömning då envar redan har 
rätt att delta i miljökonsekvensbedömningsförfarandet enligt landskapslag-
stiftningen. Landskapsregeringen har inget att invända mot att Esbokonvent-
ionen och ändringen av den träder i kraft i landskapet. 

Utskottet har behandlat den här frågan, utskottet delar landskapsregering-
ens bedömning och föreslår att lagtinget ger det begärda bifallet. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Som tilläggsinformation till anförandet så kan man 
säga att det här är en konvention som antagligen inte berör oss särskilt 
mycket. Man kan konstatera att lagstiftningen redan finns på plats. Om 
det här ska ha någon påverkan så är det i stora projekt som kärnkraft-
verk och gasledningar som dras över nationsgränser och större broar el-
ler tunnlar mellan nationer. Det här kommer antagligen inte att beröra 
Åland särskilt mycket. Jag ville förtydliga detta i ordförandes anförande. 

Christian Beijar, replik 

Fru talman! Tack för det förtydligandet. Det var korrekt information. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.  

Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagting-
ets bifall i enlighet med social- och miljöutskottets betänkande. Förslaget är bifallet i 
första behandling.  

Ärendets första behandling är avslutad. 

Föredras 

5 Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1 – 31.12.2013 
Nordiska rådets berättelse (NRB 1/2013-2014) 

Föredras 

6 Landskapsregeringen och Nordiska ministerrådet – verksamheten 2013 och övergri-
pande prioriteringar 
Landskapsregeringens meddelande (M 4/2013-2014) 
Talmannen föreslår att en gemensam diskussion om de båda ärendena tillåts. Kan för-
slaget godkännas? Godkänt. 

Vidare föreslår talmannen att meddelande nr 4/2013-2014 inte ska remitteras till ut-
skott. Kan förslaget godkännas? Godkänt. Lagtinget kommer alltså att anteckna sig 
båda ärenden för kännedom.  

Talmanskonferensen har dessutom beslutat att det i anslutning till diskussionen även 
ska föras en debatt om ”Norden i EU – EU i Norden” i enlighet med Nordiska rådets 
presidents uppmaning som riktats till alla nordiska parlament som kommer att hålla 
motsvarande debatt. 
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Diskussion. 

Ltl Christian Beijar 

Fru talman! Jag kommer att dela upp mina anföranden. Först kommer jag att 
referera Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.– 
31.12.2013. Därefter tar jag upp diskussionen kring Norden och EU.  

Fru talman! Ålands delegations i Nordiska rådets berättelse framgår att 
lagtingsledamöterna Wille Valve och Anders Eriksson representerat lagtinget. 
Landskapsregeringen har i sin helhet fungerat som medlemmar under året 
där minister Veronica Thörnroos varit samarbetsminister i Nordiska mi-
nisterutskottet.  

Ledamot Wille Valve fungerade som ordförande fram till början av novem-
ber då undertecknad valdes som ordförande. Så mitt ordförandeskap under 
årsberättelsen omfattar lite över en månad. Med anledning av detta emotser 
jag att ledamot Anders Eriksson och nuvarande minister Wille Valve vid be-
hov kan komplettera min information om årsberättelsen.  

Av berättelsen framgår att Wille Valve varit medlem av näringsutskottet 
och näringsutskottets representant i BSP:s arbetsgrupp för energieffektivitet. 

Ledamot Anders Eriksson har varit och är fortsättningsvis medlem i Nor-
diska rådets miljö- och resursutskott. Anders Eriksson har också fungerat 
som viceordförande i Nordiska rådets arbetsgrupp för implementering av 
svaveldirektivet, en arbetsgrupp som också avgivit en rapport. Suppleanterna 
i Ålands delegation i Nordiska rådet ledamöterna Katrin Sjögren och Harry 
Jansson har deltagit i utbildnings- och kulturutskottet respektive medbor-
garutskottets möten. 

Fru talman!  Den åländska delegationen har under 2013 sammanträtt 9 
gånger och utskottssekreteraren Niclas Slotte har fungerat som sekreterare i 
delegationen. Delegationen har vid sina möten diskuterat gemensamma stra-
tegier gällande frågor som kommer upp vid ministerråden och i rådet.   

Delegationens målsättning har under året varit att ha ett bra samarbete 
mellan lagtinget och landskapsregeringen för att om möjligt skapa en gemen-
sam linje i olika nordiska frågor. Efter sessionen har delegaterna träffat själv-
styrelsepolitiska nämnden för att informera om sessionen och arbetet i dele-
gationen. 

Fru talman! Aktuella frågor under perioden har bl.a. varit ett medlemsför-
slag om fiskodling i recirkulationsanläggningar. På initiativ av Wille Valve 
och Anders Eriksson lade de och flera andra medlemmar av Nordiska rådet 
ett förslag om fiskodling i recirkulationsanläggningar. De förslog bl.a. att 
Nordiska rådet ska rekommendera de nordiska ländernas regeringar att ge-
mensamt anta en nordisk ståndpunkt om Östersjön och arbeta för att ut-
veckling av fiskodling i recirkulationsanläggningar stöds och prioriteras i 
EU:s gemensamma fiskepolitik.  

Gränshinder är ett stående tema i Nordiska rådet där gränshinderforum 
har upphört och ersatts av ett gränshinderråd, där Åland representeras av le-
damot Anders Eriksson. Gruppens uppgift är att vara en informationskanal 
mellan Nordiska rådet, parlamenten och gränshinderrådet.  

Delegationen har genom sin tidigare ordförande Wille Valve arbetat för att 
säkerställa att representanter för Färöarna, Grönland och Åland skulle inbju-
das till rundaborskonferens om försvarspolitik. Resultatet blev att lagtinget 
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inbjöds till rundabordskonferens i Helsingfors och representerades där av 
vicetalman Roger Jansson. 

Medborgar- och konsumentutskottet har uppdragit åt Ålands Fredsinstitut 
att arragera en konferens om de självstyrande områdena och i samband med 
det utge en publikation. Nuvarande ordförande har fått möjlighet att fram-
föra synpunkter på evenemanget som troligen kommer att genomföras under 
hösten 2014.  

Fru talman! Under temasessionen på våren 2013 lyftes frågor om Nordens 
utrikes-, säkerhets och försvarspolitik och frågor om civil samhällssäkerhet. 

Skriftliga frågor har ställts av Anders Eriksson till Sveriges regering om 
nordiskt pant- och retursystem och en skriftlig fråga till Nordiska ministerrå-
det om matsvinn och eventuella svar på dessa frågeställningar lämnar jag till 
ledamot Anders Eriksson att redogöra för. 

Fru talman! Nordiska rådets 65:e ordinarie session hölls i Oslo den 28-31 
oktober. Utöver delegationens ordinarie medlemmar deltog suppleanterna 
och ett stort antal av våra ministrar. Talman Britt Lundberg var tillsammans 
med de övriga talmännen inviterad till sessionen där man diskuterade olika 
gemensamma utgångspunkter, parlamentens roll och situationen i en allt 
mer ändrad medievärld. 

I enlighet med den överenskommelse som ingåtts mellan Färöarnas, Grön-
lands och Ålands delegationer hölls ett gemensamt möte mellan delegation-
erna i samband med sessionen. Vid mötet diskuterades bl.a. delegationernas 
representation i presidiet, hur delegationerna ser på sitt arbete inom Nor-
diska rådet samt de erfarenheter man har av samarbetet enligt överenskom-
melsen. 

Detta, bästa lagting, var kort Ålands delegations berättelse för tiden 1.1.- 
31.12.2013. 

Nu går jag till dagens debatt, ”Norden i EU – EU i Norden”.  
Fru talman! Åland har varit medlem av Nordiska rådet sedan 1970 och 

mycket har hänt under tiden. Eftersom debatten om Norden och EU sänds till 
de övriga nordiska länderna och självstyrande områdena vill jag i samman-
hanget framhålla att det nordiska samarbetet regleras i Helsingforsavtalet. 
Artikel 47 stadgar att rådet består av 87 valda medlemmar, regeringsrepre-
sentanter och representanter för Färöarnas och Grönlands landsstyren och 
Ålands landskapsregering. Av medlemmarna väljer Danmarks folketing 16, 
Finlands riksdag 18, Islands allting 7, Norges storting och Sveriges riksdag 
vardera 20 samt vart och ett av Färöarnas lagting, Grönlands landsting och 
Ålands lagting 2. 

Tidigare berörde Nordiska rådets arbete specifikt samarbetsfrågor mellan 
de nordiska länderna och de självstyrande områdena. Det nordiska arbetet 
hade en down-period just efter det att flera av de nordiska länderna inträdde i 
EU på 90-talet.  Det nordiska arbetet har under det senaste decenniet fått en 
uppgång då den gamla devisen ”gemensam blir stark” i olika sammanhang 
påtalats. Nu sker hela tiden en utveckling med ökade samarbeten utöver 
Norden med övriga EU-stater.  

Fru talman! Norden och EU har i olika sammanhang aktualiserats under 
årens lopp. Nu under år 2014, när Sverige som bär ordförandeklubban i Nor-
diska Rådet, är temat ”Norden i Europa-Europa i Norden”. ”Det är av största 
vikt att vi i Norden tar det europeiska samarbetet på allvar och utnyttjar 
vår position till fullo” står det i programmet som också påpekar att Europa-
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parlamentsvalet närmar sig och att en ny kommission kommer att tillsättas. 
Det sägs att det nu således är ett enastående tillfälle för Nordiska rådet att 
skapa nya kontakter och inflytandemöjligheter i den europeiska politiken. För 
Ålands del är det av nytta att kunna påverka det som händer runt Åland, sär-
skilt i Ålands närområden. Åland är en integrerad del av Norden och Europa 
varför frågor på nordisk och europeisk nivå är av betydelse.  

Den åländska praktikanten i Nordiska rådet, Andrea Karlsson, har gjort en 
rapport ”Norden och EU starkare tillsammans” om hur nätverket mellan 
Nordiska Rådet och Europaparlamentet kan stärkas. Rapporten är intressant 
och tankeväckande. 

Fru talman! Från Ålands del kan vi i Nordiska rådet driva frågor som är 
angelägna, problematiska och viktiga i Nordiska rådet och som berör också 
gemensamma för oss viktiga frågor. Då tänker jag bl.a. på vårt arbete för en 
hållbar utveckling, miljöfrågor och utbildning. Överlag gäller att hävda den 
nordiska välfärdsmodellen i EU-sammanhang. Vi måste hela tiden vara med i 
processen. I sammanhanget är det bra att de olika utskotten i lagtinget också 
kunde ha ett gott samarbete med motsvarande utskott i Nordiska rådet för att 
på detta sätt gemensamt kunna arbeta gentemot motsvarande utskott i EU.  

Den nordiska välfärdsmodellen kan inte nog betonas i det nordiska arbetet 
och därför är det angeläget att också driva det. 

Fru talman! Lite om visioner och dylikt. Det finns dock betänkligheter och 
tanken att Nordiska rådet och EU-parlamentet ska samarbeta är i och för sig 
önskvärd som jag tidigare framhållit. Det är bara det att förslagen bygger på 
oklara antaganden som drivs av en god vilja. Men politiken styrs av makt. 

Vi kan konstatera att Nordiska rådets medlemmar inte är direktvalda och 
bär då inte något parlamentariskt ansvar för sina beslut. Rådet har ingen be-
slutandemakt utan kan komma med rekommendationer som inte är bin-
dande.  

Europaparlamentet är ett verkligt parlament med folkvalda representanter 
som driver sina väljares intressen och som arbetar i politiska block som ideo-
logiskt står mot varandra i många frågor.  

Kommissionen är beroende av EU-parlamentets beslut och av Europeiska 
rådets beslut. EU-parlamentets roll har ökat och kommer att öka hela tiden. 
Om man till dessa grundläggande skillnader mellan till Europaparlamentet 
och Nordiska rådet lägger till att alla nordiska stater och självstyrande områ-
den ingår i Nordiska rådet medan enbart Finland, Sverige och Danmark är 
medlemmar i Europaparlamentet inser man snabbt att den politiska asym-
metrin mellan Nordiska rådet och Europeiska unionen är kraftig.  

Nordiska rådets bristfälliga parlamentariska betydelse gör rådet till en 
mindre ointressant partner till EU-parlamentets nordiska representanter.  
Man kan givetvis utbyta information och samarbeten, men den politiska rele-
vansen för en EU-parlamentariker att föra fram åsikter från ett Nordiskt råd 
vars beslut är bara rekommendationer finns en risk för ointresse från EU-
parlamentarikernas sida förutom i enstaka fall.  

Därför är det hög tid att vitalisera det nordiska samarbetet. Det försvars-
samarbete som Finland och Sverige inlett borde utvecklas inom flera områ-
den både ur rent nordiskt men också ur EU-perspektiv. Vi kunde utgå ifrån 
följande mål och utgångspunkter:  

1) Det nordiska samarbetet bör utvecklas och förstärkas oberoende av 
EU.  
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2) Norden måste få en gemensam regional plattform för att stärka sin po-
litiska roll i omvärlden, vilket kan reflekteras i det europeiska samar-
betet. 

3) Tanken på Norden som en förbundsstat är en vision som borde stimu-
lera den nordiska integrationen inom ekonomi, säkerhetspolitik, kul-
tur och miljö. 

4) Det gemensamma målet ska vara att slå vakt om den nordiska mo-
dellen och vår gemensamma värdegrund om fred och demokrati. 

Fru Talman! Förslag till reformer kunde vara att Nordiska rådet utvecklas 
till ett nordiskt parlament och får beslutandemakt i vissa gemensamma frå-
gor. Norden bildar en gemensam ekonomisk zon och Norden måste över-
komma alla gränshinder genom gemensam lagstiftning på områden som ökar 
integrationen och den ekonomiska tillväxten inom Norden. Tack. 

Ltl Roger Slotte, replik 

Tack, fru talman! Tanken på en nordisk förbundsstat verkar intressant 
och kunde säkert kanaliseras och utredas lite närmare. Det kan få goda 
konsekvenser på flera sätt, jag tänker inte minst på media, upphovs-
rättsfrågor och dylikt. Många saker kunde underlätta och man kunde 
åstadkomma en sådan förbundsstat. Jag är övertygad om att det finns 
många hinder på vägen, men det kan vara värt att utreda. 

Christian Beijar, replik 

Fru talman! Jag delar ltl Slottes synpunkter att det är intressant fråge-
ställning. I olika sammanhang har en nordisk förbundsstat de facto 
också diskuterats. Härom året utgav Norden en bok; ”Förbundsstaten 
Norden” av författaren Gunnar Wetterberg. I boken diskuterade man 
kring de här frågorna. I pressen har det tidigare också förekommit dis-
kussioner i det här ärendet. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Jag tycker att det här är en väldigt viktig debatt för Åland. 
Jag tycker personligen att de strävanden som finns i Nordiska rådet är 
väldigt bra, att man mera ska samla sig i förhållande till EU så att man 
får en mera samordnad Europapolitik. Det tycker jag att är väldigt bra. 
Därför blev jag lite förvånad när jag tyckte att kollegan Beijar hade en 
ganska stor tveksamhet till det fördjupade nordiska samarbetet när det 
gäller EU-politiken. Det sades att det i och för sig är bra att samarbeta. 
Vad bottnade den här tveksamheten i? Det blev lite oklart för mig. 

Christian Beijar, replik 

Fru talman! Vi kan och ska ha ett fördjupat samarbete. Tveksamheten 
bottnar sig väl där i att Norden gemensamt skulle vara starkare gente-
mot EU och man mera hade en gemensam bas att utgå ifrån. Det är po-
ängen i det hela. De enskilda nordiska länderna eller Nordiska rådet, 
som också ltl Anders Eriksson känner till, kan bara komma med re-
kommendationer men inte med direkta lagstiftningsförslag. Man skulle 
då få en starkare representation gentemot EU.  
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Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag hör till dem som tycker att det är bra om man också får ett bättre be-
slutsfattande i Nordiska rådet. Jag ska ta upp detta är mitt anförande. 

Ett gemensamt Norden, i förhållande till resten av EU, är en aktör 
som har 25 miljoner människor bakom sig. Det är världens tionde stark-
aste ekonomi om man utgår ifrån att man också samordnar ekonomin. 
Det är en helt annan spelare än vad vi ser idag. När vi pratar om bekym-
ren att implementera EU-direktiv så noterar jag att Sverige och Finland 
ibland är fundersamma och tycker att implementeringarna är ett be-
kymmer. Hur ska det då inte vara på lilla Åland? Åland är en av de 
minsta aktörerna och som har mest att vinna på ett fördjupat nordiskt 
samarbete.  

Vi har haft ett gott samarbete i delegationen och det ska man förstås 
kunna ha fast man har olika åsikter. Jag hoppas att jag kan hjälpa ltl 
Beijar att komma bort ifrån sin tveksamhet. 

Christian Beijar, replik 

Fru talman! Ltl Beijar är inte tveksam, han kommer här med en åsikt 
som jag tycker att man bra kan fortsätta att diskutera och arbeta kring. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Tack för anförandet, det var bra. Ltl Beijer lyfte fram 
att man ska bilda en gemensam ekonomisk region. Jag ser positivt på 
det. Våra gemensamma välfärdsekonomier i Norden är väldigt fram-
gångsrika också internationellt. Man har sett att Karl Marx inte fungerar 
och långt till höger fungerar inte heller. Välfärdsekonomin i Norden, 
blandekonomin, har varit väldigt bra. Det som skapar bekymmer nu är 
den globala rörligheten och särskilt i Norden flyttar vi mycket emellan 
länderna. Åland har en större flyttningsrörelse än övriga länder. Vi får 
problem med finansieringen av servicen. Pensioner tas från ett land och 
skatter från ett annat land. Då får t.ex. inte vi ta del av skatterna fast 
man utnyttjar servicen här på Åland. Den här frågan är viktig. Man 
borde lyfta den på nordisk nivå, debattera och diskutera mycket mera 
och det såg jag ingenting av i det här materialet. 

Christian Beijar, replik 

Fru talman! Det är en viktig fråga som ltl Petri Carlsson tog upp. Även 
om han kanske inte såg det i det här materialet så finns det ett så kallat 
gränshinderråd som behandlar de här frågorna inom Norden och där är 
också Åland väldigt aktiva. Ålands delegation i Nordiska rådet har kon-
tinuerligt haft möten där vi går igenom gränshindren och hur informa-
tören ska jobba med de här sakerna. I vår verksamhet pågår en kontinu-
erlig behandling av gränshinderproblematiken. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Det är jättebra att man arbetar med gränshinder, det 
är jag väl medveten om. Jag lyfte kanske mer fram en principiell fråga 
om hur finansieringen ska skötas, om den ska följa med där man bor, 
där man tidigare har jobbat eller där man faktiskt använder servicen. 
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Det vore värdefullt när vi har allt mera rörliga samhällen i Norden att 
finansieringen skulle följa med där servicen används. För det är servicen 
som kostar i det nordiska välfärdssamhället och då borde också finan-
sieringen följa med. Jag vet att bland annat Sverige har tidigare varit lite 
emot att finansieringen skulle följa med. Man måste jobba på och bear-
beta och då kommer också flera till insikt. Jag hoppas att man också kan 
lyfta ärendet via Ålands delegation till behandling i Nordiska rådet. Vi 
har en plats via landskapsregeringen i MR-finans men det räcker inte. 
Jag tror att man måste lyfta det på en högre nivå.  

Christian Beijar, replik 

Jag delar ltl Petri Carlsson synpunkter på detta. Vi ska ta det till oss och 
jobba med den här frågan vilket vi ju ändå kontinuerligt gör på olika 
sätt. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Minister Veronica Thörnroos 

Tack, talman! Bästa kollegor, lagtingsledamöter, det finns en skrift som Nor-
diska rådet har gett ut som heter 56 nordiska kombinationer, strategi och 
handlingsplan för nordisk mobiliteten. Där kan man läsa; ”visste du att 
sammantaget kan de nordiska länderna räknas in bland de tio största eko-
nomierna i världen och i Europa bland topp fem. Norden har 26 miljoner 
invånare, 2,3 miljoner företag och 278 150 nordiska medborgare bor i ett 
annat nordiskt land än där de jobbar.  58 100 nordbor flyttade år 2011 till 
ett annat nordiskt land och 70 000 människor arbetar dagligen gränsöver-
skridande i Norden”.  

Bästa lagtingsledamöter! Det är en viktig och stor debatt som vi för här 
idag.  

Enligt det gällande regelverk som landskapsregeringen lyder under ska vi 
årligen till Ålands lagting presentera ett meddelande. Meddelandet har en 
bakåtsyftande del, en verksamhetsberättelse, där vi talar om vad vi har gjort 
inom det Nordiska ministerrådet och en framåtsyftande del som talar om 
vilka visioner vi har för det kommande verksamhetsåret.  

I Nordiska ministerrådet ingår medlemsländerna Danmark, Finland, 
Norge, Sverige och de självstyrande områdena Färöarna, Grönland och 
Åland. Ålands möjligheter att delta i ministerrådets arbete får i praktiken an-
ses nästan likvärdigt med nationernas. Åland har rätt att ta initiativ och väcka 
förslag. Nordiska ministerrådet är trots namnet egentligen inte ett, utan elva 
olika ministerråd. Mina kolleger i landskapsregeringen arbetar i något av de 
tio fackområdena. De nordiska samarbetsministrarna arbetar i Nord-Sam, 
samarbetsministrarnas eget ministerorgan.  

Landskapsregeringen har ett nära samarbete i nordiska frågor med Ålands 
lagting. Den samsyn som ofta finns i olika frågor är en unik styrka för Ålands 
möjligheter att göra sin röst hörd i Nordiska ministerrådet såväl som i Nor-
diska rådet.  

Jag vill på landskapsregeringens vägnar uttrycka mitt tack till lagtinget för 
det goda samarbetet som har varit och förhoppningsvis även kommer att 
fortgå.  
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Det viktigaste av allt är att det nordiska samarbetet utgör Ålands enda 
formella plattform för utrikesfrågor. 

Vad har då hänt under 2013? Under 2013 har Sverige innehaft ordförande-
skapet i Nordiska ministerrådet. Temat för det svenska ordförandeskapet var 
”Den nordiska modellen i en ny tid”. Sverige tog inför sitt ordförandeskap ini-
tiativ till fyra projekt:  

1) Kraftsamling mot ungdomsarbetslöshet  
2) Utveckling av hållbar gruvnäring 
3) Minskade utsläpp 
4) Arbetsplatsförlagt lärande. 

Bästa ledamöter, sedan några axplock verksamhetsberättelsen.  
Från den 19 februari till den 17 mars hölls festivalen Nordic Cool i Kennedy 

Center i Washington D.C. Under en månad fylldes staden av mer än 700 skri-
benter, sångare, kockar, musiker, skådespelare, dansare och formgivare från 
Norden som deltog i de 95 olika programpunkterna.  

Det som besökaren först såg redan utanför entrén var den åländska konst-
nären Juha Pykäläinens älgtorn i fyra upplagor som välkomnade. Det är 
ganska intressant. Från åländsk sida uppträdde också den åländska dragspe-
laren Greta Sundström vid festivalen.  

Utvärderingar som Nordiska ministerrådets kommunikationsavdelning 
har gjort visar att Norden fick mycket stor exponering och uppmärksamhet 
under och efter festivalen. Tankar finns att genomföra liknande festivaler på 
andra platser. Flera förfrågningar från andra länder har kommit. Här vill jag 
igen poängtera vikten av att Åland verkligen tar sin plats eftersom vi här har 
möjlighet. 

Sedan lite om gränshinderarbetet. Gränshinderforum, som startade som 
en del av globaliseringsinitiativet 2008 för att lösa befintliga och att hindra 
nya gränshinder att uppkomma, har under 2013 legat under samarbetsmi-
nistrarnas budgetmoment Gränshinderforum och arbetade på mandat av de 
nordiska statsministrarna. Gränshinderforum bestod av en representant från 
vardera de nordiska länderna samt Färöarna och Åland. Gränshinderforums 
mandat gick ut vid utgången av 2013. Gränshinderforum har från och med 
2014 ersättas av ett Gränshinderråd, till vilket jag återkommer till lite senare.  

För åländsk del var det också viktigt att Hallå Norden-kontoret på Åland 
fick egna medel i budgetförslaget inför 2014 och kan därför anses ha en tills-
vidarestatus. Ett gemensamt arbete har bedrivits från lagtinget och land-
skapsregeringen. Samarbetet mellan Ålands representant i Gränshinderfo-
rum och Hallå Norden-kontoret har varit tätt och regelbundet. 

En av de frågor där Åland har varit drivande är huruvida de olika länder-
nas ID-kort ska godkännas i annat nordiskt land. Detta har resulterat i att det 
den 19 november arrangerades rundabordssamtal med representanter från 
de nordiska ländernas berörda myndigheter och intresseorganisationer. Frå-
gan kan te sig liten men det var åländska studeranden i Uppsala som väckte 
den. Från landskapsregeringens sida tog vi initiativet vidare. Frågan är inte 
lätt att lösa med beaktande av de olika regelverk som finns i de nordiska län-
derna. Arbetet har påbörjats och vi jobbar vidare.  

Landskapsregeringens interna arbete i nordiska frågor har också reforme-
rats under året. Under året har landskapsregeringens avdelningar ombetts att 
sammanställa vilka styrelser och arbetsgrupper man ingår i som drivs i regi 
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av Nordiska ministerrådet. Detta är den första samlade genomgången som 
görs om antalet åtaganden och vem som står för kostnaden för resor och mö-
ten med mera. Målsättningen med arbetet är att vi ska bli modernare och ef-
fektivare som organisation. Rapporten visar att av totalt 72 olika styrelser och 
arbetsgrupper så deltar en av landskapsregeringen med utsedd representant i 
27. Ministerråd och ämbetsmannakommittéer är inte inräknade. Ett starkare 
fokus kommer att läggas på återkopplingen till landskapsregeringen från de 
olika arbetsgrupperna.   

Samarbetsministrarna är det ministerråd som har det samordnande an-
svaret i Nordiska ministerrådet. Samarbetsministrarna har under året haft 
två möten. Samarbetsministrarna biträds av tjänstemännen i Nordiska sam-
arbetskommittén NSK som samtidigt har funktionen som sekretariatet.  

 Även 2013 har präglats av kravet på en budgetreducering för hela Nor-
diska ministerrådet där reduktionen för 2014 fastställdes till 5 procent och 
ramen för 2015 till -2 procent. Den samlade budgeten för 2013 uppgick till 
cirka 129 miljoner euro.  

Nordiska ministerrådet har under året fastställt hur det kommande gräns-
hinderarbetet ska organiseras 2014-2017 och antagit nya riktlinjer för samar-
betet med grannarna i öst samt igångsatt ett visionsarbete hur det nordiska 
samarbetet ska utvecklas de kommande åren. Åland har i visionsdiskussion-
erna bland annat fört fram Färöarnas, Grönlands och Ålands möjligheter till 
påverkan i ministerrådet samt vikten av att Nordens hus och institutets roll 
som profilskapande och utåtriktade verksamheter förstärks.  

Jag vill också passa på att upplysa att ministerrådets nya generalsekrete-
rare Dagfinn Høybråten, som även varit hit till Åland på besök, har tagit ett 
fast grepp om ministerrådsorganisationen. Hans målsättning är klar tydlig; 
en modernare, effektivare och kanske lite smartare modell för nordiskt sam-
arbete. Det är intressant att se och följa det stora arbete som har inletts, att 
effektivera det nordiska arbete något.  

Angående landskapsregeringens övergripande prioriteringar i det nordiska 
samarbetet så vill jag lyfta upp några. Syftet här hemma är att förstärka den 
tvärsektoriella samordningen mellan landskapsregeringens medlemmar i de 
olika fackministerråden samt förbättra kostnadseffektiv resursanvändning 
utgående från politiska prioriteringar. Landskapsregeringens prioriteringar i 
EU-samarbetet ska också beaktas och i mån av möjlighet samordnas. 

En av de frågor som alltid ligger högst upp på vår landskapsregerings 
agenda är språket. Det svenska språkets ställning på Åland kommer även 
framledes att befästas och tryggas genom att landskapsregeringen konse-
kvent, med stöd av självstyrelselagen, kommer att kräva att kontakten mellan 
landskapet och staten, såväl skriftlig som muntlig, sker på svenska.  

Deltagandet i regeringens arbete med att förverkliga Ahtisaari-gruppens 
förslag, den s.k. nationalspråksstrategin, för att stärka det svenska språkets 
ställning kommer att fortgå.   

 Åland har inom ramen för expertgruppen Nordens språkråd i likhet med 
övriga nordiska länder deltagit i arbetet med att revidera den nordiska språk-
konventionen. Åland avser att även fortsättningsvis driva språkfrågan aktivt 
för att bland annat öka förståelsen av nordiska språk bland barn och unga. 

Det som också har diskuterats är mötesspråket i Nordiska ministerrådet.   
Engelskan utgör ett allt vanligare mötesspråk, särskilt i samband med möten 
med de baltiska staterna.  
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Landskapsregeringen ser det som en självklarhet att skandinaviska är det 
ledande språket i umgänget med våra nordiska grannar. Landskapsregering-
en anser att språket inom Nordiska ministerrådet även fortsättningsvis ska 
vara skandinaviska med simultantolkning till andra språk vid behov.  

Sedan lite om språk, kultur och media och tillgång till nordisk public ser-
vice och upphovsrätt. 

Ålands folkrättsliga ställning innefattar den övergripande målsättningen 
att trygga Ålands befolkning, dess svenska språk, kultur, lokala sedvänjor. I 
linje med denna målsättning ingick Finland och Sverige redan på 1960-talet 
överenskommelse om nödvändiga åtgärder som ska förbättra möjligheterna 
att se svenska televisionsprogram på Åland. 

Utvecklingen av internet har lett till att TV-program som finns tillgängliga 
på internet har ökat i och med att sändningar sker reguljärt och i realtid. TV-
program produceras särskilt med internet som enda distributionskanal.  

Landskapsregeringen fortsätter sitt arbete för att trygga tillgången på 
Åland till svenska och nordiska TV-program, särskilt inom ramen för SVT 
Play och TV4 Play.  

En annan viktig fråga på agendan är miljösamarbetet. Landskapet och lag-
tinget har alltid varit pådrivande för att Nordiska ministerrådet ska prioritera 
miljöarbetet för Östersjön. Många åländska politiker och tjänstemän har till 
exempel lyft frågan om utsläpp av avloppsvatten från båtar och fartyg och 
därigenom aktivt medverkat till det förbud om utsläpp från passagerarfartyg 
som gäller från 2016 för nybyggda fartyg och från 2018 för befintliga fartyg. 

Landskapsregeringen vill återigen poängtera samarbetet och hur viktigt 
samarbetet är speciellt inom miljöområdet eftersom miljöföroreningar inte 
känner nationella gränser.  

Vidare om Åland, Norden och EU. I mars 2012 erkände Nordiska rådets 
presidium skriftligen principen om att Åland, Färöarna och Grönland bereds 
möjlighet att bidra till Nordiska rådets EU-redogörelse. Syftet med Nordiska 
rådets EU-redogörelse är att samordna de nordiska ländernas EU-politik i 
frågor av gemensamt intresse. I redogörelsen ingår ett avsnitt om Ålands och 
EU:s Östersjöstrategi. 

Landskapsregeringen anser att detta är positivt eftersom det ger nya möj-
ligheter för Åland att föra fram sina synpunkter. Landskapsregeringen kom-
mer att verka för att Norden intar gemensamma positioner och samarbetar i 
frågor av gemensamt nordiskt intresse i förhållande till EU. Landskapsrege-
ringen sammanställer årligen de politiska prioriteringarna i en EU-
redogörelse till lagtinget.  

Sedan lite kort om energiproduktionen som är synnerligen aktuell just här 
och nu. 

Åland med sitt insulära läge är särskilt utsatt för förändringar i klimatet 
och möjligheterna till återvinningsbar och säker energiproduktion. Åland har 
även goda förutsättningar för ökad produktion av förnybara energikällor. 
Vinden är både hög och jämn i havsbandet och med moderna vindturbiner 
kan Åland öka andelen vindproducerad el avsevärt. Kabelförbindelsen som 
nu är under uppbyggnad till finska fastlandet är en förutsättning för detta. 

Landskapsregeringen har framfört möjligheten till el-transitering via 
Åland mellan Sverige och Finland då den kommande kabelförbindelsen mel-
lan Åland-Finland förväntas vara klar vintern 2016. En viktig förutsättning är 
att hitta en tillfredställande lösning på elkabelanslutningen till Sverige. Land-
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skapsregeringen har fortsatta diskussioner med svenska myndigheter gäl-
lande elkabelanslutningen som belastas av regionnätsavgiften. Ålänningarna 
betalar 1,2 miljoner euro per år för att transferera elen 12 km på den svenska 
sidan. 

Eftersom Åland har egen lagstiftningsbehörighet har direktivet notifierats 
och Kraftnät Åland kommer att bli en självständig TSO, dvs. stamnätsansva-
rig. Det är fastställt att det inte ska förekomma avgifter mellan systemnät. 
Kraftnät Åland jobbar även med certifieringsprocessen och därefter bör de 
ingå i Enso som är en sammanslutning för systemansvariga inom EU. Vi från 
landskapsregeringen arbetar på flera olika plan för att nå en lösning gente-
mot Sverige för att vi ska få bort, i mitt tycke, onödiga kostnaden på 1,2 mil-
joner euro per år som drabbar ålänningarna.  

Lite kort om Gränshinderrådet. Från och med 1 januari 2014 har det tidi-
gare Gränshinderforum ersatts av Gränshinderrådet vars mandat sträcker sig 
till 2017. I Gränshinderrådet ingår samtliga länder samt Färöarna, Grönland 
och Åland med varsin representant. I rådets instruktioner har närheten till 
beslutsfattare och vikten av en central position inom respektive förvaltning 
förstärkts. Landskapsregeringen kommer att delta i Gränshinderrådets arbete 
genom en koordinering mellan myndigheter och organisationer på Åland 
samt möjligheten att inom Gränshinderrådets arbete även påverka inom om-
råden där Åland inte har egen lagstiftningsbehörighet. Inför varje möte i 
Gränshinderrådet kommer kontakt att tas med berörda aktörer på Åland, vid 
behov arrangeras möten med myndigheter och organisationer. 

Sedan kort om näringsliv och arbetsmarknad. Jag hade hoppats att min 
kollega Fredrik Karlström skulle vara på plats, men han är sjukledig idag, 
därför tar jag ett kort avsnitt om detta också. 

De pågående nordiska samarbetsprogrammen inom innovations- och nä-
ringspolitik samt inom regionalpolitik innehåller relevanta delar för Åland 
där det gemensamma är vikten av att öka entreprenörskapet och framväxten 
av fler företag, ta tillvara möjligheterna inom grön tillväxt, se möjligheterna i 
den demografiska utvecklingen men också hantera utmaningar inom välfär-
den och de regionala effekterna till följd av det. 

För en liten öppen ekonomi som den åländska är tillgång på arbetskraft en 
väsentlig faktor för en gynnsam ekonomisk tillväxt. Landskapsregeringen be-
dömer att det gemensamma nordiska arbetet med att reducera hindren för 
personers rörlighet fyller en viktig funktion. Genom Hallå Norden har in-
formation tillhandahållits för privatpersoner och i Gränshinderforum kan 
gemensamma problem lyftas upp. Företagsspecifika frågor som rör t.ex. be-
skattning och olika länders krav på yrkesskicklighet eller standarder är vik-
tiga att bevaka för Åland. 

Föreningen Norden på Åland har ett stort nätverk runt om i Norden och 
har därför goda möjligheter att bidra till anställning av ungdomar till som-
mararbetsplatser runt om på Åland. Föreningen Norden har under många år 
förmedlat nordisk personal till olika arbetsplatser genom projektet Nordjobb. 
Ett intressant och betydelsefullt projekt är nämnda Nordjobb, en förmedling 
av ungdomar från hela Norden på jobb/sommarjobb i grannregionerna. Det 
är utmärkta tillfällen för unga människor i åldern 18-28 år att lära känna sina 
grannar. Syftet med Nordjobb är att stärka den nordiska arbetsmarknaden 
och öka rörligheten på denna. Nordjobb definieras därför som ett arbets-
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marknadsprogram med fokus på kultur, språk och det nordiska samhället. 
Ett syfte är att minska ungdomsarbetslösheten.  

Avslutningsvis på kort om Ny nordisk mat. Ny nordisk Mat är inne på sin 
andra programperiod och verksamhetsperioden fortgår fram till och med 
2014. Visionen är att det nordiska köket ska skapa och inspirera till mat-
glädje, innovation, smak och mångfald, samt nå ut både nationellt och inter-
nationellt. Landskapsregeringen ser Ny nordisk mat som ett projekt att profi-
lera Åland som en högkvalitativ region inom mat och bra lokalproducerade 
råvaror, särskilt i en tid då matens kvalitet ifrågasätts globalt. 

Bästa ledamöter, det var ett axplock av det som varit och ett axplock av det 
som komma skall. Jag hoppas att ni själva har möjlighet, tid och intresse att 
läsa hela rapporten. Tack för er uppmärksamhet.  

Ltl Mika Nordberg, replik 

Herr talman! Ministern nämnde vindkraft i sitt anförande. Har mi-
nistern den uppfattningen att det finns en samsyn när det gäller vind-
kraften inom Norden och den särställning Åland de facto befinner sig 
när behörighetsfördelningen i vindkraften ändå är delad med Finland? I 
viss mån har vi förutsättningar för vindkraftsparker. Uppfattar mi-
nistern att Nordiska rådet har en förståelse för den här problematiken?  

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, talman! Nordiska ministerrådet har en samsyn vad gäller möjlig-
heten och viljan att främja utvecklingen av förnyelsebar energi. Själv-
klart! Däremot har vi inte på detaljnivå tagit ställning till hur respektive 
land väljer att nå klimatmålen.  

Ltl Mika Nordberg, replik 

Talman! Jag har även hört att det skulle finnas en viss påverkan när det 
gäller lönsamheten för vindkraftverken i Sverige på grund av Ålands 
möjligheter att ingå i det svenska systemet. Finns det en sanning bakom 
detta? 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, talman! Jag tror bestämt att ltl Mika Nordberg och jag talar om 
lite olika saker. Jag tolkar att det som ltl Mika Nordberg nu lyfte upp är 
det domslut som vi väntar på från EU, huruvida det är möjligt för 
åländska vindkraftaktörer att ingå i det svenska systemet. Jag känner 
inte till om den domen ännu är fastslagen. Jag har sett ett utkast till den, 
men mig veterligen är domen ännu inte klarerad. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Roger Slotte, replik 

Tack, herr talman! Det var intressant. Jag vill uppmuntra landskapsre-
geringen när det gäller gränstariffen för överföring av el. På sätt och vis 
är det nästan ett gränshinder.  

Kraftnät Åland betalar ganska mycket pengar, som ministern sade, till 
Vattenfall. I slutet på 1990-talet sades att den här avgiften skulle för-
svinna när den nya kabeln sattes, som idag redan är ganska gammal. 
Björn Rosengren var då näringsminister och berättade för oss att Åland 
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inte ens hade en lagstiftning i skick. Vi hade inte en egen el-lag, men när 
detta var klart då skulle det bli andra saker.  

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, ltl Slotte för det påpekandet. Det positiva som Finlandskabeln 
verkligen för med sig är att vi nu så småningom, förhoppningsvis ganska 
snart, kan få fastslaget huruvida vi är ett transitland och huruvida vi är 
ett eget el-land eller inte. Vi måste få en samsyn kring de här frågorna. 
Vi kan inte ena dagen vara en lokal producent och nästa dag vara ett 
eget land. Jag tycker att det är helt självklart att Åland med egen lag-
stiftningsbehörighet är ett eget el-land. Således ska vi inte betala en 
överföringsavgift på 1,2 miljoner årligen. Samtidigt förstår jag mycket 
väl att om jag satt i svenska bolag så skulle jag naturligtvis bromsa så 
mycket som möjligt eftersom det handlar om 10 miljoner svenska kro-
nor direkt in i kassan.  

Vi får arbeta vidare. Jag vet att Kraftnät Åland jobbar med det här. 
Jag vet också det finns ett stort engagemang och intresse från åländsk 
sida att driva den här frågan framåt. 

Ltl Roger Slotte, replik 

Tack, herr talman! Det borde inte råda något tvivel om att vi är ett eget 
el-land för nu har vi vår lagstiftning i skick. Som situationen ser ut nu 
ute på marknaden, när vi får Finlandsförbindelsen klar, så vill det finska 
stamnätsbolaget Fingrid också ha reda på hur vi tänker hantera kabeln 
och överföringen till Sverige. Det kan i vissa situationer uppstå brister i 
Finland och då kanske man vill ta el från Sverige eller att vi ska köra 
med våra turbiner och andra maskiner här.  

Kunde vi bygga en egen kabel från åländsk sida, 12 km som minister 
pratade om? Men då måste vi få konsumtion på den. Det är enklare om 
vi kunde komma överens och försöka förhandla bort den här kostnaden. 
Jag hoppas att ni lyckas med det.  

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, talman! Med de energipriser som vi har här på Åland, mycket på 
grund av vårt insulära läge, så ligger det självklart i allas vårt intresse att 
hålla nere priserna så mycket som möjligt. Det ligger också i vårt in-
tresse att bistå både Sverige och Finland i den utsträckning vi kan och 
med de infrastrukturella satsningar som vi har i form av kablar både ös-
terut och västerut. Frågan är högaktuell. Min förhoppning är också att vi 
ska kunna lösa det här i samförstånd. Men om det inte går så då är det 
dags att sätta hårt mot hårt helt enkelt och försöka få till stånd en bygg-
nation av en 12 km lång kabel. De facto skulle vi ha sparat in kabeln på 
ett år, men det är alltid bättre att nå ett samförstånd i diskussion än i 
konfrontation. Vi jobbar vidare på den inslagna linjen. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, talman! Tack för en fyllig redogörelse där jag emellertid saknade 
det viktigaste; för vad är Nordiska rådet till? Det vill säga politiskt sam-
arbete mellan länderna i Norden och de självstyrande områdena som 
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förhoppningsvis utmynnar i harmonisering av regler och lagar under i 
stort sett gemensam värdegrund i ett öppet och fritt samhälle. Därför 
blev jag faktiskt häpen när jag läste avsnitt 3.3.6 på sidan 14 vad gäller 
lagsamarbetet. ”Inom ministerrådet för lagstiftning behandlas huvud-
sakligen frågor som faller utanför landskapets behörighet. Åland har 
därför inte närvarat på något möte eller på annat sätt aktivt tagit del i 
arbetet under året.” Men jag kan t.ex. gå till rekommendation 25 i före-
gående redogörelse som behandlar samarbete, standardisering och re-
glering inom byggsektorn. Där syftar det nordiska samarbetet uttryckli-
gen till gemensam standardisering och normer över gränserna. Jag får 
inte det här att gå ihop.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, talman! Tack ltl Gunnar Jansson för de kloka synpunkterna. Det 
nordiska samarbetet är självklart ett politiskt samarbete. Som jag tidi-
gare sade så är det nordiska samarbetet den enda legala plattformen där 
vi har full rätt att verka och det nätverkandet kommer oss alla till godo. 
Vad gäller deltagande i lagsamarbete så har man tydligen gjort den be-
dömningen att man gör större nytta här hemma än att delta i det här ar-
betet, det är möjligt. Man får ju all information per e-post, men man har 
valt att inte fysiskt närvara, utan mera på det skriftliga planet.  

När det gäller byggregler så pågår det ett ganska intensivt arbete se-
dan ett halvår tillbaka. Vi kommer så småningom att för lagtinget pre-
sentera en ny byggbestämmelsesamling. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, talman! Jag håller mig nu till det nordiska samarbetet, inte alls 
nationell lagstiftning eller lagstiftning här i Ålands lagting. Jag kan 
också tänka mig att frågan om elöverföringsavgifter i grunden är en 
fråga om nordisk lagstiftning på en nordisk gemensam elmarknad osv. 
Kan samarbetsministern på något sätt informera om hur man i rege-
ringen har kommit till den slutsatsen att man inte ska närvara på de mi-
nisterrådsmöten där lagsamarbete avhandlas? 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Takt, talman! Vad gäller byggbestämmelser, el certifiering och elens ur-
sprung så styrs det i väldigt stor utsträckning i dagsläget från EU och 
byggbestämmelserna via så kallade eurokoder. EU:s övergripande regel-
verk blir basen och sedan har man vissa möjligheter till nationella avvi-
kelser, speciellt inom konstruktion.  

Varför man inte fysiskt från lagberedningens sida har valt att närvara 
vid mötet kan jag inte svara på. Däremot vet jag att man från lagbered-
ningens sida, via mail, är väl införstådda med det arbetet som pågår, 
men man har valt att inte delta fysiskt.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 
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Ltl Gun-Mari Lindholm 

Talman! I mitt anförande kommer jag att göra en tillbakablick, jag kommer 
också att visionera om framtiden och även hålla mig lite till nuet.  

Det här meddelandet är väldigt intressant läsning. Det som praktikanten 
har skrivit är väldigt intressant att ta del av. I det stora hela är det bra jobbat 
av alla som har deltagit i det nordiska samarbetet. Särskilt lagtingsledamö-
terna har tagit bra initiativ i det nordiska sammanhanget. 

Tittar man tillbaka på den tid som vi har varit medlemmar i det nordiska 
sammanhanget så har det i stort sett varit väldigt bra och positivt för Åland. 
Många kontakter har knutits genom åren. Det nordiska arbetet har varit en 
plattform för politiker på tillväxt. Många statsministrar, ministrar och andra 
ledande politiker har redan i sin tidigare karriär deltagit i det nordiska arbe-
tet. Det här är naturligtvis ett väldigt värdefullt nätverk att bygga upp. Fortfa-
rande idag kan man se att det är ett värdefullt nätverk, även om jag uppfattar 
att vi idag har mera bråttom. Det finns lite tid idag för ett socialt engagemang 
utanför sessionerna. Det är synd för det är oftast där som nätverken och de 
personliga kontakterna byggs upp.  

För Åland har det nordiska samarbetet varit väldigt bra. Åland är med i 
den nordiska gemenskapen som en självständig medlem. Det är här som vi 
sitter runt samma bord som andra länder och självstyrda områden i Norden. 
Vi har en egen röst som vi direkt kan föra utan att gå via någon. 

Språket inom det nordiska samarbetet är också av betydelse. Här kan vi 
använda oss av vårt eget svenska språk. Vi har många områden som är väldigt 
liknande de andra nordiska områdena. Jag tänker t.ex. på klimat, miljö, ar-
betstillfällen och infrastruktur där man kan diskutera med människor som 
har liknande situation hemma i sina länder eller självstyrda områden. 

Finland har ett växande problem i och med att svenskan i Finland trängs 
tillbaka. Man ser också det i samband med när man ska rekrytera personal till 
förvaltningarna i Norden. Det är svårt att rekrytera finskspråkiga eftersom 
man inte vill att engelskan ska ta över. Här vill jag också slå ett slag för ålän-
ningarna att också se möjligheter och chanser att kunna arbeta inom de nor-
diska förvaltningarna.  

Jag funderade på vad det här samarbetet har betytt för oss. Jag tror att de 
flesta inte ens tänker på att vi idag har passfrihet inom Norden. Det är inte så 
länge sedan som man också måste visa pass och förnya sitt pass när man t.ex. 
var i Sverige. Det här har varit ett väldigt viktigt arbete i det nordiska samar-
betet. 

Gränshandelsgrupperna inom de olika områdena har varit väldigt viktiga. 
Det har stärkt och styrkt vår taxfree. 

Den kulturella biten är väldigt stor inom det nordiska sammanhanget. Vi 
har bevis på det både fysiskt och på annat sätt genom Nordens institut på 
Åland. 

Jag tror också att tillblivelsen av frimärkena på Åland hade en stor bety-
delse. Minister Taxell var samarbetsminister under den tiden och andra själv-
styrelseområden, till exempel Färöarna, hade sina egna frimärken tidigare än 
oss.  

En annan sak som man också diskuterade tidigare inom det nordiska sam-
arbetet, men som inte blev av för oss, var ett eget åländskt sjöfartsregister. 
Norge fick det istället, sitt NIS, det internationella sjöfartsregistret. Det har 
varit en produktutveckling inom administrationen. 
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Utbildningen, inte att förglömma, har haft och har en stor betydelse också i 
det nordiska sammanhanget.  

Den kulturella delen i det här samarbetet har sin givna plats också i fram-
tiden. Numera har vi också möjlighet att nominera litteraturpristagare. Musik 
är också en viktig del i det här arbetet.  

När vi talar om ett hållbart samhälle så tror jag också att det skulle vara 
väldigt värdefullt att tillsammans i ett nordiskt perspektiv driva de frågorna.  

Det är viktigt att lära sig av de andra nordiska länderna vad beträffar hur 
man klarar sig inom perifera områden ur ett ekonomiskt hållbart perspektiv. 
Hur har de andra klarar sig? Vi kan lära av varandra. 

Angående utbildningen så skulle jag åtminstone önska att man kunde ha 
ett större utbyte mellan Ålands högskola vad beträffar forskningsstatusen. 
Man borde ha ett samarbete med andra nordiska forskare och också kunna 
bjuda in gästprofessorer. Det är också en väldigt viktigt rekryteringsbas för 
Åland för att vi också i framtiden ska ha den kompetens vi behöver. 

Vad beträffar Åland och EU så tycker jag att det är väldigt intressant att 
tänka sig på vilket sätt vi skulle kunna dra nytta av ett nordiskt sammanhang 
och ett samarbete mellan de nordiska länderna och de självstyrande områ-
dena gentemot EU. I grunden har vi samma perspektiv och samma visioner; 
fred och demokrati. Men vi har också ha ett behov av att kunna föra fram 
våra egna saker i EU-sammanhang.  

Så länge vi inte har en egen parlamentsledamot så måste vi använda oss av 
alla de tillbudsgivna kanaler som finns. Vi har idag ett nära samarbete med 
SFP, men det är inte det enda som vi ska syssla med. Kunde vi inom Norden 
samarbeta och kunde vi inom Norden också trycka på de nordiska parlamen-
tarikerna i Europaparlamentet, och man kunde där man få ett gemensamt 
nordiskt ansvar, så skulle Åland få en helt annan roll också i det samman-
hanget.  

Ur det perspektivet att Åland har en egen stämma och säte i det nordiska 
samarbetet, vilket vi då inte har i ett EU-sammanhang, så om vi då inom 
Norden kunde samarbeta på ett annat sätt med ett EU så kunde också Åland 
ha en större roll i den strukturen.  

Om vi hade ett regionkontor som tittade på frågor ur ett nordiskt perspek-
tiv så kunde Åland ha ett helt annat inflytande än vad vi har idag. Norden och 
Åland mot och med EU, det är ett väldigt bra samarbete. Tack. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, talman! Jag tar fasta på det sista. Jag undrar om kollegan Gun-
Mari Lindholm har läst ”Norden och EU starkare tillsammans”. Jag 
hoppas ju det. Här ingår 28 förslag som just går i den riktningen som ta-
laren anförde. Det är bara att sätta igång!  

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Ja, jag har läst den och jag ger mitt stöd, det var just det som mitt anfö-
rande gick ut på. Det var väldigt bra tycker jag. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Jörgen Pettersson 

Talman! Åland är en liten part i Norden och Nordiska rådet är inte det 
tyngsta av organ i jämförelse med till exempel EU-parlamentet. Just därför är 
det en ynnest och en möjlighet att få stå här och prata om "Norden i EU - EU 
i Norden", som vår övergripande rubrik lyder. 

Låt mig börja med att slå fast att vi idag lever i en bättre värld än vi gjorde 
för 60 år sedan. Det kan tyckas självklart men är ett viktigt resultat av bland 
annat de unioner och råd som bildats i Europa och i Norden. Förr vaktade vi 
varandra och gjorde vårt bästa för att gynna de egna, ofta på bekostnad av de 
andra. I det arbetet fanns tullar, lagar, begränsningar, stenhårda passmyn-
digheter, ibland visum och nästan alltid misstänksamhet. 

Idag råder nya tider. Nationsgränser är kanske inte förhandlingsbara men 
trots det, tack vare unioner, mindre betydelsefulla. Människor föds och dör 
alltmer sällan på samma plats. De växer upp, höjer blicken, söker nya mål, 
flyttar bort och hem och bort igen. De lever på ett sätt som anstår den mo-
derna människan. Den verkligheten är ett resultat av utsträckta och öppna 
händer och en vilja att skapa rätt hellre än fel i sökandet efter den egna lyck-
an. I detta enkla faktum har vi skälen till det liv i oftast överflöd och trygghet 
som vi, till skillnad mot väldigt många andra, lever. Detta skapar ett behov av 
nya gemensamma lösningar, inte minst inom området socialpolitik, som in-
kluderar hela Norden. Jag är övertygad om att Norden och även Europa kan 
hantera detta. 

Gårdagens hårdnackade protektionism och vapenskrammel har ersatts av 
pragmatism och en vilja att finna lösningar istället för att upprätta hinder. 
Detta insåg såväl Norden som Europa i ett tidigt skede. I svallvågorna efter 
andra världskriget begrep Europa och resten av världen i den kranka blekhet 
som kriget skapat det nödvändiga i att till varje pris sätta stopp för mer dö-
dande. 

Lösningen för Europas vidkommande blev år 1951 Europeiska kol- och 
stålgemenskapen, det embryo som idag utvecklats till en union som flätat 
samman tidigare fiender och förmått länder att ta hand om varandra och 
montera ner onödiga handels- och gränshinder, medborgarna till fromma. 
Norden tog exempel och fattade året därefter beslutet att bilda Nordiska rå-
det. Resten av historien är uppmuntrande, det går att göra skillnad. 

Helsingforsavtalet som konkretiserade de tidigare ganska yviga visionerna 
undertecknades tio år senare och utgör än idag den grund på vilket det nor-
diska samarbetet har utvecklats. Som bekant firade vi i går Nordens dag till 
minnet av just Helsingforsavtalet. Därför hissades flaggorna utanför detta 
hus.  

Av olika skäl kom Åland med i denna nordiska gemenskap först år 1983. 
Sedan dess har Åland och Finland, i ett ofta nära och förtroendeskapande 
klimat, byggt ett samarbete inom ramen för det nordiska. Många av oss 
minns den stolthet vi kunde känna när vår egen Olle Salmén tronade som 
president för det Nordiska rådet och med sin slagfärdighet och politiska klok-
skap kunde sätta agendan för hela Norden. Det hade knappast lyckats utan 
det samarbete unionstanken skapade. 

Europa var förvisso först med att börja bygga sin gemenskap. Norden lyck-
ades sedan snabbare och på många sätt bättre och mer genomgripande. Tack 
vare Helsingforsavtalet och de viktigaste samarbetsområdena gick de nor-
diska länderna snabbt från att vara sig själva närmast till att omfatta en ge-
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mensam nordisk tanke. De övergripande målen handlade om sjukvård, eko-
nomi, miljö, rättsväsende, social trygghet, trafik och internationellt samar-
bete. Målet var färre handelshinder, större frihet i gränsområden, samarbete 
ambassaderna emellan och ett gemensamt varumärke hela regionen till 
fromma. Mycket av det som då beslöts gör vårt liv lättare idag. Det ger våra 
ungdomar möjligheter att välja bland många alternativ. EU är på god väg att 
lyckas med samma sak även om det fortfarande råder en misstänksamhet de 
europeiska länderna emellan, ibland till följd av kulturella skillnader och so-
ciala tillkortakommanden, ofta en oförmåga att sätta sig in i den verklighet 
som grannarna lever i. Genom att anamma den nordiska tanken är det min 
och vår övertygelse att tilltron till varandra skulle öka. Sist och slutligen gör 
och agerar folk ungefär likadant överallt. 

Hur ska då det nordiska samarbetet synas bättre i EU? Det finns ju inte 
egentligen någon gemensam nordisk EU-plattform, särskilt som varken 
Norge, Färöarna, Island eller Grönland är med i den unionen. Samtliga av de 
nordiska länderna är dock med i Schengenavtalet vilket är en bra början på 
vägen mot framtiden. Vi har också att hantera det faktum att EU blivit en be-
tydligt starkare aktör än det Nordiska rådet och även utgör en union som har 
inflytande över såväl lagstiftning som statsfinanser. 

 Här får vi aldrig glömma att Norden består av 26 miljoner köpstarka och 
tillväxtinriktade människor vilka med hjälp av hårt arbete och praktiskt 
handlag har skapat samhällen vilka är förebilder för stora delar av resten av 
världen. Våra öppna gränser ligger bakom idrottsliga framgångar och kultu-
rella förebilder. Det är ingen slump utan en direkt följd av den demokrati som 
sedan hundratals år tillbaka byggt vårt nordiska välfärdssystem. Bland det 
första vi borde göra som ett led i att nordifiera Europa är att exportera vårt 
skolsystem där börd och förmögenhet inte gör skillnad när det kommer till 
vidareutbildning. Nu ser inte det nordiska skolsystemet exakt likadant ut 
överallt men grundtanken, att alla har rätt till utbildning, är densamma. Om 
det är något vi lärt oss av historien är det att utbildade människor bygger 
bättre samhällen. Det finns många skäl att mot denna bakgrund lägga mer 
vikt på att skapa ett ännu starkare Norden, rentav och kanske i formen av en 
förbundsstat för att bygga en motvikt till EU. Som samarbetsministern Vero-
nica Thörnroos förtjänstfullt lyfte i sitt anförande är Norden en av Europas 
klart starkaste ekonomier vilket är ett starkt argument i vilken förhandling 
som helst. Ett starkare Norden med en mer praktisk syn på lokala frågor 
skulle lösa många bekymmer för Åland. 

Vi i Norden lever inte på lika bördiga marker som man gör längre söderut. 
Vi har genom åren tvingats anpassa oss till ett liv som växlar kraftigt. Våra 
bostäder ska klara minus fyrtio grader och plus trettio. Vi får oftast bara en 
skörd per säsong som vi ska leva på under resten av året. Vår infrastruktur är 
utmanande och våra naturresurser svåra att nå, förädla och sälja. Jag tror att 
det är förklaringen till våra framgångar. De nordiska folken har under tusen-
tals år lärt sig leva i samklang med naturen och förutsättningarna. Det har 
gjort oss starka och uppfinningsrika. Det är ingen tillfällighet att så många 
världsomvälvande uppfinningar har sitt ursprung i de nordiska länderna. 
Operativsystemet Linux är finlandssvenskt. Pappersgemen kommer från 
Norge. Kylskåpet och dynamiten är svenska innovationer liksom kullagret, fy-
ren och mycket annat. Idag ser vi hur det nordiska kulturarvet sprids inte 
minst bland författare som toppar bestsellerlistorna över hela världen och 
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musikartister som står för underhållning härifrån till andra sidan jorden. Allt 
detta är en direkt följd av den nordiska välfärdsmodellen och utbildningssy-
stemet. 

Norden är i allt väsentligt en framgångssaga. Området hör till världens ab-
solut rikaste och mest konkurrenskraftiga. Här råder trygghet, vi har en be-
folkning som toppar nästan alla så kallade nöjdhetsmätningar i världen. Vår 
korruption är minimal och vi har spetskompetens inom medicin, nanotek-
nologi och miljöteknik. Våra medborgare är fria och bildade och mer jämlika 
än på de flesta andra platser i världen. Under de senaste åren har vi dessutom 
byggt upp stor kunskap och insikt i behovet av att bygga ett hållbart samhälle. 
Allt detta förpliktigar till att dela med oss till andra. 

Just nu finns det två bra exempel på vilken specifik tyngd det nordiska 
samarbetet har i vår omvärld. Det första är oroligheterna i östra Europa där 
vi har att göra med ett instabilt Ryssland och nervösa grannländer. Det är bra 
att Nordiska rådet visar ett aktivt stöd gentemot våra grannar och att vi från 
vår neutrala horisont understöder ett fortsatt fredsarbete. Det andra exemp-
let är Skottland som med historien som stöd vill närma sig vårt nordiska 
samarbete och hitta en internationell plattform som passar dem bättre än de 
samarbeten de har idag. 

Mot denna bakgrund vore det till exempel nyttigt om EU kunde ta exempel 
från Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet i arbetet med att synliggöra 
även självstyrande områden och inte bara nationalstater. Nordiska rådet är 
kanske inte av största betydelse i realpolitisk mening men som förebild är ex-
emplet Norden svårslaget. 

Vi ska lära oss av det som händer i Europa, men vi ska också se till att lära 
européerna tänka mer nordiskt. Norden har över tid tagit ansvar för stora de-
lar av hela världen, kanske rentav i högre grad på andra platser än i själva 
Europa. I så fall är det dags att börja nu och genom att lyfta fram våra respek-
tive fördelar och framgångar är jag övertygad om att vi kan göra såväl EU 
som Norden både starkare och klokare. Tack för ordet. 

Vtm Viveka Eriksson 

Talman! Relationerna, kontakterna och samarbetet med våra nordiska gran-
nar är verkligt viktigt för Åland. Ända sedan vi tillsammans med de andra 
självstyrda områdena fick en plats i det nordiska samarbetet har vi aktivt del-
tagit i det gemensamma arbetet. 

Nordiska rådet är vår enda möjlighet att agera i utrikespolitiska samman-
hang, en möjlighet som vi ålänningar tagit tag i och utnyttjat. Representanter 
för det åländska parlamentet har genom tiderna med sin aktivitetsnivå sett 
till att den åländska rösten blir hörd, på sessionerna och i utskottsarbeten. I 
de här sammanhangen är det viktigt att våra utsända också lyfter blicken och 
deltar i de allmänpolitiska debatterna och engagerar sig i de övergripande 
frågorna. Att våra delegater ser till att flytta fram de åländska positionerna 
genom att skapa ett allmänt utrymme i den nordiska debatten utan att ta till 
navelskåderi och enbart lyfta fram specifika åländska angelägenheter. 

Vi klagar ofta, och med all rätt, på EU-samarbetet för att det är en sam-
manslutning mellan nationalstater och att lagstiftande regioner som Åland 
inte kan vara part i samarbetet. I nordiska samarbetet är vi part men ändå 
inte fullvärdig part. Nationalstaterna har egna samarbeten som går förbi och 
över våra huvuden och alldeles särskilt syns det i samarbetet på ministernivå. 
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Ministrar i de nordiska länderna träffas ibland utan kollegorna från de 
självstyrda områdena. Det finns alltså en nivå skillnad där Åland faktiskt inte 
är jämbördig part i samarbetet. 

Ministrar i de nordiska länder som är medlemmar i EU träffas ibland och 
diskuterar och enas om gemensamma strategier i frågor som är aktuella på 
EU-nivå. Och på statsministernivån är de självstyrda områdenas regerings-
chefer sidsteppade och får delta endast i ett fåtal möten. Men också på t.ex. 
talmansnivå hålls nordiska talmansmöten till vilka den åländska talmannen 
inte är inbjuden. 

Från vår sida har vi självfallet påtalat det här och flyttat fram positionerna 
till en viss del, bland annat Helsingforsavtalet förstärkte de självstyrda områ-
dena, men faktum kvarstår, vi är inte fullt ut likvärdiga medlemmar. 

Trots det ska vi förstås fortsätta utnyttja den position vi har uppnått och se 
till att vår position vidgas och att vår specifika tyngd ökar ännu mer. 

Människorna i de nordiska länderna har haft stora fördelar av samarbetet; 
fri rörlighet, möjligheter att studera, jobba och bo inom Norden oberoende av 
var man råkar födas. Men trots det uppstår en mängd gränshinder som skap-
ar problem för människorna.  Det är bra att man under många år har haft den 
här problematiken under lupp och medvetenhet om problemen har möjlig-
gjort förbättringar och nya lösning av vissa situationer. Trots det verkar det 
ständigt uppkomma nya problem och det är därför bra att frågan fortsätt-
ningsvis har hög prioritet. 

Åland berörs egentligen dubbelt upp av olika gränshinder. Vi har självsty-
relse och antar och följer vårt regelverk, vi är dessutom en del av landet Fin-
land och följer en del av landets regelverk och samtidigt har Åland och ålän-
ningarna många kontakter till Sverige och därför berörs vi också av Sveriges 
regelverk.  Människorna som studerar, jobbar, handlar och flyttar kommer i 
kläm mellan olika regelverk. Därför är det viktigt att våra representanter både 
på parlamentarisk och på ministernivå fortsätter kräva lösningar på olika 
gränshinderproblem. 

Nordiska rådet diskuterar behovet och formerna för att utöka samarbete 
och kontakter med EU och dess institutioner. Tanken är god. Ett enat Norden 
som talar med samma röst skulle bli en stark part i EU-samarbetet. Norden 
har också särskilda kompetenser och erfarenheter som kunde komma andra 
länder till del om man gick fram med en samlad kraft.  

Det finns gemensamma nämnare inom de nordiska länderna. Ett starkt 
välfärdssamhälle med hög utbildningsnivå, god kompetens inom teknik och 
miljöbranschen och en mångårig tradition att samarbeta. 

De nordiska länderna har också delvis gemensamma intressen och frågor 
som man kan gå fram med på gemensam front t.ex. den nordliga dimension-
en att tyngdpunkten i EU-samarbetet kan förskjutas norröver, gemensamt in-
tresse kring Östersjön och miljöfrågor som särskilt berör de nordliga länder-
na. 

Ofta tar ju vi hjälp också från svenska EU-parlamentsledamöter när vi har 
gemensamma intressen. Jag har erfarenhet av flera besök vid EU-
parlamentet där vi på plats tagit upp konkreta ärenden som behandlats i par-
lamentet eller annars varit viktiga för Åland. Exempel på det är sjöfart, 
skattegränsfrågor, snus-, jakt-, skog- och fiskerifrågor. Så visst finns det 
många frågor där de nordiska länderna skulle kunna samarbeta för att nå 
framgång. Samtidigt ska vi komma ihåg att det finns många olika intressen i 
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de nordiska länderna. Norden drar inte alltid åt samma håll. Åtta nationella 
parlament och regeringar, ett nordiskt gemensamt råd och Europaparlamen-
tet som alla är uppdelade i olika partigrupper. Inte ens inom länderna eller 
inom de självstyrda områdena drar vi alla jämt och åt samma håll. Det finns 
många olika åsikter om hur frågor ska skötas. Länderna har också sina olika 
prioriteringar. 

Bara landet Finlands EU-parlamentariker tycker väldigt olika beroende på 
vilken grupp de hör till. Det är inte alltid gemensamma nationella intressen 
som anger riktningen på beslutsfattandet utan snarare den politiska grupp-
tillhörigheten och att man driver de frågorna gemensamt med sin grupp.  

Så jag förstår inte riktigt hur ett närmare samarbete mellan Nordiska rådet 
och EU-parlamentet ska byggas upp och fungera. Mera kontakter och dialo-
ger är bra men när det kommer till hårda fakta och beslutsfattande så finns så 
många andra faktorer än Nordiska intressen som är avgörande. 

Det som absolut skulle vara viktigt är att Norden, i de ärenden där det 
finns samstämmighet, i ett tidigt skede kunde påverka utformningen av för-
slag från kommissionen. Det talar för att kontakter till EU-institutionerna 
borde riktas huvudsakligen mot kommissionen för att försöka påverka inne-
hållet i de olika EU-initiativen.  

Slutsatserna från liberalernas sida, när vi tittar på Norden i EU och EU i 
Norden, är att det finns begränsade resurser också inom det nordiska samar-
betet och de resurserna måste utnyttjas på ett smart sätt för att få största ef-
fekt. Det är bra med mera umgänge, det är bra med informationsutbyte mel-
lan EU-parlamentet och rådet. Det är bra med aktiviteter för att informera 
om Norden och att samarbeta kring viktiga frågor. Det är också väldigt viktigt 
att välja de frågorna, att utkristallisera de allra mest angelägna nordiska frå-
gorna och gemensamt sedan föra fram dem. Vi säger att kvaliteten är att in-
nehållet är viktigare än kvantitet.  

Sedan när man väl har valt de frågorna så är det också viktigt att Norden 
målmedvetet lobbar och jobbar för att föra fram sina frågor på alla olika ni-
våer. Särskilt fokus bör Norden nog rikta in sig på att i ett tidigt skede faktiskt 
komma in och försöka påverka inriktningen. När det väl har nått parlamentet 
så har frågorna kommit så långt så att då är de svåra att påverka. Tack.  

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, talman! Tack vtm Eriksson för ett intressant och värdefullt anfö-
rande. Jag vet att ltl Eriksson som lantråd deltog i statsministermöten, 
åtminstone vid ett tillfälle. Visst äger det sin riktighet att det är säkert 
förekommer möten där vi inte bjuds in. Men det finns också möten där 
vi har möjlighet att delta. 

Vad gäller gränshinder så delar jag vicetalmannens analys att det 
emellanåt kan uppfattas som dubbla gränshinder i relationen till riket 
Finland och Åland. Därför är det glädjande att skrivningarna kring 
Gränshinderrådet är så pass öppna att vi från åländsk sida även kan föra 
in och föra upp det som vi uppfattar som ett gränshinder fast vi saknar 
egen behörighet på området. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! När jag var lantråd så deltog jag i ganska många olika möten på 
sessionerna och i möten där emellan. Nationalstaterna har ett visst sam-
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arbete och sedan har man ett samarbete mera bilateralt. Ministrar träf-
fas, man pratar ihop sig inför olika EU-möten och till den delen är de 
självstyrande områdena på sidan om. Det kanske är svårt att ordna det 
på något annat sätt.  

Det är också viktigt att lyfta upp att Åland är en part i nordiskt sam-
arbete, men sist och slutligen är vi ändå inte riktigt fullvärdiga med-
lemmar. Därför har vi också ägnat väldigt mycket energi åt att flytta 
fram positionerna, bl.a. tillkom Helsingforsavtalet för några år sedan 
som förstärkte men som kanske ändå inte är tillräckligt.  

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, talman! Jag delar också den analysen att vi flyttar fram och vi för-
stärker våra positioner. När man är en liten spelare i ett stort samman-
hang så måste man vara både smart och snäll samtidigt om man ska 
komma fram. Och fram kommer man genom dialog, en dialog som vi för 
från regeringens och lagtingets sida. 

Avslutningsvis så delar jag inte den analys som vicetalmannen gör be-
träffande kommissionens makt. Det som jag känner till är att makten i 
Europa alltmer överförs till Europaparlamentet. Därför skulle det vara 
av största vikt att vi här på Åland sätter allt krut vi kan för att försöka 
säkra en plats i parlamentet. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag pratade kanske inte specifikt om makt. Jag pratade om var 
besluten formas. Var formas grunderna till de beslut som sedan antas av 
ministerråd och parlament? Det är just i initialskedet som man har den 
största möjligheten att påverka inriktningen av initiativen. Det är därför 
som vi från åländsk sida är väldigt angelägna om att vi ska komma in i 
ett tidigt skede och påverka så mycket vi kan. Jag tror också att Norden 
behöver följa de initiativ som är på kommande från kommissionen och 
gå fram med förenad kraft när gäller initiativ som man enas kring hur 
man vill att de ska formas.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag tycker att det var ett mycket bra och intressant anförande. När det 
gäller resonemanget om gränshinder så håller jag helt och hållet med. 
Jag håller också helt och hållet med om att de självstyrda länderna och 
de helt självständiga länderna inte är likvärdiga medlemmar. Det är 
Helsingforsavtalet som styr. 

Jag hör till dem som länge har tyckt att vi från åländsk sida borde 
sträva till att ha en självständig delegation, en självständig ställning i 
Nordiska rådet. Just nu håller Nordiska rådets delegation på att jobba 
med ett underlag för självstyrelsepolitiska nämnden där vi förhopp-
ningsvis kan beskriva både fördelar och nackdelar.  

När det gäller samarbetet mellan Nordiska rådet och EU så har jag en 
lite annan syn är vtm Eriksson. Jag ska återkomma till det i mitt anfö-
rande. 
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Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Åland och de självstyrande områdena, som också har ett sär-
skilt samarbete inom det nordiska samarbetet, försöker dra gemensamt 
åt samma håll och stärka de självstyrda områdenas positioner. Vi har 
hela tiden flyttat fram positionerna. Sedan finns det olika nivåer. Det 
kanske t.o.m. är ofrånkomligt att nationalstater har andra frågor som på 
något sätt går över våra huvuden. Ibland känns det lite irriterande, vi är 
en del men vi är ändå inte riktigt fullvärdig part. 

Sedan ser jag med intresse fram emot ltl Anders Eriksson syn på sam-
arbetet.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

När det gäller om vi ska ha en så självstående delegation som möjligt så 
har ju Färöarna flera gånger också här varit en murbräcka. Man har ti-
digare lyft upp frågan i Nordiska rådet. De som har företrätt Åland från 
åländsk sida har kanske inte riktigt vågat följa med. Jag hoppas och tror 
att om vi tar fram ett bra underlag som visar vilka för- och nackdelarna 
är att ha en sådan självständig delegation som möjligt så hoppas jag att 
vi kan flytta fram positionerna.  

Sedan är det ju så, vtm Eriksson, att på exakt samma nivå som själv-
ständiga stater kommer vi inte att vara. Det är väl bara vi från Ålands 
Framtid som har en lösning på hur vi skulle komma så långt. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Om vi blir en egen delegation så kan det ju på något sätt för-
stärka vår roll. Men detta är ändå inte problematiken, som jag ser det. 
Problematiken är väl snarare att vi har en annan nivå i själva samar-
betet. Att vara en egen delegation kan också innebära kostnader, jag har 
inte grepp om detta och hur vi skulle bygga upp en sådan delegation. 
Man får väl i delegationen ta fram ett underlag som vi får ta ställning till. 
Det är inte själva landets delegation som är det viktiga. Det är samar-
betsnivån och att vi faktiskt har tillräckligt stark röst när vi träffar de 
andra nordiska länderna och kan påverka en gemensam nordisk linje i 
riktiga frågor.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Sara Kemetter 

Tack, fru talman! Det är en mycket intressant politisk tid vi lever i. Mycket 
har hänt förra veckan både i Norden, Europa och framförallt i Ryssland.  

Före jag kort kommer att reflektera kring detta så skulle jag vilja lyfta fram 
det nordiska samarbetet som är en mycket viktig fråga i dessa tider. Först vill 
jag understryka att i dessa tider är det av yttersta vikt och politisk relevans att 
stärka och utveckla det nordiska samarbetet. Vi anser att EU inte utvecklas 
utan nu splittras i regionala block där de stora staterna samarbetar vilket le-
der till att de små ländernas roll minskar. Globalt har vi också sett en politisk 
förskjutning. USA är i en förvirrad situation och det visar sig att de gamla 
maktstrategierna inte riktigt fungerar. Ryssland tar till de gamla beprövade 
metoderna och skramlar med vapen. Nordiskt samarbete har alltid varit vik-
tigt och blir ännu viktigare när det sker stora maktförskjutningar i världen. 
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Fru talman! Den Europeiska unionen och de nordiska länderna står idag 
inför betydande utmaningar. Även de kommande åren ser intressanta ut. 
Dessa utmaningar gäller uttryckligen verkningarna av den pågående finans-
krisen och Rysslands klara signaler. EU:s utvidgning bör stoppas. Vi ska inte 
utvidga österut mera.  

Fru talman! Finanskrisen har medfört betydande strukturella förändringar 
i så gott som alla europeiska medlemsstater inte minst Finland och därmed 
också Åland. Finland hotas av ökad arbetslöshet, konkurser och därav föl-
jande ekonomiska nedskärningar och skattehöjningar. Dessa är direkta följ-
der av finanskrisen och de redan verkställda och kommande ekonomiska 
sanktionerna mot Ryssland. 

Dessa sannolika sanktioner påverkar också Finland på ett synnerligen be-
tydande sätt. Sanktioner leder till allmän ekonomisk osäkerhet, ovillighet att 
inventera och förberedande åtgärder som företagssaneringar. Allt detta är en 
negativ trend och påverkar den åländska klumpsumman negativt. Detta 
kommer att kräva genomtänkta, starka och målmedvetna politiska beslut och 
här även stärka det nordiska samarbetet.  

Fru talman! Jag frågar mig; kan ett fördjupat nordiskt samarbete vara 
Åland till gagn då vi utvecklar vår politik? Vilken roll kunde ett mera effektivt 
och fördjupat samarbete mellan Norden och EU komma Åland till nytta? 

De nordiska länderna hör till olika försvarsallianser. Danmark, Norge och 
Island hör till Nato medan Finland och Sverige är utanför. Vår värdegemen-
skap är baserad på de deklarerade europeiska värdedirektiven gällande 
mänskliga rättigheter, demokrati och marknadsekonomi. Vi lever i en gemen-
sam marknad, sedan cirka 30 år tillbaka, med fyra grundläggande friheter.  

Fru talman! Vi har sett tre globala revolutioner som har definierat den 
åländska plattformen i vår tid och i det nordiska samarbetet. 

Den demokratiska revolutionen där var Norden och Finland först ute. Vi 
var det första land som hade rösträtt år 1906. En man och kvinna - en röst. 

En annan demokratisk revolution var järnridåns fall och frigörelsen av de 
baltiska länderna. Men nu ser vi en politisk osäkerhet i och med Krimkrisen, 
vart är vi på väg?  

Vi har varit med om den digitala revolutionen, Internet och sociala medier. 
Det här är en stor revolution där också Norden har varit steget före.  

Sedan har vi sett en marknadsekonomisk revolution som förde Kina in på 
marknaden. 

Åland och Norden behöver vara i framkant inom alla dessa områden, det 
har omdefinierat vår tid. Dessa revolutioner har förbättrat vår värld. De har 
tredubblat världshandeln, flera länder och flera miljoner har lyfts ur fattig-
dom och tillväxt har skapats.  

Fru talman! Åland och Norden är frihandelsvänner och vi är för små för att 
klara oss ensamma. Åland har alltid behövt se utåt, här har sjöfarten varit en 
stark faktor. Här behöver vi igen vara steget före och dra nytta av den globala 
revolutionen. Förutom strukturomvandlingar, vad kan vi ytterligare göra för 
att garantera den nordiska välfärdsmodellen? Man kan konstatera att mo-
dellens framtida öde till stor del hänger samman med vilken roll den ges i så-
väl nationella debatter om social rättvisa som debatter om de globala fördel-
ningssammanhangen. 

Vi i Norden behöver eventuellt omtolka den traditionella socialpolitiken 
med en ambition att tämja globaliseringen så att kapitalismen än en gång 
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kunde fås att tjäna folkligt valda regeringar och socialpolitiska målsättningar 
istället för tvärtom. 

Fru talman! Det finns en stor folklig vilja, även här på Åland, att samarbeta 
nordiskt. När det nu politiskt känns osäkert i Ryssland, Europa och USA så är 
det viktigt att nya allianser skapas. Det är tydligt att Nordiska regeringar bör 
kunna samarbeta inte bara inom försvaret utan även inom fyra övriga områ-
den. Hur ska vi kunna vara steget före? Norden behöver stärka konkurrens-
kraften. Det gör vi med kunskap och utbildning. Är vi steget före, hela skolvä-
gen, från förskolan ända tills spjutspetskunskap, så har vi ett försprång.  

Vi behöver ytterligare stärka jämställdhet, att arbeta för att mobilisera hela 
arbetskraften, kvinnor och män. Det är absolut centralt att vi jobbar så i Nor-
den. Här är Åland ett föredöme.  

Det som har kommit fram i tidigare anföranden, den gröna dimensionen, 
är att vara steget före i miljösamarbetet; Östersjösamarbetet och samarbete 
inom vindkraften på konkret nivå.  

Sedan gäller det också våra sociala broar som egentligen gränshindren 
handlar om, att vi har rätt till arbetslöshetsersättning, andra stödformer, livs-
långt lärande. Helt enkelt stabila broar som man vågar kliva på och som hjäl-
per individen så att man inte hamnar emellan.  

Tanken att Nordiska rådet och Europaparlamentet ska samarbeta är i och 
för sig önskvärt. Det är bara det att förslagen bygger på oklara antaganden. 
Det verkar som om det enbart var en fråga om god vilja, men politiken styrs, 
som ni vet, av makt och parlamentarikers vilja att bli återvalda. 

Nordiska rådets medlemmar är inte parlamentariker utan de är folkvalda, 
utsedda representanter för sina nationella parlament. De bär inte något 
parlamentariskt ansvar för sina beslut. Ingen väljare och media bry sig sär-
skilt mycket om rådets rekommendationer, just för att det är rekommendat-
ioner till nordiska regeringar som inte är bindande. Rådet har ingen beslu-
tande makt. Nordiska rådets roll har blivit allt mindre under årens lopp.  

Men nu finns det politiska motiv för förändring. Europaparlamentet är ett 
viktigt parlament med folkvalda representanter som driver sina väljares in-
tressen. Representanterna arbetar i politiska block som ideologiskt står mot 
varandra i många frågor. Kommissionen är beroende av EU-parlamentets och 
Europeiska rådets beslut. EU-parlamentets roll har ökat och kommer att öka 
med tiden. Om man till dessa grundläggande skillnader mellan Europapar-
lamentet och Nordiska rådet lägger till att alla nordiska stater och självstyrda 
områden ingår i Nordiska rådet, medan enbart Finland, Sverige och Danmark 
är medlemmar i Europaparlamentet, så inser man snabbt att den politiska 
asymmetrin mellan Nordiska rådet och EU är kraftig. Samarbetet mellan de 
två är ganska orealistiskt, även om det är önskvärt.  

Nordiska rådets bristfälliga parlamentariska betydelse gör rådet till en oin-
tressant partner till Europaparlamentets nordiska representanter. Man kan 
givetvis utbyta information osv. Men den politiska relevansen för en EU-
parlamentariker att föra fram åsikter från ett Nordiskt råd, vars beslut bara är 
rekommendationer och om man inte vet om ens egna regeringar tar dem på 
allvar, kan knappast intressera en EU-parlamentariker förutom i något en-
staka fall. 

EU-parlamentarikerna är omvittnade och även mycket upptagna och har 
ett vitt och komplicerat arbetsfält. Att de skulle klara av att ytterligare inte-
grera Nordiska rådets rekommendationer i sitt arbete förefaller enligt oss 
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osannolikt. Men om någon rekommendation från Nordiska rådet direkt stö-
der deras politiska strävanden är det givetvis intressant eftersom det är extra 
argument i deras politiska argumentation. 

Ja, vi behöver alltså lägga krutet på något annat. Det är hög tid att vitali-
sera det nordiska samarbetet. Den europeiska unionen går trögt. Vi anser att 
Tyskland, tillsammans med Frankrike, alltmer kommer att styra. En sådan 
här maktstruktur missgynnar de små staterna. De nordiska staterna är enligt 
oss för små för att få sin röst hörd. Men tillsammans i ett nordiskt samarbete 
kan vi bli hörda på ett helt annat sätt.  

Fru talman! Vi har alltså några hot som vi måste diskutera. Vi anser, för 
det första, att det nordiska samarbetet bör utvecklas och förstärkas obero-
ende av EU:s roll. För det andra måste Norden få en gemensam regional 
plattform för att stärka sin politiska roll i omvärlden, vilket kan reflekteras i 
det europeiska samarbetet. Det tredje, som också centern tog upp i sitt grup-
panförande, är tanken på Norden som en förbundsstat. Det är en vision som 
borde stimulera den nordiska integrationen inom ekonomi, säkerhetspolitik, 
kultur och miljö osv.  

För oss socialdemokrater är det mycket viktigt att det gemensamma målet 
är att slå vakt om den nordiska välfärdsmodellen. Det är ändå den modell 
som har en gemensam värdegrund; fred och demokrati, där egentligen alla 
har möjlighet att komma fram. Tack, fru talman.  

Ltl Anders Eriksson 

Fru talman! Det finns flera dokument som ligger till grund för den här debat-
ten. Berättelsen är ett dokument och där framgår det ganska tydligt vad re-
presentanterna har gjort. Det kan var och en läsa sig till. Jag vill ändå tacka 
kollegan Beijar som hade vänligheten att plocka fram vissa saker som jag har 
kämpat på med.   

Jag vill ändå nämna de politiska områdena som jag tycker att är viktiga 
sett ur åländsk synvinkel.  

Det är, för det första, att lyfta fram Ålands ställning inom det nordiska 
samarbetet och då är det möjligt flytta fram positionerna. I ett replikskifte 
med vtm Viveka Eriksson blev det kanske ett missförstånd när jag pratade om 
en egen självständig delegation. Det handlade givetvis som ett eget självstän-
digt medlemskap och då blir delegationen en följd av det.  

Det handlar också på det övergripande planet om att föra fram kunskap 
om den åländska självstyrelsen och demilitariseringen. De politikområden 
som åtminstone jag tycker att är viktigast så är första prioritet miljöfrågorna. 
Skyddet av miljön i allmänhet och Östersjön i synnerhet har under många år 
engagerat den åländska delegationens medlemmar. Det är ingenting som vi 
har börjat med just nu. Norden är en viktig plattform när det gäller att på-
verka Östersjöländernas miljöpolitik. 

Jag har funnit det otroligt spännande att få jobba som Östersjörapportör 
och försöka åtgärda utsläpp från fartyg, övergödning osv.  

Följande politikområde är samarbete inom social- och hälsovården. Det är 
ett område där Åland skulle ha mycket att vinna på om man hade ett mera in-
tensivt samarbete. Den frågan har vi diskuterat tidigare och den frågan kom-
mer vi också att lyfta upp i en motion så jag ska inte orda desto mera om den 
nu.  
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Samarbete inom näringspolitiken, nyttjande av naturresurser blir ett allt 
tyngre politikområde i Nordiska rådet. För vårt vidkommande handlar det 
mycket om fiskeri- och jordbrukspolitik och givetvis sjöfarten. De förslag som 
svaveldirektivsgruppen gav, där jag själv hade möjlighet att vara med som 
viceordförande, de sju konkreta förslagen är enormt viktiga. Framförallt är 
det viktigt att Ålands regering, som berörs så mycket av de här frågorna, lyf-
ter upp frågorna när de träffar sina kollegor.  

Gränshinder har flera nämnt. Åland är verkligt centralt när det gäller 
gränshinder. 

Det sista politikområde som jag vill nämna som speciellt viktigt är utbild-
ningsfrågor och att man säkerställer att åländska studerande fortsättningsvis 
kan få tillgång till studier i hela Norden.  

Fru talman! Nordiska rådets president Karin Åström har uppmaning som 
riktats till samtliga nordiska parlament att hålla debatt om "Norden i EU - EU 
i Norden" och det är har lagtingets talmanskonferens omfattat. Jag tycker att 
det är ganska kul att vi är det första parlamentet i Norden som har den här 
debatten.  

Inför debatten har rapporten ”Norden och EU starkare tillsammans” dis-
tribuerats till ledamöterna. Det här är en rapport om hur nätverket mellan 
Nordiska rådet och Europaparlamentet kan stärkas. Jag är mycket impone-
rad av den här rapporten, jag tycker att den är bra och jag tycker att det är 
väldigt roligt att en ung duktig åländska har jobbat med de här frågorna. 
Andrea Karlsson har gjort ett jättefint arbete här. Det här är ett enormt vik-
tigt politikområde. 

Jag var själv på ministerådssidan 1995 när Åland, Finland och Sverige blev 
EU-medlemmar. Jag kunde med egna ögon konstatera hur luften gick ur det 
nordiska samarbetet. Därför blev jag enormt glad när jag kom tillbaka för två 
år sedan och såg att det var betydligt mera djup och betydligt mera substans 
än vad jag någonsin tänkt. 

Jag vill därför börja med att delge lagtinget de tankar som jag tog upp i 
Nordiska rådets generaldebatt senaste november. 

Jag får ofta höra att Nordiska rådet verkar lite trögt, det är inte så spän-
nande och det är okänt vilken nytta det medför.  

Jag var företrädare för Nordiska rådet på en konferens i Stockholm i okto-
ber i fjol. Moderatorn frågade helt plötsligt vad Nordiska rådet riktigt har 
åstadkommit. Jag räknade upp att man hade passfrihet långt före Schengen, 
examensbehörighet, harmonisering av de sociala rättigheterna över lands-
gränserna med mera. Oj, det där är ju bra, de är viktiga saker, sade frågestäl-
laren. Varför kommer inte sådant fram? Mitt svar då var att framförallt media 
kanske inte hittar så mycket fighter i Nordiska rådet. Det finns inga hårda 
förhandlingar utan istället är det en strävan till konsensus och det är ju full-
ständigt ointressant. Det är stridigheter och hårda motsättningar som är me-
dias drivkraft om de ska beskriva politik.  

Jämför vi med EU så finns där direkt bindande direktiv, det är tuffare för-
handlingar, betydligt mer politik och då blir det också ett större medialt in-
tresse. Återkopplar vi till Nordiska rådet är det rekommendationer som ty-
värr ofta lämnas utan dess mera åtgärder. 

Min vision skulle vara ett betydligt mera politiskt fördjupat samarbete. Jag 
talar inte om en nordisk union i detta skede, även om jag själv personligen är 
starkt tilltalad av tanken och även om det skulle vara den optimala lösningen 
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på all gränshinderproblematik. Med beaktande av att EU bara blir större och 
större ser jag en oerhörd nytta av ett målmedvetet synkroniserat nordiskt 
perspektiv inom EU. Min tro är att det också är lika viktigt för de nordiska 
länderna som är utanför EU för de påverkas ju också av de beslut som EU tar. 

Samtidigt som det europeiska samarbetet har utökats har även dess verk-
samhet och lagstiftning blivit allt mer omfattande. Idag beräknas EU:s lag-
stiftningsområden, beroende på mätmetoder, påverka omkring 30 procent av 
den nationella lagstiftningen. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) beräknas en större andel, cirka 60 procent, antingen direkt eller indi-
rekt påverka den regionala- och kommunala nivån i Sverige. Denna andel 
skiljer sig givetvis åt mellan de nordiska länderna, men ger ändå en god indi-
kation på hur stor inverkan EU faktiskt har på medborgarnas liv. 

En av Nordiska rådets första aktiva åtgärder för att rikta blicken mot EU 
var på sessionen i Stockholm 2009 då man antog en gemensam EU-strategi. 
Två år senare, år 2011, godkände presidiet en uppdaterad EU-strategi på 
Nordiska rådets session i Köpenhamn. Denna fick namnet ”En nordisk 
stämma i EU”. 

År 2014 är det återigen Sverige som bär ordförandeklubban i Nordiska rå-
det och temat för ordförandeskapsprogrammet är ”Norden i Europa – 
Europa i Norden”, exakt samma rubrik som vi har på dagens debatt. Det står i 
Sveriges ordförandeprogram: ”Det är av största vikt att vi i Norden tar det 
europeiska samarbetet på allvar och utnyttjar vår position till fullo”. Det 
håller jag med om till hundra procent.  

Ett annat viktigt argument till ett starkare samarbete mellan Norden och 
EU är att små stater i ett globalt sammanhang riskerar att bli allt mer margi-
naliserade i beslutsprocesserna. Det beror till stor del på att länder med mest 
makt och resurser allt oftare går samman och fattar besluten i grupper såsom 
G20. Enligt rapporten, som jag nämnde tidigare, ligger lösningen i att de 
nordiska länderna tillsammans, under det nordiska varumärket, för fram sina 
ståndpunkter. Hittills har det kanske varit mera undantag än regel.  

De nordiska länderna samt Färöarna, Grönland och Åland har tillsammans 
25,1 miljoner invånare och utgör sammantaget världens tionde största eko-
nomi, vilket flera redan har nämnt, och borde kunna vara en betydligt tyngre 
aktör inom EU. Jag tycker att det vore verkligt spännande den dagen man 
kan höra i TV-nyheterna att N7 har fungerat som en bra motvikt till G20. Då 
tänker jag på de nordiska sju aktörerna. 

I dagsläget upplever många att Nordiska rådet är ett eller flera steg efter i 
den europeiska lagstiftningsprocessen, och så är det nog också, fru talman, i 
de nationella parlamenten inte bara i vårt. Det är avgörande att komma in så 
tidigt som möjligt i processen. När man har identifierat frågorna är det viktigt 
att man prioriterar, det är omöjligt att arbeta med allt. Steg ett blir att priori-
tera vad man ska göra. Det naturliga i ett nordiskt sammanhang är att man 
först prioriterar det som man är överens om och sedan får man ta ställning 
till vad man ska göra.  

Någon gemensam nordisk plattform i EU existerar egentligen inte i dagslä-
get, men Nordiska rådet utgör en unik och formell grund att arbeta vidare 
ifrån. 

Rapporten, som Andrea Karlsson har gjort, innehåller en bra problembe-
skrivning om varför det nordiska EU-samarbetet inte blivit djupare än vad 
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det är. Men rapporten innehåller också förslag till åtgärder, många goda åt-
gärder, hela 25 stycken. 

Jag ska avrunda med att lista förslag i prioritetsordning. 
Förslag 11: ”Att Nordiska rådet på sin årliga session ska anta gemen-

samma ståndpunkter i relevanta EU-frågor som sedan delges de nordiska 
Europaparlamentarikerna.” Det ser jag som viktigt. 

Jag ser det också som viktigt: ”Att Nordiska rådet ska uppmana regering-
arna att ställa krav på sina tjänstemän om att tillsammans med sina nor-
diska kollegor diskutera, och eventuellt koordinera hur man bäst kan im-
plementera ny EU-lagstiftning, så att det inga nya gränshinder uppstår.” 

Den tredje punkten som jag ser som viktig är: ”Att man uppmanar de nor-
diska regeringarna att påverka EU:s ministerråd i relevanta EU-frågor.” 

Förslag 4 som jag vill ta upp är: Nordiska rådet kunde på temasessionen 
2015 arrangera en så kallad ”kontaktträff” mellan Nordiska rådets med-
lemmar och nordiska Europaparlamentariker. Här vill jag nämna att Nor-
diska rådets miljöutskott har redan flera gånger varit till Bryssel och diskute-
rat med nordiska EU-parlamentariker om frågor på miljöns område. Jag har 
själv inte haft möjligheter att vara med. Det här är ett frö till ett arbete som 
jag tycker att man ska fortsätta med.  

Det finns också ett annat förslag om: ”Att de nationella delegationssekre-
terarna i högre grad ska bistå Nordiska rådets sekretariat samt parti-
gruppssekretariaten med aktuell och relevant EU-information från de nat-
ionella parlamenten.” Jag ser att vår delegationssekreterare nästan ser för-
skräckt ut med tanke på mer arbetsuppgifter. Men, det finns mycket kunskap 
ute i de nordiska parlamenten som det Nordiska rådet skulle har stor nytta av 
att få in i dess arbete. 

”Nordiska rådets sekretariat inför varje verksamhetsår gör upp en pri-
oriteringslista på två till tre aktuella EU-ärenden som varje utskott kan ar-
beta med under året.” 

Det sjätte förslaget på min lista är: ”Att Nordiska rådet ska införa ett möte 
mellan ordförandena i de nationella parlamentens Europautskott/Stora ut-
skott/Internationella utskott.” Detta tog rådsdirektör Britt Bohlin upp när 
hon var hit till Åland och träffade oss. De nationella utskotten och kanske 
framförallt utskottsordföranden skulle bli mera involverade i Nordiska rådets 
arbete.  

Jag sätter punkt här när jag ser hur långt klockan har gått. De tre sista 
punkterna på min lista kan jag delge till dem som är intresserade.  

Ltl Roger Slotte 

Fru talman! Den senaste tidens oroligheter på den internationella arenan och 
den till synes förestående omdaningen av säkerhetspolitiken skapar större 
behov att av öka parlamentariskt samarbete på internationell nivå. 

Det nordiska samarbetet är av stor betydelse inte bara för oss som bor i 
Norden utan även för aktörer i Nordens närhet. Norden bidrar till stabilitet i 
vårt hörn av världen.  

Vår politik kretsar mycket kring den nordiska välfärdsmodellen. Vi har i de 
flesta politikområden väldigt långt en samsyn, även om de partipolitiska skil-
jelinjerna förblir tydliga. 
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Fru talman! Mot denna bakgrund, vad borde då vara mera naturligt än att 
de nordiska länderna och de självstyrande områdena samarbetar nära även i 
EU-frågorna. Tillsammans är vi starkare! 

Som tidigare har nämnts har de nordiska länderna samt Färöarna, Grön-
lund och Åland tillsammans 25 miljoner invånare och utgör sammantaget 
världens tionde största ekonomi. 

Ett starkare Norden bidrar till ett starkare och mer konkurrenskraftigt EU. 
Jag uppfattar att mycket av våra nordiska värderingar starkt kan bidra till ett 
starkare EU och ett mer långsiktigt hållbart EU. Vi borde därför i högre grad 
utnyttja de möjligheter som Nordiska rådet har att göra inspel i EU-politiken. 
Vi borde både utnyttja de traditionella kanaler vi har, påverka EU-politiken 
via landskapsregeringen samt den finska regeringen och därtill i det Nordiska 
rådet och frågor som berör oss och där vi vet att vi sannolikt kan driva en ge-
mensam linje.  

Till sist, fru talman, jag tror på ett närmare nordiskt samarbete och att ett 
starkare Norden kunde bidra till ett bättre Europa. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag brukar inte vilja betygsätta andras anföranden, men jag måste ändå 
säga att jag tyckte att det var ett sakligt och bra anförande. Jag håller 
helt och hållet med ltl Slotte. Vad är naturligare än att Norden skulle ha 
en någorlunda gemensam agenda inom EU?  

Jag var själv näringsminister, EU-minister eller vad man vill kalla det 
i och med att 90 procent av EU-anslutningen berörde näringsavdelning-
en. Jag vet hur de finska politikerna och även de åländska politikerna 
rev sitt hår på grund av att det då var helt omöjligt att få en gemensam 
agenda med t.ex. Sverige när det gällde jordbrukspolitiken. Erfarenheter 
som jag fick var att vi skulle ha varit så enormt mycket starkare om Sve-
rige och Finland hade haft en gemensam politik. Så länge som vi är 
självständiga länder så får vi respektera att åsikterna inte sammanfaller 
alla gånger, men de gånger som åsikterna sammanfaller då bör vi sam-
arbeta och driva frågorna med kraft.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Wille Valve 

Fru talman! Jag har några små anmärkningar och kompletteringar till berät-
telsen om verksamheten i Nordiska rådet för 2013.  

Informellt tog delegationen emot en sannfinsk delegation som tyvärr ingen 
annan part ville ta emot. Vi visade dem bl.a. Viking Line och berättade om 
sjöfarten och självstyrelsen. Det här står inte i berättelsen, men jag tycker att 
det är viktigt att nämna. Principen måste vara den att om någon söker sig till 
Åland, vill lära sig mera om Åland och åländska frågor så då ska vi ta tillvara 
detta. Det har vi allt intresse av. 

Under året hade vi förmånen att också få ta emot Nordiska rådets närings-
utskott. De var mycket nöjda och intresserade av det mångsidiga näringslivet 
på Åland. Personligen tyckte jag att mest givande var Finlands delegations 
möte på Åland här i denna sal, där vi diskuterade autonomiutveckling som en 
av punkterna. Här kunde samtliga närvarande riksdagspartier redogöra för 
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sina visioner om hur Ålands autonomi kunde utvecklas.  I backspegeln tror 
jag att det var en väldigt nyttigt process.  

Inom försvars- och säkerhetspolitiken uppnådde vi målet att lagtinget 
skulle vara representerat på den försvarspolitiska rundabordskonferensen. 
Som vi nu vet så blev det inget nordiskt försvarspolitiskt avtal under 2013, 
men om det hade blivit det så hade det varit ett obligatorium att beakta 
Ålands folkrättsligt förankrade ställning.  

Under året har nedskärningar varit aktuella. Vi har i samråd med Grön-
land och Färöarna motarbetat dessa till den del det drabbat etablerade in-
stitutioner; Nordens institut på Åland och Nordens hus på Färöarna.  

Sedan till mina delegationskollegor under 2013: Tack för gott samarbete! 
Särskilt medlemsförslaget om fiskodling i recirkulationsanläggningar efter-
strävar en nordisk EU-ståndpunkt om att detta är viktigt för Norden. Vi 
kunde samla vår sakkunskap, våra resurser och härbärgera pilotprojekt inom 
Norden. Det är i högsta grad ett Östersjöintresse. 

Vad gäller Nordiska ministerrådets berättelse så har jag personligen funde-
rat en del på om vi kunde utveckla kommunministersamarbetet inom Nor-
diska ministerrådet. Idag är inte Åland, Färöarna och Grönland fullt ut invol-
verade. Det finns nog en poäng i att vi kunde vara involverade med tanke på 
att vi har en helt egen kommunsektor och egna reformer på det här området. 

Här är det också skäl att nämna Ålandsdokumentets efterlevnad. Ålands-
dokumentet börjar förvisso ha en del år på nacken. Det hyllades på sin tid 
som ett stort framsteg för Färöarnas, Grönlands och Ålands inflytande i det 
Nordiska ministerrådsarbetet. Här vill jag betona att de här principerna 
måste vara levande, de måste erövras hela tiden och de måste verkligen testas 
i praktiken. Det såg vi bland annat när NordForsk, det nordiska forsknings-
organets styrelse, skulle utses. Det var långtifrån en självklarhet att de själv-
styrande områdena; Åland, Färöarna och Grönland, skulle ha varsin ordina-
rie ledamot.  

Avslutningsvis vad gäller Nordiska ministerrådets berättelse vill jag, i lik-
het med ltl Slotte, lyfta fram att Ålandsexemplet är mera aktuellt än någonsin 
tidigare i ljuset av den internationella utvecklingen. Låt oss fortsätta att 
framhålla det, exempelvis i medborgar- och konsumentutskottets självstyrel-
sekonferens för 2014.  

Fru talman! Avslutningsvis till den något mera abstrakta frågan om Nor-
den och EU. Hur kan vi använda Norden och EU för att driva åländsk politik? 
Det blir lätt lite abstrakt där. Det blir lite som att tala om EU:s grundfördrag i 
ljuset av FN-stadgan. Det kan dessutom vara svårt att koordinera så disparata 
områden som jordbrukspolitiken och skogsbruket. Det kanske blir tydligast 
när man tittar på jordbrukspolitiken. Vissa nordiska länder har inte något 
jordbruk medan andra har ett jordbruk som skiljer sig radikalt från tredje 
lands jordbruk. Då är intressena väldigt olika, till exempel om vi jämför 
Danmarks och Finlands jordbrukspolitik, för att inte tala om skogsbruket. 

Jag tror för egen del att vi har goda möjligheter att driva vissa ståndpunk-
ter om vi är konkreta. Om vi t.ex. tänker oss att vår huvudnäring sjöfarten är 
satt under stark press på grund av svaveldirektiv, momsbelagda restaurang-
tjänster och nitratdirektiv osv. Vi har en ledamot i natur- och miljöresursut-
skottet, till och med i svavelgruppen, som har arbetat med de här frågorna 
och kan driva dessa frågor på nordisk nivå. Samtidigt förs exakt samma kamp 
av europaparlamentariker i Europaparlamentet och deras specialmedarbe-
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tare, till och med av landskapets specialrådgivare i Bryssel. Här finns det 
möjlighet att samordna positioner och att samordna information. I de fall där 
alla är överens om att det föreligger ett hot mot våra intressen eller våra nä-
ringar så generellt sett är jag övertygad om att denna process som vi ser just 
nu, att Norden och EU alltmer flyter ihop, egentligen är en bra utveckling för 
Åland. När man är medlem både i Norden och EU har man möjlighet att på-
verka och vi kan få mycket gjort om vi använder resurserna rätt och målmed-
vetet. Tack, för ordet.  

Talmannen 
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Lagtinget antecknar sig ärendena 5 och 6 för 
kännedom. 

Remiss 

7 Beredning av lag om etablerade politiska föreningar 
Ltl Gunnar Janssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 1/2013-2014) 
Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket ut-
skott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens 
förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. 

Diskussion. 

Ltl Gunnar Jansson 

Värderade talman! Utöver den skriftliga motivering som åtföljer åtgärdsmot-
ionens förslag om att inleda lagberedning om etablerade politiska föreningar i 
självstyrelsesystemet så ska jag med tanke på utskottsbehandlingen nämna 
tre omständigheter som kan åtfölja den här motionen.  

För det första, behovet av regler för partiernas verksamhet och medelsför-
valtning. Det andra är skillnader mellan parti och grupp, skillnaden mellan 
det som här heter etablerade politiska föreningar och en lagtingsgrupp. Det 
tredje är; varför lagstiftning? Behovet av ordning och reda kunde man ut-
trycka det hela. Det handlar om respekten för folket och makten. 

Jag upprepar igen, all offentlig makt utgår från folket och den ska enligt 
alla demokratiska normer utövas under lagarna. 

Nu har etablerade politiska föreningar fått en allt starkare ställning i själv-
styrelsens politiska system, självstyrelsens politiska maktutövning, i den me-
ningen att de har rätt att nominera kandidater såväl i val till Ålands lagting 
som till fullmäktigeförsamlingarna i våra kommuner. Den första delen är re-
dan gammal och etablerad, den senare är ny. Båda har utfallit väl. Förvisso är 
den demokratiska säkerhetsventilen fortfarande riggad på så vis att om man 
inte vill begagna sig av föreningar eller partier vid nominering av kandidater 
inför val så har man fortfarande kvar möjligheten att bilda valmansföreningar 
etc. 

Det här är ändå ett framsteg i vårt politiska system, både på lagtingsnivå 
och på fullmäktigeförsamlingsnivå. Så det är gott och väl.  

I anslutning till det kan man också säga att finansieringen, medelsin-
samlingen, för dessa etablerade politiska föreningar är en angelägenhet för 
samhället. Sedan länge tar våra etablerade politiska föreningar eller partier 
emot betydande pengar av Finlands riksdag. Som vi känner till så kommer 
partistödet och presstödet till våra partier från riksdagen och inte från Ålands 
lagting. Sedan är partierna naturligtvis fria att samla in medlemsavgifter och 
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andra pengar enligt de regler och normer som gäller för penninginsamling 
där transparensen är helt avgörande i förbindelse med politisk verksamhet.  

Man kan de facto säga att hela partiväsendets tillkomst både i Finland, i 
Sverige och i våra nordiska demokratier på 60-talet hade sin grund i att man 
ville komma bort ifrån hemlighetsmakeriet och lite halvlustiga och egendom-
liga valfinansieringsarrangemang. Man vill öka öppenheten, transparensen 
och tilltron och därmed stiftade man partilag.  

Partierna har nu flera moment i statsbudgeten. Årligen kanaliseras bety-
dande pengar av skattebetalarna till partierna. 1/200 av partistödet och 
presstödet i Finland går till Ålands landskapsregering. Det utgörs av det 
åländska riksdagsmandatets del av det nationella partistödet. Det stödet ka-
naliserade jag under 20 år, kollegan Roger Jansson under fyra år och nu fort-
sätter det enligt tidigare beprövad modell. Faktum är att den här kanali-
seringen av skattebetalarnas pengar till åländska partier sker med stöd av ett 
budgetbeslut i Finlands riksdag. Det finns ingen lagstiftning, ingen norm, nå-
gonstans ännu om det. Jag menar att tiden är mogen för att också erkänna 
fakta.  

I motionen ingår det sedan regler om krav på demokratisk procedur, kon-
troller och återbetalning. Det är helt normala vanliga saker som ingår i parti-
lagar i demokratier i största allmänhet.  

Därmed, fru talman, har jag också sagt att det är helt nödvändigt att sepa-
rera etablerade politiska partier från lagtingsgrupper. Jag är nu inne på av-
delning två i den meningen att våra etablerade politiska föreningar är före-
ningar, registrerade föreningar enligt föreningslagstiftningen i Finland. De är 
privaträttsliga konstruktioner med offentligrättsliga uppgifter och kan därför 
motta pengar av skattebetalarna via statsbudgeten i det här fallet. Deras 
grundläggande existens baserar sig på den grundlagsenliga föreningsfriheten. 
Fysiska personer kommer samman och bildar föreningar, om de vill och slu-
tar om de vill, makten är helt och hållet i händerna på de fysiska personer 
som utgör föreningarnas, partiernas medlemmar.  

Nu går jag över till lagtingsgruppernas juridiska väsen som skiljer sig helt 
och hållet från föreningar. Igen, föreningar är uttryck för den grundlagsfästa 
föreningsfriheten. Det här är också en orsak till varför föreningar inte kan 
fusioneras. I föreningar utövar man en grundlagsenlig individuell rätt och då 
kan man inte fatta ett kollektivt beslut om att nu är det slut. Det är inte så 
som det går till.  

Lagtingsgrupper är offentligrättsliga och de är inte alls kopplade till före-
ningslagstiftningen eller partilagstiftningen, utan de har sin legala grund i 
konstitutionen, i det här fallet i lagtingsordningen för Åland. Lagtingsord-
ningen säger: ”Personer som valts till medlemmar av Ålands lagting efter 
val kan bestämma om att bilda en grupp, registrera sig hos lagtingskansliet 
och därmed är man en grupp.” Man är alltså offentligrättslig, man finns där 
för att väljarna har sagt att man är det om man bestämmer sig för att gå 
samman. Det här är väldigt viktigt; man är uttryckligen ingen förening, inget 
parti utan man är en offentligrättslig parlamentsgrupp med en begränsad 
rättshandlingsförmåga.  

En gammal klassiker är huruvida en lagtingsgrupp överhuvudtaget kan 
vara arbetsgivare. Mitt svar är numera nej. Jag håller det för sannolikt så, 
utan att jag riktigt vet det här, att de partisekreterare, våra partier har, är an-
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ställda av partier inte av grupper. Men det här ska jag låta vara osagt, här fly-
ter det. 

I riket är detta reglerat och normerat sedan man dock för ganska länge se-
dan insåg att man inte kan ha riksdagsgrupper som tar emot stora pengar 
som kanslistöd utan en norm för deras existens, allra minst sedan riksdags-
grupperna började uppträda som arbetsgivare och hade och har ganska stora 
staber av anställda människor. Kravet på lagfäst grund också för riksdags-
gruppens existens växte så småningom till sig. Numera är det etablerat på det 
sättet att riksdagsgrupperna är skilda från partierna och deras tillvaro base-
rar sig på en helt annan typ av norm jämfört med partierna. 

Det här är en utveckling som jag också betraktar som mycket önskvärd i 
Ålands lagting, därför att lagtingsgrupperna i Ålands lagting lever mer eller 
mindre uteslutande på kanslimedel. Jag föreställer mig att lagtingsgrupperna 
möjligen kan ha det som kallas partiskatt eller andra inkomster. Den huvud-
sakliga grunden för lagtingsgruppernas existens och verksamhet baseras på 
de medel som vi här i lagtinget, via landskapsbudgeten, kanaliserar till grup-
perna. Grupperna är därmed redovisningsskyldiga enligt det system som just 
nu gäller enligt kanslikommissionens beslut. Det är ett system som jag inte är 
särskilt imponerad av.  

Det var kanske lite blåögt men på hösten 2008 när jag närmare började 
sätta mig in i de här frågorna så frågade jag i kanslikommissionen, där jag då 
var medlem, hur ofta lagtingsgruppernas räkenskaper granskas. Jag fick sva-
ret; ”det har aldrig skett”. Jag tycker att det då var dags att sätta igång. Så 
blev det och det var en åtgärd som utföll med blandat resultat. Vad därefter 
har hänt känner jag inte till. Teoretiskt vet jag att landskapsrevisorerna när 
som helst kan granska hur gruppernas kanslimedel används. Som vi alla vet, 
så inte en enda cent av skattebetalarnas pengar får vara utanför den kontroll 
som demokratin måste kunna utöva.  

Partierna är privaträttsliga föreningar. De har en etablerad och viktig roll i 
vårt självstyrelsepolitiska system. Deras verksamhet kan därför stödas med 
samhällsmedel. Det är ett system som jag menar att bör vinna normering. 

Lagtingsgrupperna är numera också en förutsättning för att parlamentar-
ismen ska fungera, den som vi införde i slutet på 80-talet. De här utvecklings-
trenderna går hand i hand.  

Jag skrev åtgärdsmotionen här lite i förbifarten. Jag hoppas med stor för-
siktighet att talmanskonferensen vill vidta åtgärder här för att lite närmare 
normera gruppernas verksamhet utöver det som nu följer av de ganska korta 
omnämnandena i lagtingsordningen och arbetsordningen. Jag välkomnar en 
sådan åtgärd, men talmanskonferensen skulle gärna ta initiativ till den åtgär-
den.  

Fru talman! Till sist och det tredje, varför lagstiftning? Erfarenheten visar 
att det är praktiskt önskvärt. Det är juridiskt nödvändigt. Det är skattebeta-
larnas pengar.  

I åtgärdsmotion redovisas att vi talar om 425 000 euro i år, det är, enligt 
min mening, mycket pengar och det ska alltid baseras på lag eller bindande 
avtal. Jag har inte riktigt kommit på något system hur man genom ett avtals-
arrangemang skulle kunna binda lagting nu och framöver vid den här typen 
av utgifter. Jag anser att en lag är mycket önskvärd. Med lagstiftning på om-
rådet så kan man med enkla medel också åtgärda de problem som jag har för-
stått att kanslikommissionen nu har, hur man ska förfara när två grupper up-
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penbarligen försvinner och det föds en tredje eller hur det har gått till. De här 
sakerna skulle enkelt kunna åtgärdas med regler. Jag säger inte att reglerna i 
rikslagen, som gäller riksdagspartierna, rakt av möjligen ska införas i vårt re-
gelverk. Men man kan med fördel titta på parlamentarisk ordning i system 
som liknar vårt för att finna förebilder ifall man behöver sådana.  

Fru talman! Man kan undra; varför just nu? Jag kan säga att under den er-
farenhet som jag har inhämtat i riksdagen, och framförallt när den här lag-
stiftningen om riksdagsgruppen genomfördes i Finland, så framstår det för 
mig mer och mer uppenbart att det är samma skattebetalares pengar det 
handlar om. Därför är samma regelverk mycket önskvärt att införa hos oss i 
självstyrelsesystemet. Och detta, vad gäller partierna, i ljuset av att rikets par-
tilag inte gäller våra partier även om den som sådan gäller på Åland. För att 
bli ett registrerat parti enligt partilagstiftning i Finland så ska man ha minst 
5000 medlemmar och det kan möta på vissa svårigheter att få så många med-
lemmar med i våra partier på Åland. 

Jag försökte under förra perioden här i lagtinget när jag var gruppledare 
att driva den här frågan, men mina begränsade pedagogiska färdigheter 
räckte inte till den gången. Jag hoppas på bättre tur nu och att lag- och kul-
turutskottet förhoppningsvis finner tid att hantera den här saken. Tack. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, fru talman! Rent allmänt kan man sympatisera med motionärer-
nas tankegångar här. Men vi vet väl alla att vi inte har partier på Åland 
och det är ett resultat av behörighetsfördelningen. Det skulle naturligt-
vis ha behövt ske en förändring i lagtingets kompetenskatalog för att vi 
skulle kunna åstadkomma det som egentligen motionärerna är ute efter. 

Min första kommentar är; kollegan Gunnar Jansson, är det inte så att 
vi kunde uppnå allt det som ni eftersträvar genom att gå igenom arbets-
ordningen, som vi själva förfogar fullständigt över, och där lägga in hur 
vi vill att lagtingsgrupperna ska fungera. Jag betvivlar starkt idag att lag-
tingsgrupperna har den offentligrättsliga kapacitet som ledamoten här 
säger att man skulle besitta idag. Med det följer bl.a. rätt att öppna 
bankkonto och betala ut löner och allt som hör till.  

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, talman! Det är relevanta frågor som jag hoppas att utskott tar till 
sig. Det är riktigt.  

Föreningslagstiftning och anslutande partilagstiftning är en riksange-
lägenhet enligt 27 §, det är alldeles uppenbart. Därför har vi i gruppen 
kringgått det problemet genom att bygga på ett slags demokratiförfa-
rande idéer kring de etablerade politiska föreningarna sådan de definie-
ras i vallagstiftningen. Det är alldeles riktigt. Man måste nog ha klart för 
sig gränsen här mot föreningslagstiftningen som är en grundlagsfråga 
och därför faller det utanför lagtingets behörighet.  

Det är mycket möjligt, fru talman, att man också kan klara den andra 
delen genom ett förfarande i närmast arbetsordningen, att komma till 
en normering för gruppernas sätt att fungera, samla pengar och verka. 
Som vi vet så har arbetsordningen numera status av lagstiftning i själv-
styrelsesystemet. 
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Ltl Harry Jansson, replik 

Med tanke på protokollet så vill jag från centergruppens vägnar under-
stryka att vi anser att den redovisningsmekanism och tillsyn som finns 
idag är bra och fungerar. Det finns, i åländsk center registrerad förening, 
en tillsyn i form av en auktoriserad revisor i form av föreningsmöte som 
granskar bokslut och godkänner det och det följs upp av tillsyn av land-
skapsregeringen. Man redovisar årligen hur föregående års räkenskaper 
ser ut och fungerat och att det då har skötts och kontrollerats på veder-
börligt sätt. Vi har ju ett kontrollsystem.  

Från motionärens sida ger det här nästan ett sken av att vi ska miss-
tänka att det inte fungerar lika bra i alla partier och det vore ju synd. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, talman! Det gläder mig att höra. Jag tror också att de flesta par-
tier, kanske alla, har detta i skick. Nej, jag är inte ute efter några kont-
rollmekanismer, bara för kontrollens skull. Om man en gång lagstiftar 
så kunde man göra det som andra demokratier har gjort i stort sett på 
samma vis.  

Jag vill mera betona de inkommande pengarna, mera än kontrollen 
av dem. När man tar pengar av skattebetalarna för att i det här fallet ge 
till politiska partier så vill jag läsa grundlagarna på ett sådant sätt att 
medborgarna har rätt att veta varför man tar de här pengarna och ger 
dem till partierna. Den upplysningen får man genom lagstiftning. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sara Kemetter, replik  

Tack, fru talman! Tack ltl Gunnar Jansson hade ett bra anförande. Det 
är alltid intressant att höra den juridiska argumentationen. Man lär sig 
alltid någonting nytt. Personligen välkomnar jag den här åtgärdsmot-
ionen och den debatt som den leder till. Jag är lite av samma åsikt, det 
är åtminstone inte klart och tydligt hur vi ska förfara. Det har vi sett nu 
när två partier har blivit ett. Det finns inte ett klart enkelt regelverk hur 
pengarna ska hanteras, annars skulle det inte debatterats så här. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, talman! Tack för det, kollegan Sara Kemetter. I ett tidigare skede 
av den här åtgärdsmotionen så gick den faktiskt under benämningen; 
”ordning och reda i partierna”, men det var lite väl utmanande. Därför 
har också rubriken ändrats, men innehållet är detsamma.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Jag hör också till dem som kan sympatisera med den här 
motionen. Jag tycker dock att den kanske fokuserar på lite fel sak ef-
tersom problemet inte är partierna. Som sades här i en annan replik så 
redovisar partierna årligen sina två stöd och har en juridisk gång enligt 
sina stadgar, enligt föreningslagen. Jag ser inte några stora problem där. 
Om man skulle reglera någonting mera i detalj så vore det lagtingsgrup-
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pen och framförallt gränssnitten mellan lagtingsgrupperna och partier-
na. Det skulle man göra i en lag, typ den om riksdagsgrupper som trädde 
ikraft ganska nyligen, den 1 januari 2013. En sådan lag för de åländska 
lagtingsgrupperna skulle vara viktigare. Därför är jag kanske lite förvå-
nad över att den här motionen riktar sig till landskapsregeringen. Det 
kanske borde ha varit en hemställan till talmanskonferensen och man 
skulle ha fokuserat på lagtingsgrupperna. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, fru talman! Ja, man kan mycket väl se det på det sätt som kollegan 
Danne Sundman. Enligt min mening är en förutsättning att man får en 
bra separation mellan de här två entiteterna; de privaträttsligt etable-
rade politiska föreningarna under föreningslagstiftningen och de offent-
ligrättsliga lagtingsgrupperna vars existens baserar sig på lagtingsord-
ningen, på lag och inte alls på något beslut av människor. Sedan kom-
ponerar väljarna sammansättningen av de här grupperna. Den separat-
ionen först, därefter kan man mycket väl förfara på det sätt som kolle-
gan här säger. 

Jag skriver också här uppe på sidan två; ”i förbindelse med de före-
slagna lagstiftningsåtgärderna kan det på talmanskonferensens 
försorg vara skäl” osv. Vi har tänkt på det där.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Enligt lagtingsordningen 28 § så får man hemställa också 
till talmanskonferensen. Där det saknas ett tydligt regelverk, vilket också 
landskapsrevisorerna påpekade 2007-2008, så är just kring lagtings-
gruppernas finansiering. Även en tydlig juridisk grund för vad en lag-
tingsgrupp är och vilken rättshandlingskraft en lagtingsgrupp har så att 
den inte byggs ut bara enligt praxis. Det här är en sak som man måste 
sätta huvudfokus på först. Partierna fungerar nog som sådana, där är 
den demokratiska kontrollen god. Det gäller nog lagtingsgruppernas 
rättsgrund och regelverk för dessa som man först borde fokusera på. 
Därför tycker jag att motionen tar sikte på fel sak. Kanske utskottet kan 
fundera på det. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, talman! Jag känner väl till innehållet i 28 § i lagtingsordningen. 
Men jag känner också till att lagtingsordningen och arbetsordning för 
lagtinget nu är underkastad översyn. Därför är det skrivet på det här lite 
inbjudande sättet, hoppas jag, att talmanskonferensen inbjuds att i för-
bindelse med andra åtgärder också vidta denna. Det är klart att vi kunde 
ha skrivit två parallella. Men varför det, när vi här i huset ändå vet vad 
som pågår. Lagtingsordningen ska ses över. Därför är tanken att det 
kunde ske i samma svep utan någon direkt ny eller separat motion. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Vtm Roger Jansson 

Fru talman! Utbetalning av offentliga medel ska i allmänhet och som huvud-
regel vara styrda av lag. Det kan finnas undantag när det gäller mindre poster 
där det räcker med budgetbeslut, beslut i enkel ordning eller att förvaltande 
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myndigheter fattar de besluten. I vårt fall är det i allmänhet landskapsrege-
ringen.  

Ur rättsskyddssynpunkt är den här motionen välmotiverad. Den kunde 
kanske ha haft en annan rubrik p.g.a. att det är delad lagstiftningsbehörighet. 
Såsom rubriken nu är utformad; beredning av lag om etablerade politiska 
föreningar, så har vi alltså inte lagstiftningsbehörighet om föreningar. Däre-
mot har vi lagstiftningsbehörighet och, som jag ser det, också en skyldighet 
när det gäller offentlig finansiering av etablerade politiska föreningar. Sedan 
har vi naturligtvis lagstiftningsbehörighet om lagtingsgrupperna. 

En behandling i lag- och kulturutskottet och här i lagtinget utgående från 
det resonemanget bör resultera i att man kommer vidare i den här frågan, 
både när det gäller de av lagtinget utbetalda pengarna och de av landskapsre-
geringen utbetalda pengarna.  

Det här är en gammal fråga. Jag som har varit med länge minns i början av 
80-talet när det också var på liberalt initiativ som frågan om en partilag på 
Åland anhängiggjordes i form av ett initiativ här i lagtinget från ledamöterna 
Karl-Gunnar Fagerholm och Alarik Häggblom, om jag minns rätt. Frågan har 
oftast dykt upp på liberalt initiativ flera gånger därefter. Nu igen. Tidigare har 
man inte känt det motiverat att gå in på en uttalad partilagstiftning eftersom 
vi inte har den behörigheten. Men i det här initiativet när man läser texten, 
bortsett från rubriken, så är anslaget ett annat, man ska naturligtvis hålla sig 
inom åländsk behörighet. 

Ltl Gunnar Jansson anger två huvudsakliga skäl för det här initiativet, det 
ena är finansieringen. Finansieringen av våra partier och partigrupper är tu-
delad. Det finns den offentliga finansieringen, som det talas om här och som 
ltl Gunnar Jansson redogjorde för i talarstolen, och så finns det övrig finan-
siering.  

När det gäller den offentliga finansieringen har vi behörighet att lagstifta. 
När det gäller den övriga finansieringen har vi inte behörighet att lagstifta, 
där får vi lov att följa den rikslagstiftning som finns och som kanske inte pre-
cis är anpassad efter de små åländska förhållandena. Därmed är den i huvud-
sak oproblematisk för vår del.  

Det andra skälet, som ltl Jansson anförde här, var det som ltl Sundman 
kallade för gränssnittet mellan lagtingsgrupp och de politiska föreningarna. 
Det är också viktigt att man klargör det. Det blir huvudsakligen en reglering i 
lagtingsordningen beträffande lagtingsgrupperna. Det kan också finnas skäl i 
förhållande till de pengar landskapsregeringen betalar ut, de två olika delar-
na, att klargöra det här gränssnittet mellan lagtingsgrupperna och partierna. 
Av det skälet att tilldelningen till partierna baserar sig på lagtingsgruppernas 
storlek. Det finns en direkt kanal där.  

Det som vi för vår del tycker att borde regleras i landskapslag är lagtingets 
stöd till grupperna, förutom gränssnittet mellan lagtingsgrupperna och poli-
tiska föreningar och därmed också lagtingsgruppernas verksamhet i bättre 
mån än vad det är idag. Ltl Jansson anförde här partisekreterarfrågan eller 
anställda i lagtingsgrupperna som en sådan öppen fråga. Lagtingets stöd till 
grupperna är inte alldeles obetydliga och hantering av dem baserar sig hu-
vudsakligen på kanslikommissionens beslut, en sådan låg legal grund som 
naturligtvis baserar sina beslut på lagstiftningen om kanslikommissionen och 
lagtingets arbete.  
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Det andra, som ltl Jansson också anförde här, är de pengar vi får tack vare 
det ena riksdagsmandatet. Där delas inte alla pengar ut till lagtinget utan en 
del kvarstår för riksdagsledamotens behov. Under Gunnar Janssons och min 
tid har beloppen varit mellan 2000 och 3000 euro per år av detta stora be-
lopp. Nu förs det en diskussion med landskapsregeringen om att det är nog 
lite väl lite och det kan vara på det sättet. Där ser vi också ett behov från land-
skapsregeringens sida att ha detta lagreglerat så att det inte blir baserat på 
delvis gamla överenskommelser mellan sittande riksdagsledamöter och land-
skapsregeringen. Hur man ska fördela de övriga pengarna behöver också vara 
lagfäst. 

Den tredje delen är presstödet, som numera kallas något annat, det baserar 
sig på det gamla presstödet till rikspartierna. Presstöd ges till de åländska 
partierna av landskapsregeringen. Det är lite juridiskt oklart vad det är och 
hur det ska användas och hanteras. Visst, landskapslagstiftning erfordras.  

De behov av åtgärder som motionärerna räknar upp här i ett antal tan-
kestreck å är alla inte renodlade åländsk behörighet, det är blandat.  

Den första är: -Att definiera de etablerade politiska föreningars politiska 
och demokratiska syfte. Det går bara att reglera på Åland via den offentliga 
ekonomin, penningtilldelningen och lagtingsgrupperna här i lagtinget, men 
för övrigt så är det rikslagstiftning.  

Den andra är: -Trygga respekten för demokrati i föreningarnas besluts-
fattande och verksamhet. Det är då finsk lagstiftning som ligger till grund för 
det, förutom lagtingsgrupperna som vi här kan styra.  

 – Styra deras ekonomi och medelsanvändning. Ja, när det gäller offent-
liga medel så håller jag med motionärerna. När det gäller övriga medel så är 
det riksbehörighet. 

– Ange grunderna för fördelningen av landskaps- och statsunderstöd till 
dem. Ja, det har jag redan besvarat.  

– Säkerställa bokföring och redovisning samt revision och inlämnande 
av bokslutshandlingar. Här är det uppenbart delad behörighet, men vi har en 
betydande åländsk del i det. 

– Garantera tillsyn av och transparens i medelsanvändningen och valfi-
nansieringen. Samma här, riksbehörighet i bokföringslagstiftning och före-
ningslagstiftning är ju gällande men delvis kan vi justera det inom ramen för 
åländsk behörighet. 

– Ge en legal grund för återkrav av understöd när orsak till det konstate-
rats.  

– Separera föreningarnas ekonomi från lagtingsgruppernas ekonomi. De 
är mycket intressanta frågeställningar som vi måste ge svar på. 

Avslutningsvis, fru talman, det är viktigt med landskapslag istället för bud-
getbeslut, landskapsregerings- och kanslikommissionsbeslut under land-
skapslagarna så att vi får en transparent och öppen redovisning. 

Jag upplever också klämmen som sakenlig i det här sammanhanget ef-
tersom vi, som här sades redan, har ett arbete på gång att se över lagtings-
ordningen och arbetsordningen efter den senaste förändringen. Då kan vi den 
vägen reglera bestämmelserna om lagtingsgrupperna. Tack.  

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, talman! Jag uppskattar denna analytiska bedömning av det hela. 
Jag har egentligen bara att tillägga självstyrelselagen 19.3. För vinnande 
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av enhetlighet och överskådlighet så kan man i landskapslagstiftningen 
ta in bestämmelser, som i och för sig faller lite utanför behörigheten, om 
det gagnar ett sådant syfte som jag tror att här är önskvärt. Samtidigt 
skulle man få ett test på våra partiers juridiska status. Därför är också 
klämmen utformad såsom den är, dvs. här ska inte utskottet lagbereda 
utan förhoppningsvis ska lagtinget ge ett uppdrag om lagberedning. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! När vi har att göra med delad behörighet så brukar gråzo-
nen mellan vad som kan betraktas som riksbehörighet respektive 
åländsk behörighet kunna vara ganska stor. I det här fallet tror jag inte 
att gråzonen är särskilt stor utan det är ganska klart var gränsen går. Det 
kan finnas i delar där det kan finnas orsak att överväga det som ltl Jans-
son säger, att även ta in riksbestämmelser i den åländska regleringen. 
Men man bör undvika det så långt som möjligt eftersom då blir man ju 
beroende av när det görs förändringar i finsk lagstiftning och då måste 
man stå på tå för att hänga med. Man blir nästan tvungen att automa-
tiskt göra om sin lag. Detta är ju ändå inte frågan om blankettlagstift-
ning, utan det är någonting annat. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. Diskussionen är avslutad.  

Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är 
omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.  

För kännedom 

8 Ny körkortslagstiftning 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 9/2013-2014) 
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 31 mars 2014. 

Plenum slutar 
Nästa plenum hålls 26.03.2014 klockan 13.00. Plenum är avslutat. 
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Plenum börjar 
Närvaroregistrering. 27 ledamöter närvarande. 

Lagtingsledamöterna Petri Carlsson och Igge Holmberg anhåller om ledighet från da-
gens plenum på grund av sjukdom. Beviljas. 

Bordläggning 

1 Ändrad kemikalielagstiftning 
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 5/2013-2014) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 8/2013-2014) 
Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 31.03.2014. Godkänt. 

Andra behandling 

2 Validering i gymnasieskolor 
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 5/2013-2014) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 3/2013-2014) 
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. 
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Lagförslaget föreläggs för antagande i andra behandling. Begärs ordet?  

Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är 
avslutad. 

Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. 
Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. 

Ärendet är slutbehandlat. 

Andra behandling 

3 Godkännande av konventionen och ändringen av konventionen om miljökonsekvens-
beskrivningar 
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 4/2013-2014) 
Landskapsregeringens yttrande (RP 5/2013-2014-s) 
Republikens presidents framställning (RP 5/2013-2014) 
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. 

Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

Första behandling 

4 Godkännande av frihandelsavtalet mellan EU och Republiken Korea 
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 11/2013-2014) 
Landskapsregeringens yttrande (RP 6/2013-2014-s) 
Republikens presidents framställning (RP 6/2013-2014) 
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. 

Diskussion. 

Ltl Jörgen Pettersson 
Talman! I takt med att kommunikationerna förbättras, världen krymper och 
handeln bedrivs internationellt ställer det nya och hårdare krav på lagstift-
ning och avtal. Det är det värt eftersom handel är bra för såväl demokrati som 
rättvisa i det att det skapar arbetstillfällen. 

Sedan en tid tillbaka har ett frihandelsavtal upprättats mellan EU och re-
publiken Korea, men för att det även ska gälla på Åland och passa in i vår sär-
ställning i unionen krävs detta lagtings bifall vilket efterfrågats av republi-
kens president. Landskapsregeringen har i ett yttrande över den framställ-
ningen konstaterat att avtalet är förenligt med de så kallade WTO-
bestämmelserna i det allmänna tull- och handelsavtalet. 

Från finans- och näringsutskottets sida noterar vi att i avtalets handelspo-
litiska avsnitt ingår de bestämmelser som har beröringspunkter med proto-
koll nummer två om Åland i bilagan till fördraget om Finlands anslutning till 
EU. 

En del av dessa bestämmelser hör till EU:s exklusiva behörighet varför det 
har beaktats redan i förhandlingarna om avtalsbestämmelserna i fråga. I de 
särskilda åtagandena om tjänster och etableringar ingår ett undantag som rör 
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Ålands rätt utifrån hembygdsrätten att begränsa tillhandahållandet av tjäns-
ter inom sitt territorium. 

 
Utskottet noterar att landskapsregeringen konstaterar att avtalet, med be-

aktande av de förbehåll som gjorts för Åland inte innehåller bestämmelser 
som står i strid med självstyrelselagen eller annan landskapslagstiftning. 

Med anledning av detta är det ett enigt utskott som föreslår att lagtinget 
ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar frihan-
delsavtalet faller inom landskapets behörighet. 

Talmannen 
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar.  

Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med be-
tänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling.  

Ärendets första behandling är avslutad. 

Enda behandling 

5 Justering av basbelopp 
Landskapsregeringens svar (S 1/2013-2014-s) 
Ltl Mats Perämaas m.fl. spörsmål (S 1/2013-2014) 
Först tillåts diskussion. Under diskussionen i ärendet kan det väckas förslag om en åt-
gärdsuppmaning till landskapsregeringen. Förslaget ska samtidigt skriftligen överläm-
nas till talmannen. 

Om det har väckts förslag om en åtgärdsuppmaning bordläggs ärendet efter avslutad 
diskussion till en avgörande behandling vid ett plenum tidigast följande dag. Om inget 
förslag till åtgärdsuppmaning väckts antecknas landskapsregeringens svar för känne-
dom. 

Under diskussionen kan ärendet bordläggas första gången på begäran av två ledamöter 
och efter det en gång om lagtinget så beslutar. 

Diskussion.  

Lagtingsledamoten Mats Perämaa får först läsa upp klämmen.  

Ltl Mats Perämaa 
Tack, fru talman! Frågan lyder alltså i spörsmålet: Avser landskapsregeringen 
rätta till sitt misstag och vidta åtgärder för att bibehålla kostnadsfördelningen 
mellan landskapet och kommunerna i enlighet med landskapslagen 1993:70 
om landskapsandelar till kommunerna? 

Vicelantrådet Roger Nordlund 
Fru talman! Ärade ledamöter. Man kunde göra den här debatten väldigt 
snabb och svara ja. Vi kommer att rätta det misstag som vi gjorde under hös-
ten, d.v.s. det miss att vi gjorde ett procedur fel när vi inte använde den av 
ÅSUB gjorda uppföljningen av landskapsreformen 2008 som underlag för de 
förhandlingar som vi hade med kommunerna på Åland, både Mariehamns 
Stad och Ålands Kommunförbund. Så den processen har vi igångsatt och vi 
kommer att ha inom cirka 2 veckor formella samråd med både Mariehamn 
och Kommunförbundet. Så ja, på den frågan.  
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Men däremot så kan man få den uppfattningen av den kläm som finns i 
spörsmålet, att det finns en stor skillnad i att landskapet skulle ha underlåtit 
att betala till kommunerna någonting som man borde ha gjort.  

Fru talman, det föranleder mig att kanske säga några ord till. Nämligen det 
som ligger till grund för allt det här, det är den landskapslagstiftning som 
finns från 1993. I den landskapslagstiftningen sägs det att vart fjärde år ska 
det göras en uppföljning. ÅSUB ska göra en utredning över hur kostnadsut-
vecklingen har varit när det gäller basbeloppen och de områden som de här 
basbeloppen beräknas på inom utbildning och sociala sidan som sedan ska 
jämföras med utfallet. Den här lagstiftningen har funnits enda sedan 1993. 
Alltså över tjugo år. Hittills har ingen sådan justering gjorts. Därför att under 
de här åren har det skett ändringar av större och mindre slag, lagändringar 
och förändringar som har gjort att det inte har funnits orsak att göra de så 
som lagen föreskriver.  

Fru talman, det kan vara en av förklaringarna till varför det här föll bort ur 
den behandling som vi hade. Det är ändå viktigt att framhålla det i den här 
debatten och för alla som lyssnar att ingen ålänning, ingen kommun har 
egentligen gått miste om någon fördel eller några pengar. Därför att land-
skapsregeringen och lagtinget som tog det beslutet i samband med budgeten 
för 2014 och den lag om uteblivna indexjusteringar, så gjordes ändå utgående 
från den ekonomiska helhetsbedömning som landskapsregeringen gjorde 
under hösten 2013 före och inför det budgetarbete som vi genomförde. Och 
som vi alla vet, då var den ekonomiska situationen relativt ansträngt här i 
landskapet. Vi vet också alla att det inte har blivit bättre sedan dess utan tvär-
tom. Både för republiken Finland och för landskapet så är situation relativt 
allvarlig och kräver starka åtgärder för att komma tillrätta med de grundläg-
gande ekonomiska problemen i samhället. När man följer nyhetsflödet så ser 
man vilka åtgärder som den finska regeringen har vidtagit under helgen och 
under de senaste dagarna, som också kommer att få återinverkningar in i vårt 
Åländska samhälle på många olika sätt. Det sagt för att visa på det allvaret i 
den åländska situation som vi de facto lever och som argument för den hel-
hetsbedömning som vi gjorde redan på hösten 2013 när vi lade budgetförsla-
get och tog beslutet att inte göra de här indexjusteringarna.  

Sedan har vi också under de senaste månaderna gjort en vidare analys av 
den här uppföljningen av landskapsreformen som ÅSUB har gjort. Vi har 
kunnat konstatera när man gör de vidare utredningarna och analyserna, att 
de facto så var den helhetsbedömning som vi gjorde under hösten, helt rätt 
kan man säga. För som läget är nu att det som vi har framfört till kommuner-
na, den information som vi hade för några veckor sedan och som ligger som 
grund för de fortsatta samråden är att ja, det har skett en ganska dramatisk 
kostnadsutveckling kan man säga inom vissa områden. Det är helt riktigt. 
Men när det här systemet sattes i kraft 2008 så fanns det en ingående balans 
som var en skillnad på ca 2 miljoner i systemet redan då. Det har figurerat i 
den allmänna debatten på Åland att kommunerna skulle ha blivit snuvade på 
ca 3 miljoner. Det stämmer inte, enligt vår uppfattning. Därför att när man 
räknar bort den ingående balansen på 2 miljoner, plus effekterna av den ute-
blivna indexjusteringen 2010 som ansågs vara långsiktig, så då återstår en-
bart 36 000 euro som skulle justeras mellan landskapet och kommunerna. 
Det är ett system som hanterar ca 34-35 miljoner årligen. Så det är en ganska 
liten summa. Min åsikt och landskapets åsikt är den att vi ska fortsätta dis-
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kussionerna helt enligt lagstiftningen som vi har med kommunförbundet och 
Mariehamns Stad. Men man kan ändå konstatera att det viktigaste är nog att 
sätta fokus på framtiden. Dels hur vi ska kunna få ett så bra och effektivt 
landskapsandelssystem som sådant så att det fyller sina syften och så att den 
kan verkligen ge stöd till de kommuner och de grupper som behöver det här 
stödet, som det här landskapsandelsstödssystemet i grunden är. Och dels att 
vi ska få ett sådant system som är så genomskinligt och förståeligt så att alla 
som jobbar med det både inom landskapet och inom kommunerna faktiskt 
kan se effekterna av de olika besluten som man fattar. Så det är en viktig sak 
som ska göras.  

Men sen fru talman, måste man komma ihåg att det här landskapsandels-
systemet det är i sig bara ett sätt att fördela pengar på. Det viktigaste som den 
här uppföljningen av landskapsandelssystemet visar på är den kostnadsut-
veckling inom de här sektorerna, utbildning och den sociala sidan. Egentligen 
är vi tillbaks till 2007 när den här reformen iscensattes, d.v.s. att det fanns en 
ganska svår ekonomisk situation ute i kommunerna och det fanns bristande 
resurser för att göra nödvändiga investeringar och satsningar. Däremot i en 
del av den här uppföljningen ser man att det var bra i några år och sen har si-
tuationen gått tillbaks till ungefär så som den var om man tar kommunsek-
torn som helhet. Det visar på behovet av att göra förändringar som gör att vi 
kan forma sådana strukturer som är kostnadseffektiva och kan möta de ut-
maningar som vi har framför oss.  

Fru talman, det tycker jag är ändå det viktigaste både för oss i regeringen 
och i parlamentet och faktiskt också för kommunsektorn som sådan, att vi 
tillsammans kan jobba på ett sådant sätt att vi hittar de lösningar och har 
modet att ta de beslut som behöver tas. Både när det gäller organisationsfor-
mer och när det gäller olika servicenivåer som vi har framför oss. För om det 
är någonting som den här utredningen visar så är det att så här kan inte ut-
vecklingen fortsätta för då kommer varken kommunsektorn eller landskapet 
klara av de här åtagandena långsiktigt.  

Så fru talman, avslutningsvis vill jag bara säga det att ja, vi kommer att 
rätta till det procedurfel som vi gjorde och vi har redan satt igång den proces-
sen tillsammans med kommunförbundet och Mariehamns Stad. Det ekono-
miska utfallet av den här utredningen är inte så dramatisk så som det först 
såg ut att vara.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! För det första, i en ansträngd ekonomi som vi de facto har, 
så är det i sig ingen orsak till att låta bli de lagar som vi har stiftat här i 
lagtinget. Lagar tillämpas fram tills det att man ändrar de och går in på 
ett annat system. Vicelantrådet och landskapsregeringen via 
spörsmålssvaren vill antyda att den ansträngda offentliga ekonomin 
kunde vara en delorsak till att detta inte görs. Vi ska komma ihåg det att 
den här åtgärden i sig, att man inte ger kommunerna mer pengar, inte är 
en inbesparing på något sätt. Kommunerna förväntar sig fortfarande ut-
föra precis samma uppgifter såsom tidigare. Det här är bara en förskjut-
ning av att var eventuella minus- eller plustecken blir och i vilka bokslut 
de blir. Det är absolut ingen inbesparing för offentliga ekonomin det att 
vicelantrådet väljer att inte betala ut det som ÅSUB har kommit fram 
till.  
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Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Ledamoten Perämaa som tidigare själv varit finansminister 
borde kunna de här sakerna mycket väl. ÅSUB:s utredningar är en 
grundutredning, som också landskapsregeringen använder sig av. När 
man använder sig av den utredningen så kommer man fram till det re-
sultat som jag påvisade här att det är ca 36 000 euro som skulle vara 
den skillnad som borde justeras. Alltså en ganska marginell skillnad i 
det här sammanhanget. Dessutom så vet också ledamoten Perämaa det 
att i förarbetena till 93 års lagstiftning så sägs det att kommunernas in-
komster också ska beräknas in i det här sammanhanget. De facto är det 
så att kommunernas inkomster har varit bättre än vad landskapets in-
komster har varit under den här tidsperioden. Beklagligtvis får man väl 
säga. Naturligtvis skulle vi också hellre haft goda inkomster, men sådan 
är situationen. Det har vi inte lagt in i den här analysen ännu.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det finns ingen möjlighet för lagtinget och det finns inte 
heller skäl och orsak till det. Vi ska inte heller i detalj diskutera hur en 
kalkyl ser ut för att komma fram till ett belopp. Däremot önskar jag att 
vicelantrådet nu svarar på frågan som jag ställde i min första replik, är 
det här en faktisk den här åtgärden, om att man betalar mer eller 
mindre. Är det en faktisk inbesparing för den offentliga ekonomin eller 
inte? För jag hävdar ju det att det här inte sparar pengar för den offent-
liga ekonomin som helhet, eftersom det här innebär inte någon minskad 
serviceproduktion på något sätt. Det här är bara en fråga om vem som 
får ett större minus i sina bokslut, kommunerna eller landskapet. Det 
beskrivs i spörsmålssvaret att en delorsak skulle vara den offentliga 
ekonomins situation. Men jag upprepar igen. Det här sparar inte några 
pengar för den offentliga ekonomin.  

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Jag måste tyvärr konstatera att frågan är felställd. Därför 
att ledamoten Perämaa utgår ifrån att det skulle vara 3 miljoner euro 
antar jag som kommunerna skulle ha rätt till. Men följer man lagstift-
ningen och de bakomliggande utredningar som finns där och moti-
veringar, så är situationen den att det är 36 000 euro som är den summa 
som man i sådana fall skulle justera till kommunernas fördel. Och då 
har man inte räknat med det faktum att kommunsektorn haft bättre 
skatteinkomstutveckling än vad landskapet har haft. Så ja, både kom-
muner och landskapet har en svår ekonomisk situation, så att vi kommit 
framtill det här är helt och hållet utgående från det grundmaterial och 
den lagstiftning som vi har.  

Sedan fru talman, kan vi säkert inom kommande samråden och för-
handlingar med kommunerna, de kommer att lägga fram argument som 
talar till deras fördel, någonting annat kanske. Den diskussionen tar vi 
där och inte här i Ålands Parlament.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  
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Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, talman! Tack också till vicelantrådet Nordlund för svaret. När det 
gäller det här med fakta som låg till grund när indexjusteringen slopades 
på hösten 2013 och som vilket också bestämde basbeloppen. Så vågar 
jag påstå att ingen av oss 30 visste om att det här är ett brott. Det har jag 
också fått verifierat nu att det har slunkit förbi och då kan man ju fråga 
sig om indexjustering överhuvudtaget ska slopas. Men det blir spekulat-
ioner.  

När det gäller kostnadsfördelningen så är det rätt att det enda det 
handlar om. De här 2 miljoner som man ville ta bort 2008 lades till 
medvetet av politikerna 2008 genom att de här investeringsbidragen 
försvann och för att man ville ge mer till socialtjänsten för att de ska 
också kunna investera inom den sociala sektorn.  

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Det är riktigt att man lade till ett relativt betydande belopp 
som någon sorts slutavslutning på det här reformarbetet som gjordes 
2007-2008 i och med det som man tidigare satte investeringspengar in i 
hela klumpen. De beräkningar som sedan gjordes visar det att även om 
den här skillnaden var på ca 2 miljoner, så blev helhetsresultatet korrekt 
och på en rättvis nivå. Landskapsandelssystemet måste ses som en hel-
het.  

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Så kan man också tolka det, för det här är ju öppet för 
tolkningar för här finns väl inte någon exakt vetenskap från landskaps-
regeringens sida eller från någon annan parts sida. Det är ju så att de 
här 36 000 som man kommit framtill så där finns det kanske inte något 
underlag för det i lagen heller som stöder det exakt. Men den helhetsbe-
dömningen som har gjorts och som ÅSUB har gjort och som vi alla har 
fått ta del av, så har rapporten gjorts på uppdrag av landskapsregeringen 
och räknat enligt vad landskapsregeringen vill att de ska göra. Sen att 
stätta på index utvecklingen det är en annan sak, för givetvis utvecklar 
kommunerna sina skatteintäkter genom att kostnaderna höjs för social-
vård och grundskola och då behöver man ta in mer skatter. På den vägen 
höjs ju intäkterna. Här kan vi ju också se hur kostnaderna också har 
ökat på få ett helhetsbegrepp.  

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Jag kan dela ledamot Asumaas åsikt när det gäller ÅSUB:s 
utvärdering. Det är ett bra jobb och det är exakt den samma uppföljning 
som landskapsregeringen och finansavdelningen använder för de fort-
satta utredningarna och när man lägger till de här två komponenterna 
som jag har nämnt, skillnaden på ingående balansen på ca 2 miljoner 
plus långsiktiga effekterna av den uteblivna indexjusteringen som verk-
ställdes 2010, då kommer man fram till det här. Sen finns det ännu en 
tredje faktor och det är skatteinkomstutvecklingen. Den har vi inte räk-
nat in i de här sakerna, utan den får vi återkomma till sen när vi för-
handlar i ett annat rum ledamot Asumaa och jag.  
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Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Vicelantrådet pratade om att det hade figurerat siffror i pressen 
och jag tror att det handlar om ca 3 miljoner som kommunerna har gått 
miste om och det har hänt enligt ÅSUB:s rapport. ÅSUB gjorde alltså be-
räkningar som baserar sig på lagen och på de ekonomiska strömningar-
na och den ekonomiska utvecklingen. ÅSUB är det organ i vårt system 
som är en oberoende myndighet och som gör saklig vetenskaplig be-
dömning. Därför blir jag så förvånad när diskripansen mellan ÅSUB:s 
uträkning 2,9 miljoner och landskapsregeringens uträkning blir 36 000. 
Så tror inte landskapsregeringen på sin egen oberoende myndighet? 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru, talman! Jag upprepar igen det jag sagt att vi använder samma 
ÅSUB:s utredning som är mycket korrugerat och som vanligt skulle jag 
säga ett bra jobb från ÅSUB, som de har gjort. De har gjort sitt uppdrag. 
Enligt lagen ska man göra en fortsatt utvärdering på finansavdelningen 
och analyser och ta i beaktande även andra saker som har påverkat det 
här. Det är de 2 saker som jag försökt redogöra för flera gånger här nu. 
Den ingående balansen på ca 2 miljoner som man ska ta i beaktande för 
att det ska bli en rättvis helhets bedömning och den uteblivna indexju-
steringen som gjordes under ledamot Erikssons tid i regeringen. Avsik-
ten med det var att det skulle vara långsiktigt. Det står i motiveringen. 
Tar man de två komponenterna med i beaktande ifrån dessa 3 miljoner 
som den här utredningen visar på, då kommer man ner till 36 000.  

Sen så står det enligt 1993 års lagstiftning att man också ska ta i beak-
tande skatteinkomsterna. Men det har vi inte gjort i det här läget, därför 
att vi tycker att det är viktigt att titta framåt nu se vad som behöver gö-
ras.  

Talmannen 
Tiden är ute! 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det här är ändå en fråga som berör två olika parter. Det är 
landskapet och det kommunerna och pengaöverföringar däremellan. Då 
är det väldigt viktigt att de underlag man använder i de förhandlingar 
och diskussioner och i den utveckling som sker, att det är oberoende 
siffror som tas av oberoende myndighet. Därför har vi ÅSUB och därför 
blir man så förvånad att landskapsregeringen sedan går vidare och drar 
åt sitt håll. Från 3 miljoner till 36 000 euro. Det är en verkligt stor dis-
pensens som är svår att förstå.  

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Det är inte alls svårt att förstå om man läser lagstiftningen 
och de motiveringar som finns till lagstiftningen och läser också ÅSUB:s 
egen utredning. De skriver som avslutning att det här är ett underlag, 
men före man fattar beslut så måste man också göra övriga övervägan-
den och både ekonomin som helhet och kommunvisa.  
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Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Katrin Sjögren, replik 

Talman! Jag tycker att vicelantrådet och landskapsregeringen delvis läg-
ger ut dimridåer i sitt spörsmålssvar. Man vill att man ska ta i beaktande 
någon slags ekonomisk helhetsbedömning, man slirar lite på sanningen, 
när vi vet att hela det här ärendet har exploderat efter årsskiftet. Tycker 
inte vicelantrådet att hela den här affären undergräver landskapsrege-
ringens trovärdighet? Man kräver att medborgarna, kommunerna och 
näringslivet ska hålla sig till lag, men själv så vill man inte göra det. Det 
kan också undergräva hela förtroendet i samhällsservicereformen.  

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Jag har varit väldigt tydlig med det att jag tar på mig det po-
litiska ansvaret för att det här misstaget gjordes när det gäller procedu-
ren under hösten. Ingen annan ska få den skuggan på sig. Däremot var 
jag väldigt glad, när vi tog tag i det här projektet och började göra de här 
analyserna och studera lagstiftningen, när man kunde konstatera att de 
facto så var den helhetsbedömning som vi gjorde på hösten helt korrekt. 
Jag har sällan känt mig så olycklig som jag gjorde när vi kom underfund 
att kanske vi har gjort ett misstag som har betydelse för ekonomiska 
konsekvenser för kommunerna och i förlängningen för medborgarna. 
Men så var det de facto inte, utan det var precis en korrekt helhetsbe-
dömning som vi hade gjort.  

Ltl Katrin Sjögren, replik 

Talman! Det kan säkert vara på det viset att man har gjort en ekonomisk 
helhetsbedömning. Men det är en annan fråga. Till landskapsregering-
ens ekonomiska helhetsbedömning så kan vi komma till i ett annat 
sammanhang. Liberalerna har tjatat, gnällt om att det behövs göras en 
ordentlig utvärdering av landskapsandelssystemet. Nu ser vi att den pol-
letten i alla fall har fallit ner för landskapsregeringen. Det arbetet är en 
sak som borde varit påbörjat för länge sedan.  

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Det arbetet är i gång satt redan kan man säga. För det är det 
viktiga att göra en genomgång av landskapet och göra det mer rättvist 
och mer transparent och på ett sådant sätt så att det uppfyller sitt syfte. 
Men som jag sade i mitt inledningsanförande, det är bara ena biten. Det 
viktigaste och största biten är ändå hur vi producerar den service som 
det här landskapsandelssystemet är satt att vara stöd för. För det är den 
kostnadsutvecklingen som är utmaningen för kommunerna, landskapet 
och för oss allihop i förlängningen. Där har vi alla ett jätte arbete att 
göra.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Tyvärr enligt mitt synsätt så tycker jag, att finansministern Nordlund för 
ett resonemang som inte riktigt hänger ihop med gällande lagstiftning. 

  253 



  

Det stämmer inte heller det finansministern Nordlund säger att nu efter 
det resonemang han hade så är landskapsandelarna nere på samma nivå 
som när den här reformen inleddes. Tittar vi på den utredning som fi-
nansministern Nordlund själv hänvisar till, så sägs det att rapporten in-
nehåller ett stort antal tabeller och är rätt tekniskt till sin karaktär. Men 
tittar vi på de övergripande punkterna så sägs det i den sista punkten: 
Det basbelopp som nu tillämpas som grund för landskapsandelarna är 
låga och motsvarar inte längre den nivå som vid reformtidpunkten. Så 
är det så att man inte tror på vad ÅSUB säger eller hur kan det komma 
sig helt plötsligt att vicelantrådet anser att det är på samma nivå, när vi 
har svart på vitt att det inte är så.  

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Det fanns en skillnad redan 2008 när det här systemet sat-
tes i kraft, som var 1 980 000 euro och tar man den skillnaden i beak-
tande så kommer man fram till det här slutresultatet. Det är det som är 
det nästa analystext som landskapsregeringen har gjort i förhållande till 
ÅSUB:s utredning. Då när man satte det här systemet i kraft 2008, då 
gjorde man en helhetsbedömning, väl medveten om att den här skillna-
den fanns på 1 980 000 när det gällde det här med basbeloppen, men 
systemet som sådant blev ändå så omfattande i och med att man satte in 
9,5 miljon extra i systemet då. Det är det som är skillnaden i vårt, leda-
moten Erikssons och mitt och finansavdelningens synsätt. Jag hävdar 
bestämt att det sättet som finansavdelningen har räknat ut de här sa-
kerna är korrekta.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag noterar att finansministern Nordlund greppar efter halmstrån. De 
kunde förklarat hur den här situationen har uppstått. Han sade också ti-
digare att ingen justering har gjorts sedan 1993. Absolut, så långt är det 
korrekt. Men man har gjort många andra justeringar. Man har kompen-
serat kommunerna på helt andra sätt istället, ändrat lagstiftningen 
bland annat. Just nu gör man inte det mera utan istället tar man bort 
indexjusteringen.  

När finansministern Nordlund säger att det fanns en diskrepans, att 
det fanns ett mervärde när den här reformen ingicks sätt ur kommuner-
nas synvinkel. Det kan vara på det sättet, men det stämmer inte i det re-
sonemanget heller överens med gällande lagstiftning där det sägs att det 
ska vara på samma nivå som när reformen infördes.  

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Det är nog ledamot Eriksson som försöker blanda ihop kor-
ten här. Indexjusteringen har levt sitt liv och vi har haft den politiska 
processen kring det, förhandlingar med kommunerna och också haft 
debatter här i lagtinget om det. Så det är sin sak. Sen när man jämför det 
här systemet 2011 jämfört med 2008 så då fanns det den här skillnaden 
på 1 980 000 i systemet redan då. Tar man rakt av och jämför 2008 och 
2011 så då har den här skillnaden blivit på ca 3 miljoner, men man 
måste beakta och ta bort 1 980 000 plus den effekt som blev av den, om 
man ska ha en långsiktig effekt av den uteblivna indexjusteringen som 
gjordes 2010, under den förra regeringens tid. Då kommer man fram till 
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de här 36 000. Vill man sen ytterligare gå vidare och beräkna också 
skatternas utveckling och jämföra mellan kommunerna och landskapet 
så har kommunerna haft en bättre utveckling än landskapet.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Vicelantrådet säger här att det är en procedurfråga 
som gick fel och att han tar helt felet på sig. Det är tacknämligt det. Jag 
tycker ändå att fokus borde vara på framtiden. Det som oroar mig är det 
att förtroendet mellan kommunerna och landskapsregeringen blir ju 
inte något bättre med det här agerandet. Här har man i princip förväntat 
sig, enligt pressen att kommunerna ska gå miste om 3 miljoner. Nu kan 
man möta ett resultat och enligt landskapsregeringens beräkningar till 
36 000 euro. Hur kan man förbättra en sådan här förtroendekris, som 
jag anser att det är idag mellan kommuner och landskapet. Sen tillika 
försöka ska försöka genomföra den här samhällsservicereformen och få 
förtroende där gentemot kommunerna.  

Vicelantrådet Roger Norlund, replik 

Fru talman! Jag vill vara tydlig med det att den här siffran 3 miljoner 
som har nämnts i offentligheten och som har kommit till kommunerna 
är verkligen inte landskapsregeringen eller finansminister Nordlund 
som sagt det först. Jag har i alla sammanhang sagt att man ska väldigt 
försiktig med de här siffrorna för det är ett komplicerat system som vi 
handskas med och man ska inte dra förhastade slutsatser. Så jag är den 
första att beklaga att den siffran började cirkulera ute i offentligheten 
som sådan. Sedan när det gäller förtroende så där handlar det om att det 
ska vara ömsesidigt. Bägge sidor måste jobba på ett sådant sätt att man 
kan uppnå det här förtroendet. Därför att vi har ett gemensamt ansvar 
både landskapsregeringen och kommunsektorn för att uppnå de organi-
sationsformer och serviceformer som är långsiktigt hållbara.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Jag delar den uppfattningen om att man har ett ge-
mensamt ansvar, men jag upplever också att det finns en förtroendekris 
mellan landskapsregeringen och kommunerna idag, eftersom en sådan 
här procedurfråga som har gått fel skulle man tolka att den går på auto-
matik och att det diskuteras mellan kommunerna och landskapsrege-
ringen utan man får den här eftersläpningen och konstaterar att man 
inte har uppfyllt lagens intentioner. Så jag tror att landskapsregeringen 
och vicelantrådet har ganska mycket att jobba på för att återskapa det 
här förtroende bland kommunerna.  

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Som jag sade tidigare så beklagar jag det inträffade på hös-
ten att vi inte gjorde den här proceduren på rätt sätt. Det har jag varit 
öppen och ärlig med och jag tycker också att jag har en rak och bra dis-
kussion med både kommunförbundet och med Mariehamns Stad. Sen 
fru talman så hör det till saken att vi inte har samma åsikt om vissa sa-
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ker eftersom vi är parter i förhandlingar. Så är det nu och så kommer det 
nog alltid att vara framöver.  

Jag tror att det skulle vara väldigt viktigt för alla parter och framför-
allt för oss här i Ålands Lagting, regeringen och de politiska partierna att 
vi tar ett ordentligt grepp om framtiden.  

Fru talman, jag brukar inte alltid vara så imponerad av det som hän-
der i Finland men jag måste säga att de beslut som man har tagit här 
under helgen och när det gäller den här strukturreformen och rambud-
geten framöver. Det visar på en viss politisk styrka och att partierna har 
en väldigt stor betydelse i det politiska arbetet.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Minister Nordlund säger att det inte är några kommu-
ner som har gått miste om några pengar. Men när man läser den här 
ÅSUB rapporten och så finns det områden där kostnaden under en fyra-
årsperiod har stigit med 2-3 gånger t o m 3,5 gång, med så mycket mer 
än vad basbeloppet har stigit. Anser ministern att man har tagit sitt an-
svar enligt lagar där det fastställs då att så och så stor procent ska man 
ge till det och det. Men sedan när man studerar vad kommunerna får så 
är det en procent lägre alltid och det har den varit under den här rege-
ringens tid, anser ministern faktiskt att han tar sitt ansvar och gör rätt 
för sig i förhållande till kommunerna.  

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Ledamoten Sundblom är inne i nästa fas nu, det som hand-
lar om att förändra landskapsandelssystemet och så att det ska bättre 
fylla sitt syfte och sin funktion. För det är precis som ledamot Sundblom 
pekar på. De här skillnaderna finns och det har skett ganska stora för-
ändringar från 2007 och till idag och det är det som man måste ta tag i 
och försöka reformera systemet så att det bättre fyller sitt syfte.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Det där vart nog lite snö, måste jag säga. Ursäkta uttrycket. Det är så att 
om landskapsandelarna ska utvärderas och justeras under en fyraårspe-
riod och efter det ska det göras. Då borde man ha gjort det nu. Det går 
inte att sitta hemma i kammaren och göra egna lite primitiva beräkning-
ar. Vi har ÅSUB rapporten som pekar tydligt och klart.  

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Det låter väldigt enkelt när ledamoten Sundblom uttrycker 
sig på det där sättet, men det är ändå så att i det här arbetet så måste 
man bygga på vissa principer och det är måste också vara någon form av 
lika behandling. Man kan inte varken som finansminister eller som nå-
gon annan minister eller tjänsteman sitta och plocka att nu borde den 
där kommunen få så där mycket och den där så där mycket för att det 
visar så. Det måste vara generella principer och normer som gäller i det 
här arbetet. Det är ett av de mera krävande politiska projekten som vi 
har framför oss och som också så småningom ledamot Sundblom kom-
mer att få vara med och fatta beslut om.  
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Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Det ekonomiska umgänget mellan landskapet och kommunerna är ju 
viktigt som vi hörde. Det har en stor volym och den baserar sig på lag. 
Lagtillämpningen ska utmynna i en lagbunden normbunden procedur 
som vicelantrådet nämnde och följa de regler som gäller för offentlig 
myndighetsutövning. Man kan inte gärna tycka och anse hit eller dit, 
utan vi har normen i lagen och den ska tillämpas. Resultatet av den till-
lämpningen ska ju vara beslut, som också tryggar kommunernas inte 
bara rätt till landskapsandelar utan också rätt till rättsskydd. Jag efterly-
ser här nu, var är rättskyddet? Var är besluten i ämnet fattade? Hur är 
de motiverade? Hur har rättelseyrkandena och besvärsanvisningar han-
terats? Hur har landskapsregeringen överhuvudtaget tryggat en god för-
valtning för kommunerna i detta ärende? 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Det korta svaret på den frågan är helt enkelt det att ledamo-
ten Gunnar Jansson har själv här i Ålands Lagting i slutet på december 
har jag för mig att det var, fastställt basbeloppen. De belopp som kom-
mer kommunerna tillgodo med lagstiftning.  

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Talman! Det är jag mycket medveten om och det var ett beslut som um-
gicks av en omfattande diskussion. Men jag tar lite mer seriöst på den 
här frågan. Alltså i det här ekonomiska umgänget mellan landskapet och 
kommunerna, med en omfattning på kanske 35-36 miljoner euro. Så det 
är angeläget att kommunerna har ett rättskydd och att kommunerna vet 
att de beslut som fattas om vad gäller fördelningen av landskapsandelar 
och andra ekonomiska förfoganden som lagstiftningen innehåller. Följ 
de regler som gäller och om det uppstår minsta misstanke om att så inte 
är fallet, måste ju kommunerna ha något annat ställe att vända sig till än 
Ålands Lagting och eventuella ledamöter här som har en uppfattning om 
vad som hänt eller kanske inte har det. Därför har vi ju oberoende dom-
stolsväsende och en grund för att kunna utnyttja det är att det finns be-
slut. Beslut som följer förvaltningslagen och annan lagstiftning. Det för 
att kommunerna ska veta vad som gäller och vad de har att rätta sig till.  

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Det här året var speciellt på det sättet i och med att när in-
dexjusteringen uteblev så fördes basbeloppen hit till Ålands Lagting för 
att fastställas av lagtinget som helhet. Under ett normalår är det så att 
de här basbeloppen fastställs av Ålands Landskapsregering per sista ok-
tober, enligt den gällande lagstiftningen. Men det som föregår före fast-
ställandet det är att det vart fjärde år ska göras en utredning av ÅSUB 
och som sen ska utredas och analyseras. Sen lägger man det till finans-
avdelningen och landskapsregeringen, som fattar det här beslutet.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 
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Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Landskapsregeringen har fört fram dubbla budskap i denna 
fråga. Å ena sidan säger landskapsregeringen i spörsmålssvaret att den har 
lagstöd för att göra en bedömning om en eventuell justering av basbeloppet, 
enligt den lag som diskuteras och å andra sidan har landskapsregeringen sagt 
till offentligheten och i media att misstag har begåtts och att det behöver rät-
tas till. Nu tycker jag att det krävs en gång för alla att landskapsregeringen 
ordentligt talar om för lagtinget om den här frågan fanns med som en del av 
beredningen av budget för år 2014 eller inte. Fanns den med i beredningen av 
indexjusteringslagstiftningen och slopandet av den och det som lagtinget tog 
ställningen till? Har landskapsregeringen i misstag låtit bli att beakta aktuell 
lagstiftning och justering av basbelopp eller har man som det antyds i 
spörsmålssvaret medvetet låtit bli detsamma utan att tala om det för lag-
tinget? 

Menar alltså lagtinget, vilket framgick här under en tidigare replikväxling 
att lagtinget genom att omfatta den offentliga ekonomins ansträngda läge och 
också genom att fastställa basbeloppen i den lagstiftning som var aktuell då. 
Har man då indirekt omfattat att inte den här fyraårsjusteringen av bas-
beloppet skulle finnas med och kunna falla kommunerna tillgodo.  

Det är ett ganska häpnadsväckande påstående av finansministern och vice-
lantrådet att säga att det basbelopp som lagtinget tog ställning till i samband 
med budget, att det på något sätt är lagtingets eget fel att man tog det på det 
sättet. Man borde själv ha tagit reda på om det fanns några annorlunda be-
räkningar som kunde ha ändrat på nivån på basbeloppet eller inte. Det är det 
som vicelantrådet här nyligen sa, att vi tog ställning till det då och att det då 
är nästan lagtingets eget fel.  

Fru talman, vi måste alla komma ihåg att när budgeten för 2014 bereddes 
då fanns ÅSUB:s beräkningar till grund för den som ville använda sig utav 
dem. Dessa beräkningar anger att nivån på justeringarna och basbeloppen 
skulle utgöra ca 2,9 miljoner euro till kommunernas fördel. Den kreativa be-
räkning som landskapsregeringen nu hänvisar till och som har reducerat ju-
steringsbeloppet till 36 000 euro. Den är en beräkning som har presenterats 
under de senaste veckorna. Den beräkningen fanns överhuvudtaget inte till-
handa då budgeten för 2014 hanterades och behandlades. Alltså var de be-
räkningar var helt fristående från budgetberedningen och därmed utanför 
lagtingets behandling. Att då hävda som det nu görs att lagtinget genom bud-
getbeslut och behandling av lagstiftning om slopad indexjustering av land-
skapsandelarna skulle ha gett sitt bifall till denna manöver omedvetet eller 
medvetet, det ter sig faktiskt övermaga.  

Sen fru talman, är det inte korrekt att beskriva det så att lagtinget skulle 
omfattat landskapsregeringens helhetsbedömning av den offentliga ekono-
mins ansträngda läge. Åtminstone inte enhälligt. Den majoritet som stöder 
landskapsregeringen valde i årsskiftet att rösta ner alla sparförslag. Vartenda 
ett, som lades av den politiska oppositionen. Sparförslag som skulle hindrat 
landskapet att höja sina egna driftsutgifter med ca 4 miljoner euro. Man kan 
konstatera att oppositionen bedömningar om situationen i den offentliga 
ekonomin har varit betydligt mer ansvarstyngda. Det får vi väl säga att det 
har varit genomgående röd tråd i den socialdemokratiskt ledda regeringen att 
genomföra åtgärder som i första hand riktar sig utåt till befolkningen och inte 
internt. Vi har exempel såsom förhöjda skatter för människor med slopande 
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av sjukkostnadsavdraget som kanske är det mest graverande. Vi har höjda 
avgifter för företag, minskade företagsstöd, vi har sänkt alla landskapsandelar 
osv. Medan landskapets kostnader har tillåtits öka. Det här är uppenbarligen 
socialdemokratisk politik, en så länge understödd av centerns falang och möj-
ligen då av andra mer borgerliga partier om sådana finns.  

Fru talman, det är inte lagtingets sak att genomföra beräkningar utgående 
från landskapslagstiftning om justeringar av basbelopp. Det är inte heller lag-
stingets sak att operativt tillämpa lagar och det är inte lagtingets sak att döma 
någon utifrån överträdelse av dessa lagar. Lagtingets roll är att stifta lagar, 
punkt. Däremot finns det självklart en politisk dimension i det om landskaps-
regeringen väljer att inte följa gällande lagar. Eller om landskapsregeringen 
genom kreativa beräkningar väljer att göra gällande lagar betydelselösa. Lag-
tinget har en kontrollfunktion över landskapsregeringens arbete och därför är 
det helt korrekt att lagtinget här idag diskuterar denna fråga.  

Landskapsregeringen har som förut här har nämnts låtit ÅSUB utföra be-
räkningar som underlag för den här fyraårsjusteringen av basbeloppen. Väl 
så. Det är just detta som ÅSUB är kompetenta för. ÅSUB utför också den år-
liga beräkningen inför fastställandet av basbelopp per 15 oktober. Vi liberaler 
har aldrig sett någon anledning att betvivla den kompetens som ÅSUB besit-
ter. Tvärtom. Vi vet också att ÅSUB gör prognoser för kommunernas index 
uträkning inför kommunernas budgetering. Likväl som ÅSUB utför konjunk-
turbedömningar åt landskapsregeringen.  

Vi är som sagt övertygade om ÅSUB:s kompetens men frågan blir om land-
skapsregeringen är lika övertygad. Landskapsregeringen har med sitt hand-
lande i den här frågan ifrågasätter samtidigt också då det utförda arbetet. 
Men jag tror ändå fullt ärligt att också landskapsregeringen nog i grunden har 
förtroende för ÅSUB:s arbete och kunskap. Men att landskapsregeringen har 
sett sig tvungen att kalkylera justeringsbeloppet till en sådan nivå att frågan 
förhoppningsvis skulle försvinna från den politiska dagordningen.  

Fru talman, det är intressant att notera att landskapsregeringen nu säger 
sig ha tagit med index parametrar i den beräkningskalkyl som har lett till 
slutresultatet att landskapsregeringen endast skulle behöva justera dessa 
basbelopp med ett mindre belopp eller rättare sagt 36 000 euro. Nu fördes 
det en diskussion här förut om vilka index parametrar som finns med där och 
det var förstås ny information för oss. Men om det finns möjlighet att välja 
vilka index parametrar man för in i den kalkylen så kan de betyda och kom-
mer också att betyda kanske i framtiden att t.ex. Mariehamns intäkter av den 
införda fastighetsskatt som man driver in, kommer att ligga Mariehamn och 
Mariehamnare till last genom framtida lägre landskapsandelar. Det är inte ett 
ologiskt resonemang i varje fall. Det är alltså fullt möjligt att just den här fas-
tighetsskatten inte kommer Mariehamnarna till nytta i förlängningen, när 
nästa fyraårsjustering ska göras. Samma resonemang kan också gälla de 
andra kommunerna, som nu tvingas höja skatterna för att utföra det som är 
lagstadgat.  

I förlängningen om landskapsregeringen får som man vill i den här frågan 
så kommer det som vi uppfattar som relativt tydlig lagparagraf omkostnads-
fördelning mellan landskapet och kommunerna istället att bli otydlig och 
osäker. En svag grund för kommunal serviceproduktion. Och som jag sade ti-
digare så kan skattehöjningar leda till ekonomisk bestraffning i landskapsan-
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delssystemet. Vi ska komma ihåg att det ändå är lagtinget som har ålagt 
kommunerna att utföra det som det står i lagboken att ska göras.  

Vi liberaler finner det allt mer troligt att landskapsregeringen gör den här 
manövern för att landskapets ekonomi inte är i skick och inte kommer heller 
att bli det fram till valåret 2015. Landskapsregeringen letar desperat efter alla 
tänkbara metoder för att förhindra att regeringen tvingas överlåta rodret till 
nästa regering med ett landskaps ekonomi med en landskapsekonomi inne-
hållande överstora eller t o m massiva underskott. Om landskapsregeringen 
har en målsättning att minimera underskottet så det är förstås en god mål-
sättning i sig, men en sådan målsättning kan inte färga av sig på en gällande 
lagstiftning. Om det är så att man inte blir nöjd med lagstiftningen så ändrar 
man lagstiftningen, men man följer gällande lag fram tills något annat har 
beslutats om.  

Fru talman, jag ska ännu göra här i det här anförandet en liten jämförelse 
mellan landskapsandelarna från landskapet till kommunerna och det avräk-
ningsbelopp som årligen förs från staten till landskapet. Båda överföringarna 
och avräkningarna är lagstadgade förstås och båda innehåller den likheten att 
i båda fall förs pengarna utan någon begäran eller ansökan från den motta-
gande parten. Lag och ordning förväntas gälla. Den retoriska frågan blir för-
stås, hur skulle vi här på Åland reagera ifall Finlands finansminister Jutta 
Urpilainen med hänvisning till staten svaga ekonomi skulle gå in för en lägre 
avgift än den förväntade? Hypotetiskt möjligen genom diverse ommöblering-
ar i statens sätt att föra bok över sina inkomster. Jag tror inte att det här 
kommer att ske. Det kommer inte att ske på det sättet eftersom det är en 
medveten åtgärd. Men skulle det ske så skulle vi här i lagtinget, vi landskaps-
politiker som en kvinna och som en man, ställa oss på barrikaderna för att få 
ett sådant här beteende tillrättalagt. 

Här finns en misstanke att landskapsregeringen har genom kreativa meto-
der rubbat den rätt som kommunerna har att få finansiering för det som de 
ska utföra.  

Jag tror inte fru talman, att någon av oss vill göra kommunerna till våra fi-
ender. Vi får komma ihåg att våra kommuner utför det allra viktiga och he-
dervärda uppgifter som lagstiftaren har ålagt dem att göra. Våra kommuner 
ger våra äldre den omsorg de behöver på äldre dagar, våra kommuner till-
handahåller barndagvård som bl.a. möjliggör ett aktivt yrkesliv för kvinnor. 
Våra kommuner bedriver också grundskolor som ger våra barn den basut-
bildning som behövs för vidarestudier.  

Till slut, fru talman. Landskapsregeringen behöver fatta ett formellt beslut 
i den här frågan. Landskapsregeringen ska självklart följa den lag som finns i 
den blå boken. Det ska fattas ett formellt beslut som är motiverat och som 
också innehåller den besvärsrätt som parterna alltid bör ha i samband med 
beslutsfattandet. Det kravet ställer vi liberaler från lagtingets talarstol.  

Till slut ska jag bara säga att det ska bli intressant att här i salen få höra 
speciellt ledamöterna från centern partiet uttala sig i den här frågan. För vi 
vet ju att det inom det partiet finns det många personer som värnar om 
kommunernas möjligheter att utföra servicen på ett bra sätt. Tack. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Det var många grova anklagelser inledningsvis i ledamoten 
Perämaas anförande men jag lämnar dem där hän. Däremot har jag ald-
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rig sagt att det är lagtingets fel. Jag svarade på ledamotens Janssons 
fråga och var besluten har tagits och jag sade att när det gäller de här 
basbeloppen så har det tagits genom lagstiftning här i lagtinget. Det är 
ett faktum. Jag lägger inga värderingar i det överhuvudtaget.  

Sedan fru talman, tycker jag att det är lite märkligt. Paradoxalt på nå-
got sätt här. Först så ställer man sig först från liberalernas sida och även 
Ålands Framtids, som går ut på att vi ska följa lagen. Jag har sagt att vi 
har gjort ett procedur fel. Vi ska följa lagen och när vi gör det och resul-
tatet inte blir det så som det skulle passa ledamoten Perämaa, då ska vi 
inte följa lagen. Ni måste nog bestämma er, tycker jag.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Ja, fru talman! För det första, det beslutet som lagtinget har fattat i 
samband med budget och slopande av indexjustering det är ju förstås ett 
lagtingsbeslut. Det är det. Men ett sådant beslut innehåller nog inte den 
besvärsrätt som kommunerna behöver ha i en fråga som till mångt och 
mycket avgör hur det ska finansiera den verksamhet som vi har sagt att 
de ska utföra. Ett korrekt beslut innehåller just den överprövningsrätten 
som ska vara en del av en rättsstat.  

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Jag skulle ändå att det skulle vara hedersamt om han skulle 
klart och tydligt från talarstolen uttala om han och liberalerna tycker att 
vi ska följa den gällande lagstiftningen och de motiveringar som finns 
när det gäller landskapsandelslagstiftningen. Det skulle vara väldigt 
klargörande i det här fallet.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det är det som vi kräver och vi liberaler har inte bestämt 
sagt vad summan ska vara i ett beslut eftersom vi har uttryckligen har 
sagt det är inte lagtingets sak att bereda ett beslut i landskapsregeringen 
men vi kan ändå konstatera att ÅSUB hade en beräkning som sade 2,9 
miljoner euro. Landskapsregeringen glömde uppenbarligen bort den här 
beräkningen, men har sedermera då lyckats anpassa sina kalkyler så att 
summan närmar sig noll. Därav blir det här åtminstone i någon mån en 
förtroende fråga där man då väger landskapsregeringens intressen mot 
den professionella utredningen som ligger i botten. Men själva beslutet 
fattas inte. Det formella beslutet ska landskapsregeringen fatta.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Det var ju fiffigt att skriva ett spörsmål om den här saken. 
Det måste man tillstryka, men däremot så är det inte vidare fiffigt i sak, 
för det spelar ingen roll om det är 36 000 eller 3 miljoner. Det är pengar 
som inte finns. Inte är det så att vicelantrådet Nordlund sitter på pengar. 
Nu blir 3 miljoner större. Det är tomt i hans kassa. Därför har vi här i 
lagtinget valt att speeda på det arbetet att få landskapets budget i skick 
genom att på flera sätt ändra förhållandet till kommunerna. Det är ju 
ingenting vi skulle vilja ha gjort men som vi har gjort för att rädda upp 
situationen. Skulle det finnas en alternativ politik från oppositionen, al-
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ternativa inbesparingsförslag, då kunde man ta de istället. Men det finns 
det ju inte. Bara 5 procents osthyvlar. Liberalernas finansmotion var ju 
en utökning av underskottet ytterligare i budgetbehandlingen, så jag 
tycker att man ska sluta prata om pengar som inte finns och försök 
hjälpa till istället och med att se till att de pengar som finns, räcker till. 
För vi är ju fortfarande inte framme vid vårt mål med att ha budgeten i 
balans.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Liberalernas finansmotioner i samband med budgetbe-
handlingen skulle ha sparat landskapets egna driftskostnader med 3-4 
miljoner euro. Det skulle inte ha tillåtit den här kostnadsökningen som 
ni enades om att skulle genomföras. Det är möjligt att ltl Danne Sund-
man hade fullt upp med att övergå till en annan grupp under budgetbe-
handlingen, men skulle man ha följt med den budgetbehandlingen så 
skulle man veta det som jag säger här just nu.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Problemet kvarstår ju att det är pengar som inte finns som vi pratar om 
och det är ungefär som att spela i en spelautomat och börja med två euro 
och någon gång vara uppe i 50 euro och sen spelar bort alla pengarna. 
Vad har man då förlorat? Man skapar förväntningar hos kommunerna 
att de här pengarna på något vis skulle finnas. Men inte har jag sett i nå-
gon av de här kommunernas budgeter som den här liberala lagtingsle-
damoten sitter att man har budgeterat med de här. Det har man inte 
gjort. Så jag tycker återigen att man borde sätta sin energi, med all re-
spekt på att inte prata om pengar som inte finns. För det är problemet 
som vi alla har. Vi sitter alla i samma båt. Oavsett vi är kommunpolitiker 
eller lagtingsledamöter. Det finns inte tillräckligt med pengar. Nu är an-
talet tjänster i landskapets budget nere i 2000 års nivå. I 13 år har vi of-
fentlig expansion utraderat. Ändå har vi tack vare utgifter vi har bränsle, 
pension osv. en ökande kostnadsmassa. Det borde man koncentrera sig 
mera på.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det var det som liberalerna gjorde i samband med budget-
behandlingen, men tyvärr inte ledamoten Sundman. Vi borde sitta i 
samma båt, kommunerna och landskapet, det håller jag med om. Men 
nu har ju landskapsregeringen och uppenbarligen majoriteten sett till 
att vi sitter i skilda båtar. Med den här åtgärden så sparar vi inga pengar 
i sig, för kommunerna förväntas utföra exakt samma uppgifter som 
förut. Men nu öser vi ju landskapets läckande vatten i den kommunala 
båten istället. Totalt sätt så sparar det här inte en enda cent. Det skjuter 
över minus strecket lite till någon annan och som jag sade i mitt anfö-
rande så har vi fått beskåda att det har varit den här landskapsregering-
ens politik.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Karl-Johan Fogelström, replik 

I klartext, ledamot Perämaa. Menar ni att landskapsregeringen med-
vetet manipulerar siffrorna?  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Den frågan har vi ställt till landskapsregeringen och vi har 
inte fått svar, så jag uppmanar ledamoten Fogelström att ställa frågan 
till den part, som har hanterat den här frågan och som har förvaltnings-
ansvaret för den här frågan.  

Ltl Karl-Johan Fogelström, replik 

Ja, svara på frågan. Jag måste säga att det som ledamot Perämaa har 
framfört här, det är faktiskt det mest osakliga som jag har hört under 
min tid i lagtinget. Det krossar alla gränser.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Där får man höra. Jag skulle vilja våga påstå att när socialdemokraterna 
via sin gruppledning har fört fram saker så tror jag nog att nivån har 
nått denna nivå flera gånger.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Ja, ledamot Mats Perämaa, att räkna är inte lätt. 3 
miljoner eller 36 000. Nu är det så att jag har suttit med i de här för-
handlingarna med kommunförbundet och landskapet. Jag fått det för-
klarat och jag har själv ställt mycket frågor. Jag har stort förtroende och 
också för finansavdelningen.  

Är det inte så att f d finansministern Mats Perämaa var med och fat-
tade de här politiska besluten 2008-2011, som ju ledde till det här? Så 
man undrar ju lite.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! 2008 är väl den reform som infördes då när den lagen togs 
fram utav en landskapsregering där jag inte satt med, men den leddes av 
dåvarande lantrådet Roger Nordlund.  

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Jag förstår inte riktigt vad ledamot Mats Perämaa me-
nar när han börjar blanda in den fastighetsskatt som man nu har infört i 
Mariehamn. På vilket sätt skulle det påverka landskapsandelarna? När 
vi gör om landskapsandelssystemen så måste vi faktiskt börja också se 
till var de verkligen behövs.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Ja, den delen av mitt anförande innehöll en diskussion om 
vad som möjligen kan ske då landskapsregeringen väljer att lyfta in pa-
rametrar i en kalkyl som tar hänsyn till intäkter. I det här fallet kommu-
nala intäkter. Fastighetsskatten är en kommunal intäkt, så det är inte 
alltför underligt eller ologiskt att resonera som så att möjligen kan utö-
kade skatteintäkter för en kommun i framtiden betyda lägre landskaps-
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andelar. Jag tror inte att det var avsikten med den här lagstiftningen 
som grundar sig på att man ska bibehålla kostnadsfördelningen.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade.  

Lantrådet Camilla Gunell 

Fru talman! Man berörs av de stora orden i den här frågan. Det som slår mig 
är att vilka instrument ska då en regering ha, en landskapsregering eller en 
riksregering, använda sig av för att få kontroll på utgifterna om man inte kan 
använda sig av skatteförhöjningar och om man inte kan använda sig av index, 
att frysa index i olika fall om man inte heller enligt liberalerna kan använda 
PAF-medel. Vilka instrument ska en regering då använda för att få inkomster 
och utgifter i balans med varandra? Det är alltså det här som regeringen i 
Helsingfors nu har gjort de senaste dygnen. De har knuffat ut utgifterna på 
medborgarna, men inte gjort någonting åt sig själva och sin förvaltning. Jag 
för min del tycker att rikes regering under dessa svåra dagar har kommit till 
stora och viktiga politiska beslut. I ett svårt läge med svåra frågor framför sig 
och ändå kunna greppa situationen och ta tag i det. Använda sig av de medel 
som står till regeringens förfogande för att kunna få en budgetekonomi som 
blir hållbar.  

Jag skulle inte hävda, att varken landskapsregeringen eller riksregeringen 
genom att göra detta för landet viktiga arbete för ut kostnaderna på medbor-
garna, för det är det som de också gör om de höjer skatterna. Så görs nu och 
man fryser och minskar också på sociala förmånerna. Ingen trevlig politik, 
men nödvändig. Jag tror ändå i det långa loppet att det kommer att väcka re-
spekt hos medborgarna och även hos de experter som uttalar sig om de här 
förändringarna. Det här sker i en bred koalition i regeringen med en social-
demokrat som finansminister, en statsminister från samlingspartiet och de 
tar ansvar för sitt land och för sin ekonomi.  

Med det så tycker jag att man ska säga att det landskapsregeringen också 
har gjort, det är att använt oss av de metoder och redskap som finns hos oss 
för att ta hand om ekonomin i den situation vi befinner oss i. Jag skulle vilja 
se en kommande regering som liberalerna här talar, inte kan hantera de här 
instrumenten och inte ska hantera de här instrumenten och inte heller an-
vända sig av PAF-medel. Hur gör man då, det undrar jag? 

Jag skulle vilja säga att jag tror att det är viktigt att man på basen av den 
här frågan som nu ställs och diskuteras här i dag, riktar ändå blickarna mot 
framtiden. För att det förändringsarbetet som landskapsregeringen har drivit 
under den här mandatperioden, inom ramen för samhällsservicereformen i 
behovet att modernisera genom att iscensätta den digitala agendan att jobba 
med utgiftsstrukturerna inom sjötrafik osv. Det är ju för att få strukturellt och 
långsiktigt sätt komma åt stora utgiftsposter inom vår ekonomi. I det arbetet 
inom samhällsservicereformen tycker jag att vi från början i regeringspro-
grammet valde några viktiga saker på resan. Det var det, att inga uppgifter 
som finns idag på kommunal nivå ska lyftas till landskapet. Förändrings-
trycket i processen ska ligga på den kommunala nivån. Det var två väldigt vik-
tiga saker och det har vi hållit oss till genom hela det här förändringsarbetet. 
Vi har också uppmanat kommunerna att hålla diskussioner i kommunernas 
församlingar kring sin ekonomi, sin kommunsbärkraft i ett mera långsiktigt 

264 



  

perspektiv. För att om jag förstår den här diskussionen rätt så menar libera-
lerna att den politiska slutsatsen måste bli att vi visst ska ge ut 3 miljoner på 
basen av en rapport som inte ska ifrågasättas och inte heller förhandlas om. 
Det är ju det som vi har sagt att rapporten finns och det som blir det verkliga 
utfallet av situationen så tas också andra paragrafer till beaktande och det le-
der till en förhandling och en diskussion om man kommer fram till ett resul-
tat.  

Det är därför viktigt att vi diskuterar hur hela serviceproduktionen av ser-
vice i kommunen och landskapet ska produceras på längre sikt och hur det 
här ska finansieras. Den här halva miljarden som jag brukar nämna att är de 
totala utgifterna på kommunerna och landskapet tillsammans, att de används 
på ett mer optimalt sätt. Det är det som samhällsservicen syftar till och det är 
det som samhällsreformen arbetar med. Att minska de totala administrativa 
utgifterna inom kommunsektorn och landskapet. Jag tror att det var ledamo-
ten Eklund som talade om förtroendekris mellan landskapet och kommuner-
na och att det ska ligga som stötesten i förhandlingarna om samhällsservice-
reformen. Jag tror att det är dags att vi tar en ganska genomgripande diskuss-
ion om ekonomin både i landskapet och i kommunerna tillsammans. För att 
den del som vi idag finansierar via skatteuttaget via kommunalskatten unge-
fär 17 procent, skulle vi i den summan också inkludera den serviceproduktion 
som landskapet upprätthåller inom hälso- och sjukvården, gymnasieskolan 
mm så skulle skatteuttaget vara 28 procent. Så här är situationen.  

Det är också dags för oss att konstatera att vi måste värna av den del av 
självstyrelsen som handlar om att utveckla autonomin. Att upprätthålla lagar, 
rättssäkerhet, en förvaltning som kan tjäna medborgarna på ett ändamålsen-
ligt sätt och att vi också har råd med den delen. Annars kan man hävda att 
självstyrelsen steg för steg kommunaliseras. Det är ett viktigt vägval för oss 
som sitter i den här salen och som sitter i landskapsregeringen. Förr har man 
alltid kunnat lösa det, som ledamoten Eklund talar om, förtroendekris mellan 
landskapet och kommunerna genom att landskapet har betalat mer. Förtro-
endet, situationen och konflikterna har löst sig, när landskapet har ännu bre-
dare öppnat plånboken och man har gett ut ganska generösa stöd framförallt 
så vet vi att förra landskapsandelssystemet blev ett sådant. Så här finns nog 
en bred och viktig politisk diskussion som måste tas mellan landskapet och 
kommunerna och det gäller nu för alla parter, också på det kommunala fältet, 
att fundera över hur man löser det här. Jag tror att det är otroligt viktigt att 
man från kommunalt håll får en annan dynamik när det gäller att samordna 
verksamheten att inom ramen för färre administrationer kunna producera 
service till medborgarna för att på ett strukturellt och ett hållbart sätt få ner 
utgifterna. Det är det som vi måste jobba med och till det måste vi göra poli-
tiska överenskommelser. Politiska överenskommelser tycker jag man i 
Helsingfors under helgen visar ett starkt och bra ledarskap på. När man 
kunde konstatera att arrangemanget kring hälsovårdsdistrikten inte gick att 
lösa inom regeringen utan man gjorde en överenskommelse också med oppo-
sitionen kring hur frågan skulle lösas, om man fick ett bra resultat. Som nu 
antagligen har den politiska bredd som krävs för att det ska kunna förverkli-
gas. Jag tror för min del att vi har ett mycket bättre läge på Åland att komma 
framåt i de här diskussionerna. Vi är inte som i Helsingfors, nödda att börja 
om som man ändå kanske kan säga att resultatet där blev. Man var tvungen 
att diskutera om frågan på nytt och hitta en lösning. Vi har i samhällsservice-
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reformen från början valt en väg där vi tittar på serviceproduktionen. Vi ska 
fortsätta att leda den här processen. Vi har tagit på oss det ledarskapet. Vi be-
kostar det ledarskapet och det kommer kommunerna också till del. Precis 
som det ska komma kommunerna till del med den digitala agendan. Det ska 
komma kommunerna till del med den utvecklings- och tillväxtplan, som vi nu 
startar arbetet med.  

Så att det här arbetet att gå och metoden att jobba på ett brett sätt med 
kommunerna, att ta vägen direkt när det gäller serviceproduktionen, att be-
arbeta den och att genomdriva de förändringsprocesser som vi har aktuali-
sera att förverkliga dem och sen fortsätta i samma taktfasta goda anda. Det 
tror jag är rätta vägen att gå för att strukturellt minska kostnaderna. Jag tror 
att tiden är förbi när man kan kommunalt gå samman och ställa krav på land-
skapsregeringen. Jag har i mina landskapsregeringar som jag har suttit i, fått 
den bilden att regeringarna hamnar i kläm mellan kommunerna på ena sidan 
och parlamentet på andra sidan med stark representation också av kommu-
nala företrädare. Det här måste vi förändra. Vi måste diskutera helheter, det 
är dags för det. Det är min bestämda uppfattning att efter att vi gått igenom 
med dem och genomdrivit de förändringar som nu är iscensatta att vi också 
måste fortsätta. Fortsätta med äldreomsorgen och kanske andra områden 
som står i tur. Tack, fru talman. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Ett gått ledarskap av statsministern Katainen när han i 
social- och hälsovårdsreformen på rikshåll kom till en överenskommelse 
med oppositionen. Jag håller med om det. Det visar på politisk finger-
toppskänsla och det var väl gjort. Den frågan kommer att gå framåt. 
Men om det är gott ledarskap, vad är då det när vår regeringschef här på 
Åland i ett regeringsprogram säger bl.a. i kommunstrukturfrågan ska 
man bilda parlamentariska grupper för att jobba med frågan för att 
komma till breda politiska lösningar. Nu har vi framlevt snart 2,5 år av 
fögderi av lantrådet Gunell och vi har ännu inte sett den minsta vilja att 
ta med oppositionen med i detta arbete. Om det förstnämnda var gott 
ledarskap så då är det uppenbarligen det andra någonting annat.  

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Jag tror att det är dags att ledamoten Perämaa och liberalerna kommer 
över det där, att det inte blev parlamentariska kommittéer för 2,5 år se-
dan. Det kanske är dags att konstatera, precis som jag har gjort för länge 
sedan att vi hittade en annan väg. Vi hittade en annan metod att jobba 
med de här frågorna. Vi valde i samhällsservicereformen en annan mo-
dell som var öppen för alla, också för liberalerna. Många deltog i de här 
processerna och diskuterade och gav sina synpunkter. Det har varit öp-
pet för kommunerna. Det har varit en öppen process, där alla har varit 
delaktiga. Så om vi skulle kunna släppa den biten nu och gå vidare. Jag 
menar att vi inte är i samma låsta position i Åland, i Ålands Lagting och 
Ålands Landskapsregering, som rikets regering hamnade i med hälso- 
och sjukvårdsreformen. Det var en helt annan modell och en annan väg 
att gå. Jag menar att ledarskap har vi visat från första stund i den här 
frågan genom att välja den väg som vi valde att gå på Åland.  
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Ltl Mats Perämaa, replik 

Ja, dylik retorik har vi hört mycket av, men resultatet saknas ju ännu. Så 
vi får väl säga att den som lever får se, men vi önskar ju givetvis land-
skapsregeringen lycka till för vi har för vår del långa tider sagt att ser-
viceproduktionseffektiviseringar inom axen landskapet, kommunerna 
måste vi komma till.  

Sen vad gäller att föra över kostnader på andra medlemmar i sam-
hället eller ta dem på en förvaltning själv. Staten har infört effektivise-
ringsprogram, ganska omfattande sådan och framgångsrik. Man har 
minskat på personalen en hel del. Nu tvingas man till andra åtgärder 
också. Men för landskapsregeringens del ställer vi det kravet, det har vi 
bevisat i samband med budgetar, att man måste våga se på omfattning-
en och kostnaden i den egna förvaltningen och inte alltför lätt rikta in-
besparingskraven på omgivningen.  

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Ja, om ledamoten Perämaa som sitter i finansutskottet också granskar 
personalbokslut och annat, så kommer han att se att så har skett. Det är 
faktiskt en viktig fråga. Jag har aldrig trott på permitterings modell. Det 
som de tidigare regeringarna tillämpat. Det värmde för stunden kanske, 
men det blev inget bestående resultat. Om man ska minska på personal 
så ska man göra det på ett strukturellt och hållbart sätt. Det kommer jag 
att hävda hela tiden. Då måste man också kunna förändra verksamheter 
och göra saker på ett annat sätt för att lyckas med det. Men det kräver 
lite arbete och tankemöda.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag noterar att lantrådet är imponerad av de stora inbesparingar som 
den finska regeringen gör. När vi pratar ekonomi här, så tar lantrådet 
samhällsservicereformen som ett exempel på den ansvarsfulla ekono-
miska politiken om den här åländska regeringen driver. Därför vill jag 
ställa två frågor. För det första, tror lantrådet att det kommer att bli 
någonting överhuvudtaget av den här reformen under den här mandat-
perioden? Om det kommer att bli, vad kommer det innebära i konkreta 
inbesparingar?  

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Tack! Jag skulle inte vilja uttrycka det så som ledamoten Anders Eriks-
son, att lantrådet är imponerad av de stora inbesparingarna som rege-
ringen gör. Jag tycker givetvis att det är väldigt tråkigt att man är i en 
sådan situation att man är tvungen att spara på barnbidrag och andra 
viktiga sociala förmåner, som folk så väl behöver i dessa tider. Det jag är 
imponerad av, det är att man ändå kan hitta en väg framåt i svårt läge 
och där alla parter är tvungna att ge och ta och att man är beredd att ta 
det ansvaret och faktiskt på ett långsiktigt sätt försöka åstadkomma för-
ändringar i det hållbarhets gap som vi nu ser har öppnats och vidgats sig 
år för år i finländsk ekonomi. Det tycker jag är beundransvärt.  
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Ltl Anders Eriksson, replik 

Då vill jag nog att lantrådet är betydligt mera konkret. Den 26 mars 
2014 står jag här och frågar för det första. Kommer det att bli någonting 
av den här samhällsservicereformen under den här mandatperioden och 
för det andra, vad kommer det att innebära i konkreta inbesparingar? 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Samhällsservicereformens olika delar kommer att förverkligas under 
den här mandatperioden. Vi startar arbetet med utveckling- och till-
växtplanen det här året, vi kommer att presentera kommittébetänkande 
om färdvägen för kommunernas socialtjänst om några veckor. Det 
kommer också att kunna förverkligas. Det är min starka förhoppning. 
Det är ett mycket välgjort arbete vi kommer att få se. Jag har också goda 
förhoppningar om att vi ska kunna hitta konkreta inbesparingar inom 
infrastruktursektorn. Så svaret är ja.  

Talmannen  
Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Tack, lantrådet för anförandet. Lantrådet nämnde att 
liberalerna ville gå in för att dela ut 3 miljoner mer till kommunerna och 
så är ju inte riktigt fallet. Utan vad som här efterlyses är att är kostnads-
fördelningen rätt. Alltså andelen vad kommunen betalar och vad land-
skapsregeringen betalar. I ÅSUB:s rapport framgår det att det har varit 
en förskjutning helt enkelt. Kommunerna har enligt ÅSUB:s rapport be-
talat 2,9 miljoner av landskapets del av hela kakan. Det är väl det som 
ÅSUB har kommit fram och sen har man räknat och kommit fram till 
något annat.  

När det gäller den här reformen som trädde i kraft 2008, så sade 
lantrådet att den var generös mot kommunerna. Jag återkommer i 
andra repliken.  

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Jag måste ge ledamoten möjlighet att få fortsätta sin fråga.  

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Tack, fru lantråd. Det som lantrådet sade var att de 
har varit generösa mot kommunerna. Det kan jag hålla med om. Men 
endast det första året har den varit generös enligt den här rapporten och 
utdelningen. Det är fakta, för effekterna har successivt minskat fram till 
idag. Det som ÅSUB har kommit fram till i rapporten finns i deras sam-
mandrag. Sista meningen säger i princip allt. Det basbelopp som nu till-
lämpas som grund för landskapsandelarna är låga och motsvarar inte 
längre den nivå som gällde den reformtiden 2008.  

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Ja, orsaken till det har också vicelantrådet också redogjort för. En orsak 
som också blev bestående i systemet var den indexfrysning som gjordes 
2010 under den förra mandatperioden, där man frös 980 000 euro till 
kommunerna. Så det hänger nu med i systemet och i kalkylerna också 
framledes. Gamla synder är också orsaken till detta.  
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Man får komma ihåg att ÅSUB:s rapport är ett underlag. Landskaps-
regeringen har delgett vilka våra synpunkter är på det och på läget. Det 
skiljer ganska stort i belopp nu mellan vad kommunförbundet och land-
skapet avser. Men de förhandlingarna måste göras mellan parterna, 
d.v.s. kommunförbundet och landskapet.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Axel Jonsson, replik 

Tack, fru talman! Lantrådet frågar sig vilka instrument ska en ansvars-
full regering använda sig av för att lösa den ekonomiska utvecklingen vi 
har sett. För det första ska man se till att Ålands gymnasium inte tillåts 
öka sina kostnader med 2 miljoner eller 14 procent. För det andra så ska 
man kräva att ÅHS håller budget och undviker tilläggsbudgetar i mång-
miljonklassen. För det tredje ska man inte lägga iväg en miljon på en 
tillväxtplan och samtidigt höja skattetrycket på Åland genom att pressa 
kommunerna till det yttersta, genom nya kreativa lösningar. Menar 
lantrådet verkligen att höjda skatter, minskad köpkraft och en expande-
rande landskapsförvaltning är lösningen på den åländska samhällseko-
nomins utmaning.  

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Tack, fru talman! Jag kan upplysa ledamot Jonsson om det att om han 
läser årets budget så kan han konstatera att den här omtalade tillväxt- 
och utvecklingsplan, som jag för min del är helt övertygad om att Åland 
inte behöver någon som helst effekt på skatteöret för den är PAF finan-
sierat. Vad det gäller de här andra stora frågorna som här har lyfts så 
har jag förundrat mig genom åren över den retorik som kommer från 
Ålands Framtid när det gäller reformer överhuvudtaget. Man tror på nå-
got sätt att en reform ska leda till en omedelbar kostnadsminskning som 
ska ske från dag ett. Så är inte verkligheten. Inte i landskapet Åland och 
inte heller någon annanstans. Oftast kostar reformer initialt mer, men 
man hittar och skapar strukturer där man på ett långsiktigt sätt kan 
komma ner i utgifter och det är den processen som vi kommer att få se 
av. Man måste också jämföra med vart man är på väg i den utveckling 
du ser och kan du bryta den kurvan. Det är det vi pratar om när det 
handlar om reformer.  

Ltl Axel Jonsson, replik 

Vi tycks ha lite olika syn på reformer, lantrådet och jag. Man blir inte 
annat än oroad när vi har en konkret rapport från våra nya landskapsre-
visorer som säger att reformen ledde till ökade kostnader och man har t 
o m kritiserat det här. Att då påstå att reformer inledningsvis kan leda 
till ökade kostnader. Så kan det mycket väl vara, men när de ökar med 
14 procent de två första åren, så är det någonting som är fel. Det här 
skapar en oerhörd rädsla hos oss i Ålands Framtid för de reformer som 
landskapsregeringen håller nu på att driva in. När man för det första 
inte har ett ekonomiskt underlag, inte ett ekonomiskt perspektiv på hur 
man tänker organisera den här servicen framöver och inte har en minsta 
fokus på att försöka spara kostnader. Vad ska då slutresultatet bli av så-
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dana reformer? Vi har sett hur det har gått med Ålands Gymnasium. Vi 
hoppas att man gör allt för att undvika det också framöver, så att vi slip-
per den här typen av diskussioner där vi ser att kommunernas land-
skapsandelar utarmas på mest kreativa nya sätt.  

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Då vill jag att ledamoten Jonsson svarar mig, vad Ålands Framtids skola 
skulle kosta? Vad skulle sju gymnasieskolor ha kostat idag? 

Nej, what if heter det. Man kan inte komma till en utveckling som 
aldrig hände. Men det var Ålands Framtids modell och det var den utgif-
ten som vi visste vad det var och det var den utgiften som vi visste vad 
det var och den var den utgiften vi inte ville ta. Därför skedde föränd-
ringarna.  

Om Ålands Framtid vill gå tillbaka till sju skolor så får ni väl börja 
driva den frågan.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Det är väl så att den här retoriken börjar bli ganska bli 
likartad. Varje gång man går i replik eller anförande med lantrådet är 
anfall det bästa medlet. Ta ett nytt grepp för framtiden, säger lantrådet. 
Det är dags att börja föra en diskussion med kommunerna om den totala 
ekonomin. Det förvånar mig nog faktiskt att man inte har börjat med det 
enda från början när man bestämde sig att skapa en ny samhällsservice-
reform. Det är väl det som skulle ha varit utgångspunkten, att få ett 
grepp om den totala ekonomin och i det skulle man ha skapat den här 
samhällsservicereformen. Jag anser att landskapsregeringen har gått fel 
väg när man byggde upp det här underlaget för samhällsservicerefor-
men. Idag har det ännu inte presenterats en kalkyl på vad intjäningen 
är.  

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Naturligtvis är ekonomin en av orsakerna till att samhällsservicerefor-
men är i gång. Vi har många gånger fört en diskussion kring den här 
helheten. Men det viktiga nu är att landskapsregeringen har tagit på sig 
ledarskapet, vi finansierar ledarskapet och vi fortsätter att föra det 
framåt. Men det krävs också att man på den kommunala nivån vill vara 
delaktig. Jag hoppas att Ålands Framtid är ett av dem konstruktiva par-
tier som också i sina kommuner är med och medverkar till att framtiden 
totalt sett för hela landskapet och ur ett helhetsperspektiv ser till att vi 
är konkurrenskraftiga mot andra regioner framöver och att vi kan ge 
våra medborgare en bra service. Men det är som här sades, ett delat åta-
gande. Där vi i kommunerna och landskapet måste samverka.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Jag tänker inte replikera desto mera, men Ålands Framtid är alltid med 
när det gäller förnyelser och förbättringar. Men då vill vi veta också vart 
kostnadsutvecklingen leder.  
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Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Katrin Sjögren, replik 

Talman! Först en kort fundering. Det är lite så med respekt som med le-
darskap. Respekt kan man inte kräva. Det förtjänar man. Om sitt eget 
ledarskap måste övertyga om att det är gott, så kanske att ledarskapet 
bedömer någon annan. Landskapsregeringen kan inte heller ta del av 
det berömmet som riksregeringen får, när man har kommit till en över-
enskommelse med oppositionen. Man får beröm för att man har varit 
ödmjuk, att man har ändrat metoder och att man har kunnat kompro-
missa. Det kan man inte med minsta lilla välvilja säga att landskapsrege-
ringen vill. Vi kan säkert hålla på att tjata om de här parlamentariska 
grupperna och utvärderingen av landskapsandelssystemet. Vår bedöm-
ning är att det var två kardinal fel som landskapsregeringen har begått.  

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Jag har hört nu flera år om de kardinalfelen och jag har fortfarande inte 
upplevt att det är några stötestenar. Utan nu är det bara så att hur öd-
mjuk man än är så måste man säga att nu måste förändringsarbetet gö-
ras. Vi är igång med det, vi har kommit en bra bit på väg och nu ska det 
fullföljas och efter det måste man ta nästa bit. Det här är ett långsiktigt 
arbete, ett stort arbete och vi fortsätter det ihärdigt och kontinuerligt 
och jag hoppas att vi kan få en uppslutning om att det här är den rätta 
vägen att gå. Och vad jag har uppfattat oppositionen i Ålands Lagting så 
finns det inte långt ifrån samma motsättningar mot de reformprocesser 
som landskapsregeringen företräder, än om du har jämfört situationen 
på rikssidan.  

Ltl Katrin Sjögren, replik 

Talman! Långsiktigt och ihärdigt. Över flera mandatperioder. Skulle det 
då ha varit så fel att involvera alla som intentionerna var i landskapsre-
geringen. I hela samhällsservicereformen så saknas det en stor bit och 
det är ekonomin, det är landskapsandelssystemet. För det är ju så att det 
är euron och cent som betalar äldreomsorg och som betalar handikapps-
service, utkomststöd, missbrukarvård och barnskydd. Det kommer vi 
inte ifrån.  

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Ja, och vad är motsättningen med det? Det är väl helt naturligt det, att 
landskapsandelssystemet måste reformeras i enlighet med de utred-
ningar som nu är gjorda och de stötestenar vi har sett. Vi måste anpassa 
det med anledning av att kommunernas socialtjänst blir verklighet. Vi är 
igång med landskapsandelssystemet. En god sak av den här processen är 
det att vi inte ska göra ytterligare utredningar, utan nu går vi direkt på 
reformarbetet kring landskapsandelssystemet. Därför att det kommer 
att kräva många politiska breda diskussioner om hur det ska se ut för 
framtiden.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  
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Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, talman! Jag återgår till frågan. Det var ju i och för sig en intressant 
utvikning i debatten och toleranta talmän tillåter det, det är säkert ok. 
Jag vill fortfarande hävda att landskapsandelslagstiftningen är ett väl-
digt viktigt instrument i umgänget mellan landskapet och kommunerna. 
Landskapet beslutar om olika oerhört viktiga samhällsservicestrukturer 
och formler och kommunerna utför dem. När det i debatten uppenbarli-
gen finns en misstro mellan parterna och oberoende av hur en kom-
mande kommunstruktur ser ut och hur umgänget ska fortsätta mellan 
landskapet och kommunerna, så tycker jag att det är väldigt viktigt att 
tro på systemet och tillämpa det på ett för bägge parter trovärdigt och 
förtroendefullt sätt.  

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Ja, landskapsregeringen tror på systemet och vi använder oss av syste-
met. Nuvarande finansminister har också tagit på sig skulden för den 
miss som skedde. Det vill säga att de här uträkningarna och den här dis-
kussionen borde ha hållits ett halvt år tidigare. På den punkten har han 
tagit på sig ansvaret. Vilket jag tycker är hedersamt. Han har heller inte 
velat föra över någon skuld över förvaltningen eller en enskild tjänste-
man. Svaret till mig var att han har varit med så länge och att han tar på 
sig det politiska ansvaret för det här. Jag tycker att det var generöst, det 
var storartat och det har jag respekt för.  

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, talman! Så långt politiken det är gott och väl, men med det som 
jag avser umgänge ingår också framförallt ekonomi och i någon mån ju-
ridik. Jag eftersträvar fortfarande sådana hållbara beslut ur vilka kom-
munerna kan utläsa vad som har beslutats, på vilka grunder, vad en 
missnöjd kommun möjligen kan göra osv. Jag vill bara för förordning-
ens skull säga det att när jag fick ett tidigare svar om att lagtinget har 
beslutat och nu ska alla rättas och packas efter det. Utmärkande för par-
lamentsbeslut är ju att de inte är överklagbara. Det är normbeslut vad 
gäller sen den direkta tillämpningen enskilt till landskapsregeringen. 
Jag vill verkligen att landskapsregeringen fattar sådana beslut som lag-
stiftningen förutsätter också i detta ärende.  

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Vi ska naturligtvis fatta de beslut som fordras i frågan och vi kommer 
också att hålla de diskussioner som fordras i frågan med kommunför-
bundet och den processen är redan i gång.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Anders Eriksson 

Fru talman! Det är en stor och viktig reform som ligger i botten för det här 
spörsmålet. Lantrådet sade att hon är förvånad över Ålands Framtids retorik 
och att vi alltid är så skeptiska till reformer och man får finna sig i att refor-
mer ofta kostar mer i början när det är någonting nytt. Vi är absolut inte 
skeptiska till reformer men vi är skeptiska till att vi inte kan utläsa vad man 
kommer att spara i pengar på den här typen av reformer. Det kommer vi ald-
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rig att få ett svar på. Vad kommer vi att spara in och hur kommer vi att spara 
in det? Alla dessa reformer som har genomförts. Finns det något som faktiskt 
har blivit billigare? Nu kanske lantrådet får ett tips av vicelantrådet, men jag 
har aldrig kommit med det.  

Till slut gymnasiereformen. När det gäller kommunernas socialtjänst fick 
jag ett löfte av lantrådet för snart ett år sedan att till hösten skulle det komma 
ett svar på de ekonomiska konsekvenserna. Det var sista hösten som vi redan 
har passerat. Låt mig tvivla på att vi ska spara in på de här fantastiska refor-
merna. Jag tvivlar åtminstone så länge det inte finns ett ordentligt underlag.  

När det gäller svaret på vårt spörsmål, så har jag tre kommentarer till det 
här viktiga spörsmålssvaret. I spörsmålet framhåller ju vi att uppföljning av 
landskapsandelsreformen 2008 uttryckligen är ett underlag för fyra års juste-
ring. Där skriver landskapsregeringen så här att man instämmer i att upp-
följningen är ett underlag, men den är ett underlag för fortsatt utredning och 
en förhandlingsprocess. Jag vet inte om det är en felskrivning. Det kanske 
kan vara en förhalningsprocess. Det är jag inte helt säker på. Den andra 
kommentaren i svaret som jag är lite fundersam på är det som också ledamo-
ten Perämaa nämnde tidigare när man skriver så här: Landskapsregeringens 
uppfattning är att lagtinget omfattar det landskapsregeringens helhetsbe-
dömning av den offentliga ekonomins ansträngda läge som beskrevs i bud-
getförslaget för 2014.  Lagtinget – ja. I omröstning, majoriteten – ja. Men de-
finitivt inte Ålands Framtid. Jag kan vända mig till lagtingskollegan Perämaa 
och säga att det finns åtminstone ett borgerligt parti till förutom liberalerna 
och det är Ålands Framtid.  

Det framställs i spörsmålet också att paragraf 6 är tvingande så att en ju-
stering av landskapsandelarna basbelopp ska genomföras vart fjärde år. Här 
säger landskapsregeringen att det som man tycker att är tvingande är att det 
ska göras en utredning och det som är tvingande är det att det ska göras en 
bedömning och att man ska förhandla med kommunerna. Jag håller inte med 
om det där. Det är faktiskt till att vantolka det som står i paragraf 6. Paragraf 
6 i landskapsandelslagen tar det för det första upp det faktum att kostnads-
fördelningen mellan kommunerna och landskapet ska hållas på samma nivå. 
Det är det första. Det andra är att det ska göras en justering vart fjärde år och 
där sägs det: Basbeloppen av det uppgiftsbaserade landskapsandelarna ju-
steras i överensstämmelse med utredningen. Det glömde landskapsregering-
en att nämna i sitt svar. Sen sägs det ytterligare att det ska göras utredningar 
och att det ska vara förhandlingar. Men definitivt ska det göras en justering i 
enlighet med utredningarna. Det är paragraf 6 enligt mitt synsätt väldigt tyd-
lig med.  

Fru talman, det blir ofta väldigt mycket utredningar och väldigt mycket 
kalkyler, förhandlingar, ytterligare utredningar när man diskuterar den här 
typen av frågor. Men om vi försöker koka ner det och försöker ge ett svar på 
att vad innebär den här debatten. Vad innebär vårt spörsmål? Vad innebär 
regeringens svar för gemena man? Vad innebär det riktigt för ålänningarna? 
Jag tror att det är viktigt att man har klart för sig att det är enbart kommu-
nalskattetrycket som vi kan påverka här på Åland. Statskatten kan vi inte 
göra någonting åt. Samfundsskatten och övrigt kan vi inte göra någonting åt. 
Det är enbart det kommunala skattetrycket vi kan påverka. Det betyder att för 
varje cent, för varje euro som landskapsregeringen nu gröper kommunernas 
ekonomi, så betyder det ytterligare en cent. Ytterligare en euro på skatte-
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trycket. Landskapsregeringen skriver i sitt svar att helheten är central. Pytt-
san, skulle jag faktiskt vilja säga. För det här är helheten om vi ska se land-
skapets ekonomi som en helhet. Kommunerna och landskapets ekonomi. 
Landskapsregeringen ser inte den ekonomiska helheten för landskapet Åland 
och ålänningarna, utan man ser bara till den egna verksamheten. Därför har 
vi också plus 4 miljoner euro igen när det gäller ökade driftskostnader för 
landskapsregeringen. Finansministern Nordlund säger att vi inser allvaret 
ifrån regeringens sida. Skulle man ha insett allvaret, skulle man definitivt inte 
höjt konsumtionsutgifterna ytterligare ett år. Som det har framgått så är köp-
kraften central i Ålands Framtids borgerliga politik. De extrema avgiftsför-
höjningar som vi hade upp i frågestunden senast i fredags är ÅMHM, de slo-
pade skatteavdragen, det aktivt försämrande kommunala ekonomin som är 
en tredje faktor, som faktiskt försvagar köpkraften och det åländska välstån-
det. Det bekymrat oss. När det gäller den sista av de tre punkterna jag 
nämnde, försämrande av kommunalekonomin, så har vi olika åsikter enligt 
ett vederhäftigt sätt att följa och beräkna på basen av den lagstiftning som rå-
der så förlorar kommunerna 3 miljoner euro. I det skriftliga svaret och i det 
muntliga svaret ifrån landskapsregeringens sida så har åtminstone inte jag 
och ändå tycker jag att jag är någorlunda normalbegåvad, fått ett svar på hur 
man kan få ner dessa 3 miljoner till 36 000 euro. Där har landskapsregering-
en en ganska stor bevisbörda. Det slopade indexet innebär ungefär 0,7 miljo-
ner totalt för de åländska kommunerna. Men det visar sig att upp till en halv 
procent kan det innebära på skatteöret för skärgårdskommunerna, Eckerö, 
Sund, Geta och Lumparland. Politik är långsiktigt. Det gäller att se de långa 
linjerna. Jag måste bara som ett konkret exempel nämna att när jag kom in i 
kommunalpolitiken i Jomala, så hade vi ett ekonomiskt elände just då och det 
är ganska länge sedan. Det berodde på investeringar i Vikingahallen på en 
oansvarig ekonomisk politik helt enkelt. Då sneglar vi avundsjukt på Fin-
ströms kommun och tyckte att det var ett ekonomiskt föredöme. Det var otro-
ligt väl slimmad organisation. Finström idag, har stora problem. Problem 
pga. stora investeringar, som kanske inte har varit så genomtänkta alla 
gånger.  

Jag vill säga för Jomala kommuns sida tog det många år att få det här på 
rätt och det är de här långa processerna som inte allmänheten ser alla gånger. 
Men tyvärr är det också många politiker som inte ser helheten utan man ser 
bara fram till nästa val. Med det här vill jag visa att det tar tid. Fortsätter den 
ekonomiska politik som den här landskapsregeringen driver med att urgröpa 
kommunernas ekonomi, så har vi väldigt stora problem framför oss med 
tanke på att lantrådet sade att det gäller att blicka framåt. Jag vill understryka 
en sak. Kommunerna måste definitivt ta sitt ekonomiska ansvar. Det är inte 
frågan om annat. Men frånsett från Mariehamns Stad så är min uppfattning 
att kommunerna har en otroligt slimmad organisation om vi jämför med 
landskapsförvaltningen och det tål också att fundera på.  

Jag vill avsluta med att igen plocka upp tre punkter ur den utredning som 
jag såg att finansminister Nordlund hade med sig upp, d.v.s. den utredning 
som ÅSUB gjorde och som skulle ligga till grund för den justering som har 
uteblivit. Där sägs det så här: Rapporten innehåller ett stort antal tabeller 
och rätt tekniskt till sin karaktär. Några av de övergripande huvudresulta-
ten kan dock sammanfattas i följande punkter. Jag nämnde bara en punkt 
förra gången. För det första. Reformen år 2008 stärkte kommunernas drift-
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sekonomi, men effekten har därefter minskat. Flera av kommunernas resultat 
har försvagats under den period som systemet har tillämpats. För det andra 
skillnaderna mellan kommunernas ekonomiska situation har ökat sedan 
2008 och det beror inte enbart på det som vi debatterar nu. Det är också hel-
heten som har spelat in där. Det sista är det intressanta, med tanke på att fi-
nansministern Nordlund sade att nu är vi tillbaks på samma nivå som vi var 
när denna reform inleddes. Så här lyder sista punkten, jag citerade den förut i 
ett replikskifte för jag tycker att den är jätte viktig, det basbelopp som nu till-
lämpas som grund för landskapsandelarna är låga och motsvarar inte 
längre den nivå som gällde vid reformtidpunkten. Vi måste värdera det. 
Landskapet se verkligheten så som den är.  

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Jag kan i viss mån ha förståelse för att man ställer det här 
spörsmålet med tanke på de procedurfel som gjordes under hösten. Men 
jag har väldigt svårt att förstå den här debatten, som förs här idag från 
oppositionens sida. Därför att syftet med spörsmålet var att följa lagen. 
Ja, vi följer lagen. Problemet för oppositionen just nu är att om vi följer 
lagen och dess motiveringar, då blir inte resultatet det som man egentli-
gen avser från oppositionens sida. Därför att vi har som grund för våra 
utredningar ÅSUB:s utredning. Ja, den är väldigt bra och väldigt kompe-
tent gjord. Sen i följande utredning så måste man följa lagstiftningen 
och den är att man också måste beakta den ingående balansen som var 
ungefär 2 miljoners skillnad och ytterligare den uteblivna indexjuste-
ringen 2010. Då kommer man fram till 36 000 euro. Det är objektiva 
fakta. Sen kan man från oppositionen sida politiskt tycka att man ska ge 
3 miljoner extra till kommunerna. Det kan man göra, men frågan är om 
det är samhällsekonomiskt ansvarsfullt på långsikt.  

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Finansministern Nordlund säger att han är förvånad över att vi har 
lämnat in det här spörsmålet. Det står klart och tydligt i motiveringen 
att det ändå är klart att oavsett hur vi räknar att man har försvagat den 
kommunala ekonomin avsevärt under den här mandatperioden. Det har 
vi sagt hela tiden. Sen när det gäller det att vi på något sätt skulle vara 
besvikna för att man inte följer lagen. Absolut inte. Jag anser att land-
skapsregeringen inte följer lagen. De förklaringar som finansministern 
Nordlund har gett så tror jag att faktiskt att och det säger jag med all väl 
mening, det skulle regeringen vinna oerhört mycket på om han i en in-
sändare skulle skriva ner ett ordentligt resonemang om hur man faktiskt 
kommit fram till den här märkliga summan. Man har ju inte ens samma 
jämförelser i år, som t.ex. kommunförbundet hävdar att man ska ha. Jag 
kan inte förstå hur man kan stå så långt ifrån varandra i sådana här fun-
damentala frågor.  

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Ja, ledamot Eriksson. Det är lite jobbigt när verkligheten inte stämmer 
med den egna politiska uppfattningen eller målsättningen som det gör i 
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det här fallet. Sen så sade jag inte att det var konstigt att man lämnat in 
det här spörsmålet utan tvärtom. Jag sade att jag har förståelse för det 
att man gjorde. Men jag har ingen förståelse för den här debatten, där 
man försöker konstruera en verklighet som inte finns. För verkligheten 
är väldigt lätt att utlösa ur lagstiftning och de motiveringar som finns, 
för en del går tillbaks till 1993 och framåt, alla de lagförändringar som 
har gjorts det kan försäkra ledamot Eriksson och alla andra. Finansav-
delningen, tjänstemännen följer exakt den lagstiftningen som gäller. 
Någonting annat skulle vara främmande i en rättsstat, som vi lever i nu.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Ja, i största väl mening. Jag har en annan uppfattning om på vilket sätt 
man följer den här lagen. Skriv ner och skriv en insändare, skicka mail 
eller gör vad som helst. Jag tror att den här debatten skulle vinna väldigt 
mycket på om man skulle lista ut på vilket sätt man har fått ner 3 miljo-
ner till 36 000 euro.  

Sen när vi pratar om helheten som man har pratat om tidigare. Det är 
ganska självklart att vi tar vara på alla tillfällen vi får för att föra en de-
batt om den ekonomiska politik som drivs idag. Det kan inte förbigått 
finansminister Nordlund att vi tycker att den är felaktig. Vi tycker att det 
är fel att man ger ett borgerligt samhälle åtminstone på pappret, så ak-
tivt försämrad köpkraft för ålänningarna och rullar ut en stor del av 
kostnaderna på medborgarna och kommunerna. Det har vi sagt om och 
om igen. Det är vår uppfattning. Sen att landskapsregeringen har en an-
nan uppfattning, det kan jag ha förståelse för. Men det här är det viktiga 
om vi ska se till den ekonomiska helheten.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Jag måste kommentera den här korta kommentaren 
som kommer flera gånger när ledamot Anders Eriksson håller olika an-
föranden. Man vill ta upp det här med Mariehamns Stad som ett dåligt 
exempel, att staden har ingen slimmad budget och att man skulle ha 
misskött sitt uppdrag där politiskt. Man borde veta vad man talar om för 
det här skapar en polarisering mellan staden och landsbygden och det är 
politik som jag inte tycker att ska föras i den här salen. Vi måste också 
börja se Åland gemensamt som en helhet. Vi kan inte hela tiden hålla på 
att arbeta så här. Det är ohållbart.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det var en liten bisats i hela mitt anförande, men givetvis har ledamoten 
Kemetter rätt att ta upp det. Vi behöver en levande landsbygd. Vi behö-
ver en levande skärgård och vi behöver också en livskraftig stad. Det är 
inte fråga om annat. Men det som har förvånat mig när jag har tagit del 
av statistik ledamot Kemetter är när jag ser vilka intäkter Mariehamns 
Stad har och vilka enorma driftskostnader man har per capita och vilken 
skuldsättning man har. Jag kan hålla med om att man kanske inte ska 
nämna det i lagtingsdebatten, men jag vill göra det som ett exempel på 
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hur det kan gå när vi har fokus på att skapa större så kallade kostnadsef-
fektiva enheter. Det blir väldigt annorlunda.  

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Det är ju landskapsandelar vi diskuterar och det sy-
stemet som vi har haft, har ju inte direkt gynnat staden så det kanske 
finns förklaringar i det.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Igen. Jag tror att jag har sagt det 100 gånger. Landskapsandelarna är till 
för att utjämna skillnaderna, att det ska gå att hålla hela Åland levande 
som var en populär devis förut, men det har ju försvunnit allt mera. Det 
är intressant att ta del av ÅSUB:s statistik över kostnader, intäkter och 
skuldsättning i de åländska kommunerna. Jag tror att de som tittar på 
de siffrorna blir ganska förvånade när man kommer till Mariehamns 
Stad.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade.  

Lantrådet Camilla Gunell 

Fru talman! Det är svårt att hålla sig borta från talarstolen när man hör le-
damoten Erikssons anförande. På något sätt tycker jag att det är något grund-
läggande som han har missat i den här diskussionen. För det första så säger 
ledamoten Eriksson att kommunerna har en mycket slimmad organisation. 
Ja, jag går inte in på någon särskild kommun och tycker om den saken. Han 
säger att vi ska se verkligheten som den är. Det tycker jag också. Men den 
som är verklighetsfrämmande i den här diskussionen är ju ledamoten Eriks-
son. Alltså betänk att vi ändå har bland en av de lägsta kommunalskatterna i 
hela landet. Betänk också det att landskapet redan i dag bär kostnader som 
på rikssidan är kommunala, d.v.s. för hela hälso- och sjukvården och för 
gymnasieskolan. Skulle det tas och finansieras via skatteören, skulle kommu-
nalskatten på Åland vara 28 procent, åtminstone. Det som händer är när 
landskapet ska producera kommunal service i allt högre grad och till den 
standard som medborgarna kräver, så i en minskande klumpsumma ekonomi 
så har vi mindre och mindre utrymme, att finansiera det som är autonomin 
och självstyrelsens grundpelare. Det här är en utveckling som jag undrar om 
Ålands Framtid vill att ska fortgå. Så det är viktigt att se hela den här delen 
som en helhet. Och betänk också det att om kommunernas verksamhet är 
ordnad på ett optimalt sätt, den är så slimmad. På Gotland har man två per-
soner som äldreomsorgsledare för hela kommunen Gotland. Vet ni hur 
många vi har på Åland? Över trettio. Jämför två mot trettio. Har vi den 
kommunala sektorn de facto optimalt arrangerad idag på Åland? Eller finns 
det ett och annat att göra för att få saker och ting effektivare? Då kan man 
inte sitta alla i 16 olika territorier och titta på sina egna områden, sina egna 
kommunala budgeter och sitt eget område. Man måste se det ur en helhets 
perspektiv. Det viset är från landskapet är förändringstrycket måste ligga på 
den kommunala nivån. Förändringarna måste göras interkommunalt och 
mellan kommunerna. Inom ramen för färre administrationer. Då kan man 
åstadkomma strukturella, hållbara förändringar, som ger ekonomisk effekt. 
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Det är vad vi ser, efter att ha jobbat bl.a. med kommunernas socialtjänst och 
inventerat den sektorn. Vi ser också på andra områden.  

Landskapsregeringen borde skriva en insändare så att folk förstår skillna-
den mellan 3 miljoner som ÅSUB utredning visar och 36 000 euro som land-
skapet har kommit fram till. Vicelantrådet har i otaliga gånger försökt säga 
vad det beror på att skillnaden är som den är. Dels beror det på en differens 
när man gick in i det nya landskapsandelssystemet år 2008 som var på 2 mil-
joner. Den ska också beaktas när man kommer till det här slutresultatet. För 
det andra skedde det en indexfrysning år 2010 som också belastar i ett längre 
perspektiv hela systemet. Det är två av huvudskälen. Det är mycket transpa-
rent, det är mycket öppet och tydligt varför det här inte är 3 miljoner utan 
snarare trettio.  

Sen så kan jag inte heller höra det här gång på gång och låta det vara det 
vara oemotsagt, att landskapsregeringen för en politik där man rullar ut 
kostnaderna på medborgarna och själv inte gör någonting. Alltså det är ju 
inte sant. Det är inte sant. Vi jobbar med alla de instrument som vi har till 
vårt förfogande. Ska jag repetera? Jag har sagt det förut. Det kanske vi inte 
behöver dra igenom en gång till. Det är inte så. Ni får titta på våra personal-
bokslut, ni kan gå igenom dokumenten så ser ni att det inte stämmer. Vi har 
en ambition om att få den bästa möjliga optimala självstyrelsemyndighet som 
bara är möjligt inom de resurser som vi har. Men vi inser också att vi måste 
jobba med strukturen, för att på långsiktigt är det de som ger ekonomisk ef-
fekt, som har någon betydelse på den ekonomi som vi befinner oss i. Tack 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Lantrådet sade att det är tack vare mig som hon har svårt att hålla sig 
borta från talarstolen och jag tycker det är trevligt för jag tycker att det 
är bra att vi har regeringschefen här och debatterar med oss. Sen är det 
alltid svårt att debattera i och med att regeringschefen alltid kan gå in 
och hålla ett helt anförande. Men det hör till systemet och det har jag 
inga invändningar emot. I vilket fall som helst, så jämför lantrådet alltid 
med riket och kom fram till att 28 cent skulle kommunalskatten vara om 
vi hade lika som i riket. Men då glömmer hon, att när ÅHS bildades och 
när man slog ihop folkhälsoförbundet som var ett kommunalt organ, 
centralsjukhuset m.fl. så också då utgick man ifrån att det skulle vara 
kostnadsneutralt emellan kommunerna och landskapet. Det är inte rim-
ligt att hålla på att jämföra med hur det är i riket om vi pratar om språk-
strategier eller barnbidrag eller vad det nu är. Utan vi måste faktiskt 
koncentrera oss på vad som är det bästa för det här samhället. Så den 
där jämförelsen håller inte, fru lantrådet.  

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Jag har inte några som helst ambitioner att stanna varken på 70-talet el-
ler fast på 90-talet. Jag jobbar för framtiden, med framtiden och med 
framtida scenarior. Det är ju därför vi är här. Det är just därför vi måste 
fråga oss att vad det är för samhälle vi vill ha och vad är det för samhälle 
vi vill skapa. Jag tycker att man ska betänka det här att vill Ålands 
Framtid att vi kommunaliserar självstyrelsen. Är det en utveckling man 
tycker att man ska ha eller ska vi försöka stoppa det och hitta en annan 
väg. Och jag jämför inte alltid med riket, jag jämförde just med Gotland.  
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Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag hävdar fortsättningsvis att tittar man på de små åländska kommu-
nerna, så är de enormt kostnadseffektiva. Menar lantrådet på fullt allvar 
att dessa 30 omsorgsledare som hon nämnde, att de inte gör någonting, 
att de bara sitter där och att de skulle klara sig bra om man tog bort 28 
stycken? Jag är inte alls säker på det. Vi har ju en helt annan struktur. 
Men igen, fru lantråd, jämför administrationskostnaderna med land-
skapsförvaltningen och de åländska kommunerna, så kommer nog siff-
rorna att visa att kommunerna är synnerligen slimmade.  

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Ja, här tror jag nog att våra åsikter skiljer oss ganska vitt isär. Ålands 
Framtid, som jag tolkar det, ville ha sju skolor. Man ville inte ha någon 
förändring på den punkten. Också vad det gäller kommunala frågor ett 
förändringsarbete inom hur vi producerar kommunal service. Jag ser 
det som nödvändigt. Ålands Framtid får driva sin stagnationspolitik om 
man så vill. Men vad gäller den här helheten, så kan man inte sitta i 
varsin kommun och se till den kommunens bästa. Man måste bedriva en 
helhetspolitik, som innefattar alla kommuner tillsammans och land-
skapet. Då kan vi skapa förändring och det är det vi försöker åstad-
komma.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Katrin Sjögren, replik 

Talman! Jag skulle vilja påminna lantrådet om att siffrorna som land-
skapsregeringen har tagit fram är landskapsregeringens. Förhandling-
arna vad gäller kommunerna sköts mellan två parter. Det här är land-
skapsregeringens siffror. Ytterst blir det här antagligen en fråga som får 
avgöras i domstol. När det gäller samhällsservicereformen och det vik-
tiga arbetet som vi behöver göra, så är det på det viset att Åland är unikt. 
Kanske att det skulle finnas andra lösningar för just de här smala områ-
dena. För precis det som lantrådet tar upp, inom äldreomsorgen och 
också inom t.ex. grundskolan är det helt utanför själva samhällsservice-
reformen. Jag är helt övertygad om att vi ska kunna höja kvalitén om vi 
skulle få igång ett samarbete där också. Men det är utanför samhällsser-
vicereformen.  

Talmannen 
Nu börjar debatten igen bredda sig till att bli en debatt om samhällsservicereformen och 
jag påminner om att som underlag så ligger ett spörsmål och ett spörsmålsvar.  

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Vi får väl säga att basbeloppen kunde se annorlunda ut om man fick en 
annorlunda organiserad kommunstruktur och kommunal servicepro-
duktion. Så har vi knutit tillbaka till meddelandet eller spörsmålet. Det 
är väl det vi pratar om. Hur ska överföringarna se ut mellan landskapet 
och kommunerna? Hur ska vi finansiera viktig kommunalservice? 
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Ltl Katrin Sjögren, replik 

Det är helt rätt och själva basbeloppet är en del av landskapsandelssy-
stemet. Alltså kommer vi tillbaka till ruta ett. Det skulle ha varit med 
från första början.  

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Ja, som det är här på livets stig så måste man ta ett steg i taget. För min 
del så ser jag kommunernas socialtjänst som ett första steg. Äldre-
omsorgen blir definitivt föremål för nästa. Jag tror att vi har mycket att 
göra för att samorganisera äldreomsorgen på Åland. Så den frågan är 
definitivt inte ställd utanför men man måste ta ett steg i gången.  

Talmannen  
Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Och tack fru lantråd för ytterligare tillrättaläggande el-
ler förklaringar som lantrådet nämnde att också de här 2 miljoner som 
också ska beaktas eller dras av vart man än kommer. Vi kan påminna att 
den här 2 miljonen som 2008 fanns med i landskapsandelarna var en-
kom i princip därför att investering stöden från landskapsandelarna för-
svann i samband med reformen och därför gav man två miljoner extra 
om man säger så, som man har över de kalkylerade kostnaderna jämfört 
med nettokostnader för att också säkerställa att investeringarna på soci-
ala sektorn och grundskolan också skulle kunna göras framöver av 
kommunerna. Det var därför det var en medveten handling att också in-
föra de för att inte äventyra investeringarna på de här viktiga områdena 
som socialsektorn och grundskolan som är lagstadgade uppgifter för 
kommunerna.  

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Jag satt i den regeringen som tog fram det förra landskapsandelssyste-
met. Det fanns säkert goda skäl till varför man gjorde som man gjorde. 
Men det är de facto en faktor som man kan beakta idag.  

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! En faktor som då har en parts beaktats, som mycket 
viktig. Jag skulle säga från liberalernas sida, att det är viktigt att man 
också har sådana faktorer med som inte äventyrar sociala sektorn och 
grundskolan och kan vidare investera på de här områdena, som man 
ändå har ålagt från landskapsregeringen att sköta och att också upprätt-
hålla den servicen. Därför är det oerhört viktigt att kommunerna inte 
där ska finansiera de här själva. Om man nu tar bort de här 2 miljonerna 
så betyder det att alla investeringar inom de här lagstadgade områden 
ska kommunerna stå för. Därför kommer den här kalkylen slå fel om 
man också beaktar den parametern som landskapet har tagit med i sina 
kalkyler.  

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Ja, de diskussionerna måste ske i ett annat rum. Där ledamoten Asumaa 
i sin egenskap av ordförande för samrådsdelegationen för kommunför-
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bundet och landskapsregeringen och där måste den diskussionen föras, 
där man också kommer till ett slut resultat.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade.  

Vtm Roger Jansson 

Ärade, fru talman! Dagens ämne är ett spörsmål avseende justering av bas-
beloppen till kommunerna. Flera talare har varit inne på helt andra ärenden 
och fått möjlighet att säga sitt om det. Jag ska bara kort kommentera några 
saker mycket kort, fru talman.  

Till ledamoten Anders Eriksson vill jag svara att det var på det sättet att 
ÅHS reformen år 1993 resulterade i en besparing för de tidigare tre organisat-
ioner sammantaget på 10 miljoner mark. Det här redovisades i bokslutet och i 
verksamhetsberättelsen två år efter reformen för den som vill läsa.  

För det andra så har det varit tal om administrationskostnader i kommu-
nerna och de finns att läsa i ÅSUB:s utredning och ÅSUB:s årsbok tabell 11.9 
nettoriskkostnader per person efter sektor och kommun är det frågan om. 
Där är det alltså Jomala som har de lägsta administrationskostnaderna. Se-
dan följer Vårdö, Geta och Mariehamn. Alltså 12 kommuner har högre admi-
nistrationskostnader per capita vad Mariehamn har. Och 9 av dessa har mer 
än dubbelt högre än långt mer än dubbelt högre. Så att när Jomala har 72 
euro per capita i administrativa kostnader och allmän förvaltning som det 
kallas, så har Mariehamn 126 euro. Eckerö 414 euro, Föglö 438 euro, Saltvik 
238 euro osv. Så det som svar på en fråga som varit upp här inom de regler 
som jag har förstått att talmanstrion godkänner.  

Sedan ett litet svar till ledamot Katrin Sjögren som sade att i samhällsser-
vicereformen har inga som helst ekonomiska uträkningar gjorts. Jag ledde en 
grupp som tog hand om hela den infrastrukturella sektorn och vi lade en fas 
på att redovisa troliga, möjliga ekonomiska vinster i miljonbelopp. Läs gärna 
utredningen, så får ni svar på det.  

Nu fru talman, till dagens ärende. För Moderat Samling för Åland och dess 
lagtingsgrupp kunde kommentarerna vara väldigt korta och det hoppas jag 
att de kommer att bli. Men inte så korta så att jag kan kalla de korta. I sakfrå-
gan har landskapsregeringen med saklig information tillbringat lagtinget 
kunskapen vad som man har gjort och man har medgivit sitt misstag på två 
punkter. När det gäller att överväga justeringen på basen av ÅSUB:s delrap-
port och när det gäller att förhandla med kommunerna. Redan ordet för-
handla visar att frågan inte är aritmetisk utan den är en bedömningsfråga. I 
landskapslagen om allmänna landskapsandelars i 6 paragraf talas om bibe-
hållande av kostnadsfördelningen. Där sägs om den här frågan som nu är 
upptaget i spörsmålet, att kostnadsfördelningens utveckling utreds i sin hel-
het mellan landskapet och kommunerna vart fjärde år s.k. justeringsår. Bas-
beloppen av de uppgiftsbaserade landskapsandelarna justeras ju överens-
stämmelse med utredningarna och här kommer både ÅSUB och finansavdel-
ningen in i bilden.  

Enligt landskapsandelslagen om undervisnings- och kulturverksamheten 
och landskapsandelarna för socialvård är de två skilda landskapslagen. Innan 
en justering vidtas av landskapsregeringen ska landskapsregeringen för-
handla med kommunerna om kostnadsfördelningens utveckling. Här har vi 
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också lärt oss att det inte gjorts av regeringen med Roger Jansson som satt till 
1999 och inte av regeringarna Roger Nordlund 1 och 2, som satt fram till 
2003. Inte av regeringarna Roger Nordlund 3 och 4 som satt fram till 2007 
och inte av regeringen Viveka Eriksson som satt fram till 2011 och inte nu 
heller nu med regeringen Camilla Gunell. Motiveringarna som landskapsre-
geringen nu ger oss är att skälen till detta är strukturella förändringar som 
har gjort att man inte har sett sig motiverad i de här olika regeringarna att 
göra dessa justeringar. Det är bakgrunden. Det som är klart är att lagkraven 
inte ska läsas som ekonomisk enkel matematik. De är tvingande på några 
punkter, men inte bara vad avser matematiken. De är tvingande när det gäller 
basbeloppet i att utredningar ska göras. De är tvingade på det sättet att land-
skapsregeringen ska göra bedömning av dessa utredningar. De är tvingande 
på den punkten att landskapsregeringen ska förhandla med kommunerna. 
Sen är de tvingande då men här är det intressanta då till överväga en juste-
ring på basen av bedömningen och på basen utav förhandlingarna. Inte på en 
enskild utredning, så säger inte lagen. Utan på bedömningen av de här utred-
ningarna som är pluralt angivet och av förhandlingar.  

Sammantaget när jag har följt med den här diskussionen, inte den här utan 
det som har föregått den här diskussionen och skrivande av spörsmålet också. 
Jag kan inte komma fram till annat, jag reagerade omedelbart också att var 
det så att kommunerna hade gått miste om 3 miljoner euro per år och att det 
var allvarligt i sådana fall. Sen läste jag lagen och konstaterade att så kan man 
inte säga. Därför skulle jag vilja kalla det här politiskt baserad informations-
bubbla i storleksordningen 3 miljoner euro. En politiskt baserad informat-
ionsbubbla i storleksordningen 3 miljoner euro, där man har fört ett antal 
personer i det här landskapet bakom ljuset. Vem är det som står för den här 
politiskt placerade informationsbubblan? Det är Ålands Kommunförbund 
och där har styrelsen för Ålands Kommunförbund, dess VD och dess ordfö-
rande naturligtvis ett stort ansvar. Man måste kunna förstå och läsa lagen så 
att den här justeringen ska baseras på ÅSUB:s och finansavdelningens beräk-
ningar i kombination. Ålands Kommunförbund har kanske mer att förklara i 
de här frågorna än vad landskapsregeringen har i dagsläget genom att land-
skapsregeringen nu är erkänt att man, liksom tidigare regeringar, inte helt 
och fullt har gjort rätt. Men det är reparabelt.  

Vad som för Moderat Samling för Åland och dess lagtingsgrupp är det vik-
tigaste när vi har studerat det här ÅSUB:s utredning och inte minst ÅSUB:s 
årliga årsbok. Så är det uppenbara som har skett sedan 2008 års kommunre-
form och som vi alla är medvetna om. Vi blir särskilt medvetna om det när vi 
läser siffror och statistik, att det är ordentliga snedfördelningar. Det är ett så 
orättvist system idag i förhållande till medborgarna som man kan tänka sig. 
Det här låter som hårda ord, men det är bara att se på statistiken och se hur 
det har utvecklats. Därför att det blev till delar en snedfördelning i den re-
formen och dessutom har det skett stora förändringar inom kommunerna när 
det gäller deras inkomstbildning, utveckling och deras kostnadsjakt och som 
absolut måste beaktas. Så vårt budskap är, oberoende av samhällsservicere-
formen som vi inte vet när vi kommer att få effekter på landskapsandelarna 
så måste det här årets arbete med kommunandelarna resultera i en ordentlig 
förändring som igen skapar ett någorlunda rättvist system. Det finns ingen 
gudomlig rättvisa som kan uppnås i den här världen, men ett så rättvist sy-
stem som bara är möjligt. Vi åberopar landskapsregeringen, hallå hallå. Se till 
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att få det här gjort under år 2014. Jag lovar det och det är väldigt viktigt. Det 
är den viktigaste frågan när det gäller kommunandelarna, att få det här juste-
rat. Gör jämförelser i ÅSUB statistik mellan t.ex. Jomala och Lemland och 
mellan Sund och Greta, så ser ni att det är någonting rant här. Så här kan det 
inte vara. Det finns alltså kommuner som är i en väldigt god ekonomisk situ-
ation och det finns andra som är i väldigt dålig ekonomisk situation. Det finns 
dem som har en slimmad verksamhet och det finns de som inte har det. De 
flesta svaren hittar man i ÅSUB:s utredning och jag hoppas att det här arbetet 
görs.  

Fru talman, jag ska avsluta med två frågor. Finns det pengar hos land-
skapsregeringen att förse kommunerna med mer pengar? Det blir sämre och 
sämre till den delen och det som händer i världen och det som händer i Fin-
land nu så kommer att minska ytterligare landskapets utrymme. Ändå forts-
ätter vi att betala över hundramiljoner till kommunala verksamheter när vi 
jämför med riket. Skulle vi vara placerade i riket så skulle våra kommuner ha 
hundramiljoner större kostnader. Netto effekten alltså av för kommunernas 
del. Kanske lite mindre när man räknar med riksandelarna, alltså statsande-
larna fullt ut. Men i alla fall någonstans mellan 60-100 miljoner om kommu-
nerna skulle hamra om hälso- och sjukvården och gymnasialstadiet. Det är 
klart att i något skede om landskapets ekonomi fortsätter att minska så upp-
står frågan att ska man överföra betalningsansvar till någon del på kommu-
nerna när det gäller dessa två sektorer. I mitt svar är att det inte behövs ännu. 
Det är inte aktuellt ännu. Men det kan komma en sådan dag också och då 
måste vi naturligtvis slimma den kommunala kostymen ytterligare. Så små-
ningom kanske vi måste slimma hälften av vad de har slimmat i Finland och i 
Sverige på kommunala sidan.  

Avslutningsvis då vad – nu. Nu händer det att landskapsregeringen slutför 
diskussionerna med Ålands Kommunförbund och med Mariehamns Stad i 
enlighet med lagen. Därefter ska ett beslut fattas i landskapsregeringen. Om 
det beslutet till någon del erfordrar lagtingsbehandling, så kommer det hit. 
Annars kommer den inte hit. Tack, fru talman. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Tack! När det gäller vicetalman Janssons kommentar runt paragraf 6, 
gällande bibehållande av kostnadsfördelningen, så är den ju väldigt cen-
tral och det visar också förarbetena till den här lagen. Det är fyra punk-
ter som är tvingande. Det är det att man behåller kostnadsfördelningen 
så är den ju väldigt central och det visar ju förarbetena till den här lagen. 
Det är fyra punkter som är tvingande, enligt mitt sätt att se på saken. 
Det är det att man behåller kostnadsfördelningen mellan kommunerna 
och den andra punkten är att kostnadsfördelningen utreds vart fjärde år. 
Den tredje punkten är på basen av de här utredningarna justeras, land-
skapsandelarna och det fjärde är innan en justering vidtas, så ska man 
handla med kommunerna. De fyra punkterna anser jag är minst lika 
tvingande och alla fyra är på samma nivå. Men det kan vara att jag upp-
fattar fel, att vicetalman hade samma resonemang som landskapsrege-
ringen har i sitt svar. Att det är punkterna 1, 2 och 4 men inte punkt 3. 
Jag förstår inte varför det skulle vara skillnad på den formuleringen.  
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Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Det blir lätt missförstånd när man pratar om olika saker. 
Första momentet som ledamot Eriksson nämnde, den första punkten så 
anger att den här fördelningen ska vara balanserad på samma sätt som 
ursprungligen. Hur den ska göras redovisas sedan i andra momentet. 
Jag redogjorde att det finns tre av fyra delar men ledamoten Eriksson 
hade bara tre delar och de var gemensamma med mina tre delar. Det 
som ledamoten Eriksson hade borta så var landskapsregeringens bered-
ning av resultatet av utredningarna. Det måste naturligtvis också göras. 
Det kan ju nämligen erfordras t o m lagberedning utav den, förutom den 
ekonomiska beredningen. Så det var det som var differensen i våra 
punkter.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag hittade det och vi behöver inte stå och räkna hur många punkter det 
är. Jag hittar fyra centrala punkter, men min fråga är ju att när man då 
har gjort steg nr två, dvs. att kostnadsfördelningen och utvecklingen där 
emellan landskapet och kommunerna, det är någonting man utreder 
vart fjärde år. Efter att man har gjort det så justeras det i en överens-
stämmelse med utredningarna. Den punkten anser landskapsregeringen 
att inte på något sätt är tvingande. Man skriver ju att någonting är 
tvingande. Jag tyckte att vicetalman Roger Jansson hade samma reso-
nemang.  

Sen måste jag till sist säga att det här med att ÅHS sparade in 10 mil-
joner mark. Det har jag aldrig hört tidigare. Jag tvivlar inte på vad leda-
moten Jansson säger, men jag hoppas att jag kan få en kopia på den tex-
ten för jag råkade sitta i landskapsregeringen kanske rent av tillsam-
mans med ledamoten Jansson under de åren. Hur mycket extra anslag 
och hur mycket oreda det var i ÅHS då när det bildades, så det har jag 
åtminstone inte glömt.  

Vtm Roger Jansson, replik 

Ja, fru talman! Vi är överens om att justeringen som det står i andra 
momentet sjätte paragrafen om så är tvingande. Men den ska justeras i 
överensstämmelse med utredningarna och oppositionen har hänvisat till 
bara en utredning. Det står uttryckligen utredningarna och det är också 
den som görs på finansavdelningen som ska läggas till grund för det här. 
Blir det då plus minus noll så görs ingen justering och blir det åt andra 
hållet så måste man ta av kommunerna och blir det åt kommunernas 
håll så får man ge lite till. Så enkelt är det med det. ÅHS ligger lite utan-
för det här ämnet men jag kan kort svara bara att ja, jag har sagt åtskil-
liga gånger här och vi noterade på landskapsregeringen på den tiden då 
vi satt tillsammans. Det står nämligen i årsberättelsen en klar redovis-
ning. Jag vill minnas att det var år 1996. De pengarna använde man se-
dan till nya kostnader. Så man måste förstå vad som är besparingar och 
vad som är nya kostnader för att kunna diskutera den frågan.  

Talmannen  
Replikskiftet är avslutat.  
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Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Vicetalman Roger Jansson går till ganska grova an-
grepp mot kommunförbundet, mot mig personligen som förbundssty-
relsens ordförande och egentligen hela styrelsen. Han säger att kom-
munförbundet har gått ut med i princip felaktiga uppgifter och säkert 
jag som person då, genom att kalla det här för en informationsbubbla. 
Det enda kommunförbundet har gjort är att påtalat om justeringarna 
har gjorts och fått siffrorna verifierade från ÅSUB att på basen av hur 
bra det kalkylerats är siffrorna rätt. På den utredningen. Vicetalman 
Jansson säger använder hela tiden ordet utredningarna. Vilka är utred-
ningarna? De enda utredning vi känner till är ÅSUB:s utredning. Vilka 
är de andra utredningarna? Det skulle vi gärna vilja ha ett svar på här i 
lagtinget.  

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Nu har inte ledamoten Asumaa suttit i landskapsregeringen 
och vet kanske inte fullständigt hur det går till, men när man har en 
lagstadgad uppgift som finns här i lagen så ska man ta fram de basun-
derlag som finns. ÅSUB har tagit fram huvudmaterialet och sedan är det 
finansavdelningen som gör de ytterligare utredningarna och som vice-
lantrådet Nordlund mycket tydligt har redogjort för.  

När kommunförbundet har kritiserat landskapsregeringen för att inte 
följa lagen när det gäller att överväga justering av basbeloppet och att 
föra förhandlingar med kommunerna om basbeloppet. Det är rätt. Men 
när det gäller den offentliga redovisningen för att kommunerna har 
tappat 3 miljoner euro, så har ni fel. Det kallar jag politiskt baserad in-
formationsbubbla.  

Ltl Tony Asumaa, replik 

Talman! Ålands Kommunförbund har aldrig påstått att det handlar om 
3 miljoner. Det är vad vi har fört fram och de underlag och siffror som vi 
har fått bekräftade från ÅSUB och vad som har framkommit. Kommun-
förbundet är helt medvetna, landskapsregeringen är medvetna, vi är i en 
process där vi ska se och förhandla om vad som är det rätta beloppet. 
Det är alla medvetna om, både landskapsregeringen och Ålands Kom-
munförbund. Så det är helt onödigt att stå där som en notarius publicus 
och tolka lagen ensidigt och säga att det är det enda som gäller.  

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Det här tar jag som en dementi till åtskilliga tidningsartiklar 
som vi alla har läst.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Vicetalman Roger Jansson gör en väldigt stor betoning på 
den bedömningsrätt som landskapsregeringen har enligt vicetalman-
nens utsago och uppenbarligen för Moderat Samlings del, anser att den 
här lagstiftningen ger möjlighet till och det kopplat ihop med det att det 
krävs utredningar i plural form flera stycken. Det är intressant att den 
här gruppen för fram den här möjligheten till bedömning så väldigt 
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starkt. Vi menar ju att det inte finns så starka möjligheter till bedöm-
ningar. Den här lagstiftningen borde vara så tydlig att det ger en klar 
bild hur man ska göra de här sakerna, så att det blir rätt och riktigt. 
Också det är intressant att nu när man säger att det ska vara utredning-
ar, man nämner ÅSUB och det nämns i ÅSUB:s och landskapsregering-
ens utredning. Det ena visar nästan 3 miljoner euro och den andra 
36 000 euro. Då väljer Moderat Samling att gå på den linjen och anser 
att den ena utredningen av två är fullständig.  

Talmannen 
Tiden är ute! 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Det gäller att hålla sig till sanningen i diskussionerna här i 
lagtinget. Moderat Samling har inte sagt vad det rätta beloppet är. Det 
är vicelantrådet som har redogjort för vad det är för belopp man kommit 
framtill. Vi har inte med ett ord nämnt vad beloppet är, men vi har sagt 
däremot att det är desinformation att säga att det är 2,9 eller 3 miljoner 
euro. Det står alltså i andra momentets andra mening så här: Basbelop-
pen av de uppgiftsbaserade landskapsandelarna justeras i överens-
stämmelse med utredningarna. Det är det som vicelantrådet har re-
dogjort för här om dessa utredningar och vi förutsätter också att de ska 
justeras i enlighet med dessa utredningar. Men därtill ska det föras för-
handlingar med alla 16 kommuner.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Ja, men av dessa utredningar borde det finnas då en basutredning med 
sin kompetens och sen en uppenbarligen bedömning av landskapsrege-
ringen till. Vicetalman Jansson sade det för Moderat Samlings del det 
här att ni omfattar det som landskapsregeringen via vice lantrådet förde 
fram. Alltså uppenbarligen stöder ni den bedömningen som pekar på 
36 000 euro som det står i spörsmålssvaret. Även om vicetalman själv 
inte nämnde den summan. Nog är det märkligt att de här bedömningar-
na som har gjorts, det har gjorts ren politik via vicetalmannens utsago. 
Det finns bedömningsutrymme och fortfarande kommer vi till det att 
det finns nästan 3 miljoner eller 36 000 euro.  

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Stopp och belägg nu, bästa kollega Perämaa. Det är väl ni 
som menar att en utredning, alltså ÅSUB:s utredning är den slutliga 
sanningen, alltså det slutliga beloppet som ska justeras. Vi har endast 
sagt att det är den totala bedömningen som det står här i lagen, som ska 
användas och de tilläggsutredningar som erfordras för att man ska 
kunna föra de här förhandlingarna med kommunerna. Vad det sen re-
sulterar i det får vi se.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Jag undrar om vicetalman Jansson gjorde en liten fel-
säkring här i början på sitt anförande. Landskapsandelslagen trädde ju i 
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kraft år 2008. Alltså vart fjärde år var det och då är det väl först därefter 
man kunde göra en utvärdering. Så jag tyckte att det var lite fel där. Jag 
säger ingenting, för uppdraget har ju gått 31 oktober 2012 till ÅSUB att 
göra den här utredningen. Det är väl rimligt att göra en utredning och 
att man beställer den 10:e månaden eftersom fjärde året har gått ut. Det 
säger jag ingenting om, men jag tycker att det var lite oskäligt att påstå 
här att lantrådet Erikssons regering missa.  

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Nu blandar ledamot Sundblom ihop lite, helt olika storheter 
här. Den här lagen om från 1993, den har gällt enda fram tills idag och 
fortfarande. Vart fjärde år ska det göras en utredning. Sen om det under 
mellantiden har gjorts landskapsandelsreformer så det ändrar inte det 
här kravet på varje landskapsregering att göra det Jansson-regering, 
Nordlund-regering, Eriksson-regering och regeringen Gunell är alla 
bundna av det här justeringsbeloppet paragrafen vart fjärde år, obero-
ende vilka reformer som har varit. Sen kan man motivera då att man 
inte gör några justeringar, pga. de reformer som har varit. Jag har inget 
minne av att regeringen Eriksson gjorde en sådan bedömning.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Det där kan man ha olika åsikter om. Men jag tycker 
ändå att när en lag träder i kraft så då borde det gälla i fyra år framåt för 
att rimligtvis så gjorde man någon form utav utvärdering när man stif-
tade lagen.  

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Det var t o m så när man stiftar lagar om den landskapsan-
delsreformen nu senast så angav man dem som en politisk beställning 
och att det skulle göras en utvärdering av det. Men det är en helt annan 
sak än det här som stadgar sig i landskapslagen om de allmänna land-
skapsandelarnas paragraf 6 om det här basbeloppets justerings år. Det 
gäller oförändrat trots dessa reformer.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Göte Winé, replik 

Tack, fru talman! Det blir lite olyckligt ibland när man jämför kommu-
ners kostnader per invånare och övrigt. Jag hörde nämligen när vicetal-
man Jansson nämnde här om allmänna förvaltningar och kommuners 
kostnader. För det blir ju lätt att man börjar titta på en hel del annat 
som finns med där, som skatteintäkter och sådant. I anförandet nämnde 
vicetalman Jansson om kommunerna Sund och Geta och sen i nästa 
mening fortsatte kommunerna måste slimmas mera, om jag uppfattade 
det rätt. Jag tror att det är så att alla kommuner idag gör allt för att 
slimma sin organisation, oberoende om det är en liten eller stor kom-
mun. I små kommuner blir det nästan så istället att man petar i små de-
taljer för att spara in pengar så att det nästan inte är någonting kvar för 
vad förtroendevalda ska göra. Alla gör från sitt håll sitt bästa. 

  287 



  

Talmannen 
Tiden är ute! 

Vtm Roger Jansson, replik 

Tack, fru talman! För mig som kommunalpolitiker och som lagtingspoli-
tiker så är 11:e kapitlet i ÅSUB:s årsbok varje år lika väsentlig läsning 
och det är klart man kan låta bli att diskutera vad som står i de olika ta-
bellerna. Men det är synnerligen väsentligt material för oss som besluts-
fattare. Sen kan man undra varför skillnaderna är så här enormt stora i 
tabell 11.9, de här nettodriftskostnaderna för den allmänna förvaltning-
en, där den kommun som ligger lägst har 72 euro per invånare och den 
som ligger högst har 1076 euro. Alltså mer än tio gånger mera, 13-14 
gånger mera per invånare. Där behöver man göra tilläggsanalyser. Den 
allmänna bilden den får man. Orsaken till att jag valde att citera den här 
tabellen var ledamoten Anders Erikssons angrepp på Mariehamns stora 
kostnader för administration. Det stämmer inte när man läser den här 
tabellen 11.9.  

Ltl Göte Winé, replik 

Tack, fru talman! När det blir så att när man börjar jämföra en kommun 
och titta på, så är det olika parametrar som man har med här och då blir 
det lätt att man känner att det blir felaktigt. Det är precis samma sak 
som vicetalman Jansson nämner i andra kommuner. Sen pratar man om 
att kommunerna måste slimmas. Som jag upplever det så är det inte lätt 
att vara liten och nu när jag bor i en liten kommun så märker man med 
det. Det här är någonting som man är. Jag håller med vicetalman Jans-
son, vi behöver se vart vi ska komma och bl.a. måste vi börja ta den obe-
kväma sanningen och börja titta på hur små kommuner ska vi ha och 
vad får det kosta för att få ha de kvar. För både kommunernas ekonomi 
försämras och även landskapets och nu måste vi börja se på helheten. 
Det är lätt att vi sitter här och för populistiskt ibland. Jag menar inte 
vicetalman Jansson, utan annat.  

Talmannen 
Tiden är ute! 

Vtm Roger Jansson, replik 

Tack, fru talman! Det är märkligt för den här tabellen visar t.ex. att den 
lilla kommunen Geta har de tredje lägsta kostnaderna för sin administ-
ration per invånare. Så de har alltså lite mindre än Mariehamn. Det vi-
sar att litenhets problem och storhets problem är de generaliseringar 
som man ofta gör här i salen. De är sällan korrekta. Läser man vidare i 
tabellen så ser man jämförelserna mellan socialväsendet och mellan 
undervisning och kulturväsendet i kommunerna och man ställer sig 
många frågor när man läser dessa siffror. Som lagtingsledamot så har 
man ansvar att titta på alla 16 kommuners verksamhet till den här delen, 
när vi ska tala särskilt om landskapsandelarna och om vår gemensamma 
finansiering av den kommunala sektorn.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  
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Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, talman! Det här är en fråga med många bottnar. Jag ska bara ta 
upp endast det som kollegan Roger Jansson här anförde. I uttolkningen 
av den rätta innebörden av paragraf sex. Det var i och för sig en intres-
sant ideologisk betraktelse. I allmänhet brukar man undvika att ge en-
skilda ord så där stor betydelse om man talar om utredningar om det är 
två eller så och så många. Problemet som jag ser är själva ordningen i 
lagen och den här debatten har gjort mig ännu mer bekymrad i den me-
ningen att landskapsregeringen fastställer basbeloppet. Det är vi alla 
överens om. Men på något underligt vis så har den åtgärden ersatts av 
lagstiftning där lagtinget tvingas intervenera och säga att det inte blir 
någon fastställelse beslut. Det blir en lag istället. Det här är äventyrligt 
för rättssäkerheten.  

Vtm Roger Jansson, replik 

Jag vill ta mig själv i lite försvar av naturliga skäl. När det sägs att jag 
gör de här exakta bedömningarna av lagens olika ord. Det är nämligen 
så att i det här spörsmålet står det redan i lagen att avsikten med lagen 
är tydlig och lagen är tvingande. Det här följer man upp sedan med att 
hänvisa till att uppenbarligen skulle den här ÅSUB utredningen då ge ett 
tvingande resultat. Det var det som jag här i min lilla advokatur försökte 
förklara att så enkelt är det ju inte. Det är inte riktigt korrekt.  

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, talman! Jag för min del läser lagen på det sättet att lagtinget stiftar 
lag och anger dess innehåll. Landskapsregeringen tillämpar den och 
domstolarna säger vad den betyder i en situation där man är oenig om 
rätt tolkning och tillämpning. Den här sista utvägen ska vi inte gå in på 
här, men den bör enligt min mening definitivt vara tillgänglig alltid i 
umgänge mellan landskapet och kommunerna och framförallt i fråga om 
den här typen av ekonomiskt umgänge. Därför att det har så väl land-
skapets budgetering som på kommunernas dito. Därför är det viktigt 
med en förordning för vem som beslutar vad och att man känner sina 
roller i systemet.  

Vtm Roger Jansson, replik 

Tack, fru talman! Alldeles exakt, kollegan Gunnar Jansson. Vi var själva 
med 1993 och stiftade den här lagen. Idag är ämnet hur landskapsrege-
ringen tillämpar det. Inte sant? Så att vi är bägge på alldeles rätt kurs.  

Talmannen  
Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Axel Jonsson 

Tack, fru talman! Det har pratats om framtida scenarier och strukturella för-
ändringar, som vicetalman Jansson nämnde i sitt anförande och det är vik-
tiga saker. Det är framtiden som vi bör ha fokus på också i den här diskuss-
ionen. En fråga som jag skulle vilja ställa i mitt anförande och lite fördjupa 
mig i är att i vilken nivå bör landskapsandelarna ligga på framöver. Hur ser 
behovet ut av den om man ser till finansieringen av den offentliga servicen 
framöver. Jag vill berömma landskapsregeringen för den första rapport man 
tog fram med anledning av samhällsservicereformen, som har nämnts några 
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gånger tidigare här i salen. Den innehåller en intressant analys av den fram-
tida utvecklingen framtill år 2030 av konsumtionsutgifterna och den innehål-
ler en övergripande analys av landskapets utgifter, konsumtionsutgifter och 
utveckling av dem. Och den innehåller också en analys av kommunernas ut-
veckling. Man kan konstatera att i dagsläget så ligger kommunernas totala 
konsumtionsutgifter ungefär i samma storleksordning som landskapets verk-
samheter. Om utvecklingen fortsätter som den har gjort under de senaste tio 
åren, alltså om vi inte vidtar några åtgärder, så kommer år 2030 kommuner-
na att ha passerat landskapsregeringen och ha ungefär 12,5 procent större 
konsumtionsutgifter än landskapsregeringen. Detta kan man jämföra med 
den politik som förs av landskapsregeringen att hela tiden minska landskaps-
andelarna. Det här är en utveckling som inte går ihop. Vi ser att tack vare den 
demografiska utvecklingen som föranleder ökade kostnader för både kom-
muner och landskapet, men större ökning än hos kommunerna tacklas av en 
landskapsregering med hjälp av sänkta landskapsandelar. Dessutom nu på 
ganska kreativa sätt. Det här är en viktig framtidsfråga för lagtinget, att dis-
kutera och kanske den viktigaste frågan i debatten om landskapsandelar.  

Om vi då vill bibehålla den servicenivå vi har på den offentliga sektorn 
också i framtiden, mot bakgrunden av den här utvecklingen, så måste vi ef-
fektivisera den kommunala offentliga servicen. Vi måste också stärka finan-
sieringen från landskapets sida. I klartext landskapsandelarna borde höjas på 
sikt. Alternativt måste man finansiera den kommunala servicen på annat sätt 
och det självklara sättet i så fall är höjda skatter. Är vi beredda till ett höjt 
skattetryck, så må det vara, men Ålands Framtid förespråkar en borgerlig po-
litik där man möjliggör en starkare finansiering av kommunerna i kombinat-
ion med en effektivare kommunförvaltning och en kommunalservice. Detta 
kan endast ske genom att landskapet minskar sina konsumtionsutgifter, an-
nars finns det ingen balans i systemet. Förordar man höjda kommunalskatter 
framöver från landskapsregeringens sida, må det stå för dem. Men det är inte 
någonting som vi är beredda att gå inför. Reformer är ett sätt att hantera 
detta, att minska kostnader och att strukturera en effektiv offentlig service. 
Det har diskuterats en hel del fram och tillbaka idag, hur man kan organisera 
eller hur man har lyckats med olika reformer både bakåt i tiden och hur man 
ska lyckas med kommande reformer. Det nämndes i debatten att man ska fo-
kusera på att få ner kostnader för förvaltningen. Tar vi t.ex. den del av sam-
hällsservicereformen som har varit mest aktuell och som kommer närmast en 
konkretiseringsfas. Så nämns det tydligt i Susanne rapporten om socialser-
vicen att förvaltningskostnaderna för socialservicen ligger på 2,6 miljoner och 
då pratar vi om 2011 års siffror. Den totala socialaservicen hos kommunerna 
omfattar ungefär 64,5 miljon. Det här ger i handen, att förvaltningskostna-
derna utgör ungefär fyra procent. Vi kan ju inte tro att vi kommer att kunna 
slopa förvaltningen helt. Men om tänker så att man kan halvera förvaltnings-
kostnaderna genom reformen så sparar man ändå bara ynka två procent. Det 
säger att man inte löser den ekonomiska utmaningen enbart genom att cent-
ralisera och minska förvaltningen. Det krävs större grepp än så. Det är därför 
som det är så oerhört centralt att när man går inför den här typen av reformer 
att man från början har ett ekonomiskt perspektiv och att man ställer sig frå-
gan var kan vi spara pengar och hur ska vi göra det. Man ser på Ålands Gym-
nasium och man ställer sig inte den frågan, när man t.ex. gick in i avtalsför-
handlingar med lärarna. Det ledde till att kostnaderna ökade med 14 procent 
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initialt och vi har resultatet, en skola som kostar betydligt mer än vad den 
kunde ha gjort om man hade gjort reformen på ett lättare sätt. En del av för-
klaringen är just det att när man går in för centralisering så är det lätt att man 
går i den fällan med olika arbetsgivare, med olika lönesättningar så har man 
en utmaning när man ska sammanföra dem till en enhet och att hitta en ge-
mensam lönesättning för alla de nya anställda. Då kan man inte skjuta upp de 
lägre nivåerna till de högre om man ser till de tidigare strukturerna, utan man 
måste hitta en medel väg åtminstone så att lönekostnaderna inte stiger, tack 
vare den strukturella förändringen. Det här är någonting som man måste ha 
med sig också i framtida reformer. Ett konkret exempel på hur det kan gå 
snett när man går in för en stor reform och en centralisering framförallt.  

Så det är någonting som vi från Ålands Framtids sida värderar oerhört 
högt att man har fokus på ekonomin. Ser vi det ur ett större perspektiv, hur 
landskapsandelarna sannolikt behöver ökas framöver om vi vill bibehålla den 
kommunala servicenivån, så är det A och O för att lyckas hitta balansen i den 
offentliga ekonomin. Vilket alla här i salen har uttalat stöd för.  

Var leder då den här bristen på inbesparingar i landskapsregeringens egna 
konsumtionsutgifter till? Jo, det leder till att kostnaderna rullas ut på med-
borgarna i kommunerna och på våra företag.  

Lantrådet ifrågasatte detta och menade att man använder alla instrument 
och exemplifierade med avgifter. Nå, det visar om någonting om hur man har 
missförstått det som vi från Ålands Framtids sida försöker berätta för land-
skapsregeringen och försöker förespråka som alternativ. Avgifter är att rulla 
ut kostnader på medborgarna, kommuner och våra företag. ÅMHM har vi lyft 
i debatten, där man har ökat avgifterna mellan 70-300 procent på de flesta 
avgifterna. Det är inte en hållbar politik. Speciellt samtidigt som man ökar de 
egna konsumtionsutgifterna.  

Så ser man landskapsandelarna ur en helhets perspektiv, tar man in den 
framtida utvecklingen så som den ser ut idag, enligt tillgängliga prognoser så 
måste vi hitta ett sätt att stärka kommunernas finansiering, effektivisera den 
kommunala servicen och det görs genom att vi minskar landskapets egna ut-
gifter. Åtminstone i relation till de kommunala utgifterna. Svårare än så är 
det inte. Tack, fru talman.  

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Ett väldigt intressant och viktigt resonemang som ledamo-
ten och partiledaren Axel Jonsson för. Den fråga som inställer sig när 
man lyssnar är medicinen nu att vi ska öka överföringarna från land-
skapet till kommunerna. Samtidigt så vet vi ju att i de debatter som förs 
här inne så kommer det ofta kritik av att vi i landskapsregeringen inte 
klarar av att hantera de behörighetsområden som vi har, vi gör för lite 
för dem. Ledamoten Axel Jonsson tillhör ett parti som vill överta största 
delen av självstyrelsen själv och säger samtidigt att det är inom den här 
förvaltningen vi ska hitta inbesparingar. Jag får inte det riktigt att gå 
ihop, när man säger att den kommunala sektorn den får rusa vidare men 
här ska vi göra någonting annat. Det skulle vara intressant att höra re-
sonemanget i förhållande till just självstyrelseutvecklingen och det att vi 
också ska vara ett parlament och kanske inte ett kommunalfullmäktige 
som för över pengar enbart till tjänster.  
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Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Det finns mycket verksamheter som också underställer riksdagen via bo-
lag runt omkring oss, så det finns ingen helig princip om att ett parla-
ment inte kan ansvara för verksamheten via sin regering. Vi sköter re-
dan i dagsläget ÅHS, Ålands Gymnasium och här finns det också kost-
nader att spara. Det är inte bara på landskapsförvaltningen som man 
ska spara in de här konsumtionsutgifterna. Den största kakan finns de 
facto ute på ÅHS. Det finns en stor kaka även på minister Ehns bord i 
form av Ålands Gymnasium där man måste se till att få bukt på den ut-
veckling som vi har sett de senaste åren efter reformen. Det här är cen-
trala frågor för landskapsregeringen att jobba med och resultatet om 
man inte lyckas är att vi antagligen kommer få ett höjt kommunalt skat-
tetryck eftersom man måste fortsätta att hålla tillbaka utvecklingen av 
landskapsandelarna till kommunerna. Det är en ekvation som man 
måste få ihop om vi vill kunna bibehålla skattetrycket på Åland framö-
ver.   

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Vi måste få ekvationen att gå ihop men ska vi få skatte-
trycket på kommunal nivå att gå ihop så handlar det om att hitta de här 
effektiva lösningarna för den produktion som vi har ute i kommunerna. 
Det handlar inte i första hand om att öka finansieringen från det här 
rummet så att vi får ett minskat utrymme för att föra självstyrelsepolitik. 
Det betyder i slutändan alltså att vi enbart här skulle sitta och besluta 
om sådant som handlar om kommunala frågor. Det är det som är kon-
tenten av det som ledamoten Axel Jonsson nu säger. Om det handlar om 
att vi ska öka överföringarna härifrån, så delar jag fullt ut med att vi har 
ett massivt jobb fortsättningsvis att göra med. Effektiveringar och inbe-
sparingar i vår egen verksamhet. Men det är inte bara här. Det är hela 
vårt samhälle som måste göra den omställningen och den signal som le-
damoten Axel Jonsson nu ger är att nu kan kommunerna luta sig till-
baka för där finns inte problemen för överföringarna härifrån den här 
salen ska öka. Det tror jag är livsfarligt i diskussionen om ekonomi nu.  

Ltl Axel Jonsson, replik 

Vi ska absolut inte skicka några signaler till kommunerna när det gäller 
det första att understryka men däremot ser vi till verkligheten. Kommu-
nerna kommer jämfört med idag att ha 12,5 procent högre konsumt-
ionsutgifter än vi har idag. Ska de tas enbart via kommunala effektivise-
ringar och skatteförhöjningar? Jag är inte så säker på det. Jag tror att vi 
även måste beakta överföringarna till kommunerna från landskapet i 
den debatten och i det som idag kallas landskapsandelarna. Med det 
sagt så vill jag återigen poängtera vikten av att de pengarna måste tas 
någonstans ifrån. Hittar man de inte genom en effektivisering av land-
skapsförvaltning så kommer de att tas från medborgarna, våra företag 
och från kommunerna och skattebetalarna. Det är ingen utveckling som 
vi i Ålands Framtid vill se.  
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Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Vtm Roger Jansson, replik 

Tack, fru talman! Idag har jag redan hört det flera gånger och många 
gånger tidigare att Ålands Framtid säger sig stå klart till höger om 
Ålands tre borgerliga partier. Då undrar jag hur det här passar ihop med 
Ålands Framtids fokus på mera bidrag. Det ska vara mer bidrag till 
kommunerna alltså till offentliga sektorn, det ska vara mer bidrag till 
näringslivet, det ska vara mer bidrag till jordbruk, skogsbruk och fiske. 
Jag måste säga att Moderat Samling för Åland är glada att vi står till 
vänster om er bidragspolitik.  

Ltl Axel Jonsson, replik 

Nu hoppas jag att vi kan fokusera på sak idag och diskutera landskaps-
andelarna. Jag har ingenstans i mitt anförande nämnt vare sig jord-
bruksstöd eller annat. Det som är viktigt att fokusera på när det gäller 
överföringarna till kommunerna är att det är viktigt att komma ihåg att 
det är ett sätt att hålla nere skattetrycket i kommunerna. Det är därför vi 
betalar de här pengarna. Utan dem så skulle man helt klart behöva höja 
sina skatter i motsvarande mån för att kunna finansiera den service som 
man producerar idag. Det är verkligheten och den kommer man inte 
ifrån. Minskar vi hela tiden på överföringarna till kommunerna samti-
digt som vi kräver att de ska bibehålla servicenivån så är det inte en ek-
vation som går ihop.  

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Det var ledamoten själv som anförde att det är egentligen 
bara Ålands Framtid som står för en borgerlig politik.  

Idag blev det väldigt tydligt, ledamoten Jonsson och som ordförande i 
Ålands Framtids sade han att ni är för mera stöd till kommunerna. 
Landskapsandelsstödssystemet istället för att det ska bantas så ska det 
ökas. Ledamoten är säker medveten om att till förhållande till de uppgif-
ter som de åländska kommunerna har så har de åländska kommunerna 
långt högre nivå på landskapsandelarna jämfört med statsandelarna i 
både Finland och Sverige. Jag hoppas att ledamoten har läst på så han 
känner till det och så föreslår man att ytterligare ska vi höja stöden till 
offentliga sektorn. Det är en svår ekvation att begripa åtminstone om det 
kommer från ett borgerligt parti.  

Ltl Axel Jonsson, replik 

Vad är då resultatet att vi har högre stödnivå om man resonerar enligt 
vicetalmannen Janssons resonemang. Ja, att vi har ett lägre kommunalt 
skattetryck. Alltså uppnår man målsättningen med överföringarna till 
kommunerna. Det är det som är borgerlig politik att försöka hålla skat-
tetrycket nere och att försöka hitta en effektiv offentlig service. Vi un-
derstöder alla förslag som strävar i riktning att effektivisera den kom-
munala servicen också. Det är ingenting vi motsätter oss, men vi måste 
se verkligheten. Har kommunerna en kraftigare ökning av sina utgifter 
tack vare den demografiska utvecklingen så måste det också återspeglas 
i landskapsandelssystemet. Det kan man inte bortse ifrån.  
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Talmannen  
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Vi kan inte påstå att vi är nöjda med det svar som landskapsrege-
ringen har gett och vi överväger i enlighet med den rättighet vi har, som 
kopplar ihop med lagtingsordningen och verktyget spörsmålet att ge ett 
klämförslag, d.v.s. en beställning till vad vi vill att landskapsregeringen ska 
ytterligare göra med anledningen av den diskussion och de spörsmål vi har 
lagt. Och för att förbereda den saken så föreslår vi bordläggning till inkom-
mande måndag. Därutöver finns det skäl att efter om inte bred sida så i varje 
fall det svidande saltskott som Moderat Samling via vicetalmannen Roger 
Jansson gav kommunförbundets ledning. Finns det en anledning att vi kan 
låta den här parten i diskussionen på ett eller annat sätt göra sin röst hörd. Vi 
känner till att styrelsen för nämnda kommunförbund kommer att ha möte på 
fredagen och jag vågar nästan tro att den här frågan kommer att diskuteras 
då. Då kan kommunförbundet på det sättet som jag sade det finna det lämp-
ligt göra sin röst hörd och det är säkert värdefullt att deras åsikt finns med i 
diskussionen, som fortsätter inkommande måndag om bordläggningsförsla-
get går igenom. Tack. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Bordläggningsförslaget verkar ju balanserat och bra. Men 
däremot att försöka dra politiska poäng på att göra om mitt påstående 
om vad som har sagts i offentligheten från Ålands Kommunförbund till 
att vara någonting annat än det jag sade, så är oärligt. Jag sade alltså att 
det är politiskt baserad informationsbubbla värt 3 miljoner euro, där 
Ålands Kommunförbund, dess styrelse, vd och ordförande har ett stort 
ansvar. Observera read my lips. Gör det inte till någonting annat än det 
jag sade.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Dessa utredningar som har nämnts här så avgav ÅSUB en 
rapport av utredningen i årsskiftet 2012-2013 som låg till grund till den 
diskussionen och den reaktionen som kommunförbundet har haft här 
nyligen. Därefter har landskapsregeringen låtit utföra det som nu kallas 
utredning och som har lanserats 14 mars det här året, för knappa två 
veckor sedan. Så i samband med reaktionen från kommunförbundet så 
fanns det ingen annan utredning enligt den kunskap jag har. Då är det 
fel att säga att kommunförbundet har agerat med någon sorts politiskt 
syfte och hävdar att kommunförbundet har haft fel i sin bedömning när 
man har påtalat den här bristen.  

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Blått så. Om detta är vi nog inte överens.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det ligger i politikens natur att vi inte är överens och åt-
minstone vi liberaler anser att kommunförbundet är en part i den här 
som behöver bemötas med den respekt som vi tycker att kommunerna 
ska ha. Därför tycker vi att det är skäligt att också kommunförbundet får 
en möjlighet på det här sättet att göra sin röst hörd.  
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Talmannen 
Replikskiftena är avslutade.  Talmannen noterar förslaget om bordläggning.  

Ltl Göte Winé 

Tack, fru talman! Jag vill bara kort fortsätta lite det där jag sade i en replik 
med vicetalmannen Roger Jansson och som tog ett exempel där om en kom-
mun och dess kostnader. Han tog ett exempel som allmän förvaltning. Jag 
tror ändå att vi måste börja se det här i allt mer större enhet. Jag nämnde i en 
replik att om de små kommunerna och att vi kanske måste se vad det finns 
för kostnader och att man måste börja se hur man kan hjälpa dem med att så 
att inte vissa områden ska skena iväg alltför mycket och man där igenom gör 
att kostnaden för kommunen blir oskäligt. Här ser jag att det har varit mycket 
ifrågasättande från Ålands Framtid med det här med samhällsservicerefor-
men. Jag ser det här att i alla fall för mindre kommuner så ser jag att ske-
nande kostnader inom det sociala området så hjälper framförallt mindre 
kommuner när kostnaderna far iväg. För det är ändå så att de här kostnader-
na som man får så täcks ju inte av skatteintäkter och då blir det så. Vi har re-
dan idag kommuner som får intäkter med landskapsandelar än vad de klarar 
av att få i skatter. Här måste vi börja se om det här är hållbart. Det är det som 
jag vill komma till att man pratar att vi måste börja se alla 16 kommuner. Är 
det bra som vi har idag eller måste vi börja se Åland som en helhet? Kom hit 
och ta ansvar för hela Åland. Det är jätte bra att vi kommer hem till fullmäk-
tige och säger hur elak landskapsregeringen är och man får beröm där och så 
pratar man om vicelantrådet så som kommunernas stora fara. Istället försö-
ker finansministern Roger Nordlund göra allt för att hjälpa till. Men vi försö-
ker också se till hela Åland.  

Fru talman, jag tog del av den här ÅSUB statistiken 2013:7 där kommu-
nernas och kommunförbundets verksamhet 2012. När jag läser den så är det 
så att de små kommunerna verkligen är beroende av landskapsandelarna. En 
höjning av skatten kompenserar inte det hela. Därför välkomnar jag en ut-
redning i framtiden om hur våra landskapsandelar ska se ut och att det verk-
ligen blir ett rättvist system. Snälla ni, låt oss få fram ordentligt med fakta. 
Det brukar komma från liberalt håll komma om lagstiftning. Låt nu land-
skapsregeringen nu också titta på lagstiftningen. Det är inte bara att sätta 
spaden i marken. Så här välkomnar jag att det görs och att man tittar och 
framförallt börjar se på hur det här systemet ska se ut med landskapsande-
larna.  

Jag ser också att man kanske behöver ställa krav på samarbete över 
kommungränserna med landskapsandelarna. För det här är ohållbart. Vi har 
haft det jätte bra ekonomiskt. Men nu blir det tuffare tider och då måste vi 
börja se. Här är landskapsregeringen som sitter i förarsätet. Nu har vi ett le-
darskap som jag uppskattar och tycker att det dras framåt. I framförallt med 
den här samhällsservicereformen och att det händer någonting. Det tackar 
jag för. Så det är viktigt att vi därigenom ser på det här med landskapsande-
larna. Kanske ställa mera krav. För den liberala morotspengen har jag hört 
länge om. Men jag ser inget resultat på dem. För det är ingen som vill som vill 
samarbeta. Man är så rädd att förlora och framförallt är man rädd att ge makt 
till någon annan kommun. Jag ser att ledamoten Mats Perämaa sitter och 
skakar på huvudet. Men hur mycket har det egentligen gjorts de senaste åren 
gällande kommunsamarbete frivilligt? Ingenting.  
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Så här är det nu att vi måste börja se vad det är som ska göras och vad ska 
kommunerna ha. Sen kan vi göra som liberalerna vill. Liberalerna vill sätta 
ännu mer kostnader på landskapet genom att sätta över hela sociala verk-
samheten dit. Nej, vi behöver titta på vad vi ska göra och vad är kommuner-
na. Det är ändå kommunerna som har skatteinstrumentet. Så här behöver vi 
framförallt gå vidare och jag välkomnar det nu görs den här utredningen. 
Ålands Framtid har nu i ett antal timmar nämnt om att fortsätta erbjuda till 
kommunerna och det är jätte bra. Ta inte ut mer skatt av invånarna, för det är 
inte bra. Men försämra gärna Ålands Gymnasium. Dra gärna in fler linjer där. 
För där ska det sänkas kostnader. Är det totalekonomiskt bra det? Flera utan 
studieplatser. Arbetsläroavtalen de är gjorda redan. Där har vi de kostnader-
na. Nu måste vi gilla läget där och gå vidare och se hur vi ska hjälpa dem. 
Samma sak är det med ÅHS som vi ska spara in pengar på enligt Ålands 
Framtid.  

Förra veckan debatterade vi risk och missbruk här och ledamot Eklund 
nämnde där att vill han verkligen sätta ännu mer kostnader på ÅHS. När vi 
pratade om de här som skulle börja med tobaksavvänjning. Men går vi vidare 
med tobaksavvänjningen så kanske att vi sparar in kostnader för specialsjuk-
vården. Då kan ni börja fråga er representant i ÅHS-styrelse att vad kostar 
mest. Specialsjukvård eller förebyggande. Så nej, vi behöver börja se lite mer 
långsiktigt på den här ledamoten Eklund. Inte bara tänka till nästa val, utan 
nu behöver vi se långsiktiga beslut. Framförallt inom Ålands Gymnasium och 
ÅHS. Tack. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Vi är nu så funtade vi liberaler att vi tror att ekonomiska in-
citament är ett sätt att styra samhällsförändring och därför lade vi bud-
get för 2012 ett förslag som lagtinget sedan omfattade att samarbetsun-
derstöds instrument skulle utvecklas. Det fanns pengar budgeterade för 
detsamma. Den nuvarande majoriteten är väl kanske den största för-
ändringen som har gjorts så här långt så att ni strök den delen och gick 
inte vidare med det. Och den brist på samarbete som ledamoten Winé 
här beskriver så beror just på det att man inte följde det spåret som vi 
ansåg var bra, utan gick inför ett spår där det inte fanns några incita-
ment.  

Ltl Göte Winé, replik 

Tack, ledamot Perämaa. Det skulle ha varit intressant att höra det här 
tidigare spåret som också fanns tidigare. Har det kommit förslag och be-
gäran om samarbetsutredningar? Hur mycket har det idag diskuterats 
och hur mycket har de pengarna använts? För det jag har hört alltför 
ofta om att de här medlen borde finnas och att man skulle gå in och un-
derstöda och ge mer morotspengar för att understöda det här kommu-
nala samarbetet. Men det händer ju ingenting. Nu när vi går vidare med 
samhällsservicereformen då ska man direkt försöka framförallt från li-
beralernas håll, ge allt för att sätta den i sank. Det här kostar kommu-
nerna. Ni pratar om att ni vill sänka skatten för medborgarna, då kanske 
ni kan börja titta hur mycket de sociala kostnaderna kostar vissa kom-
muner. 
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Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Vi är lika frustrerade. Det händer ingenting. Så är det och 
det är det som är problemet. Det samarbetsunderstödet, det verktyget 
som vi ville förädla och lagtinget fattade beslut om att det skulle göras 
med de pengar som fanns till. Det aktiverades aldrig, det instrumentet. 
Det var ett medvetet beslut av den här landskapsregeringen. Det händer 
ingenting. Vi är helt eniga.  

Ltl Göte Winé, replik 

Tack, fru talman! Det händer. Det sker arbete just nu. Om jag minns rätt 
så hade ledamot Perämaa, när han var finansminister, samarbetsunder-
stöds pengar. Då fanns det. Det var det jag trodde att den här motionen 
gick ut på. Hur mycket av de nyttjades? Hur mycket av dem användes? 
Nu har den här regeringen satt sig i förarsätet och vill skapa förändring-
ar, men då måste man få börja någonstans. Det rätta samhället byggt av 
lag- och ordning. Låt oss i alla fall få lag- och ordning innan man kom-
mer fram med det och inte bara ha ett budgetmoment. Tack. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Jag skulle vilja upplysa ledamoten Winé om att det 
finns kommuner som kan samarbeta också. Det finns samarbete som 
startar upp och som har startat upp 2013. Det är planerat för fortsätt-
ning för flera år. Så det finns kommunsamarbeten. Det bara är så. 

Ltl Göte Winé, replik 

Jag håller helt med dig ledamoten Sundblom. Jag var den första, när jag 
kom in som socialnämndens ordförande i Sund, att starta ett samarbete 
med Vårdö. Vi har gemensam socialnämnd. Men de inbesparingarna 
hjälper inte vidare. Vi kan inte bara stå där och titta att där ska det vara 
det lilla. Vi måste börja se hela Åland. Samarbeten finns – ja. Men är de 
inbesparande och är dem för den enskilde individens bästa. Nu måste vi 
börja se på den enskilde individen om vad vi kan göra för att förbättra 
för dem. Det finns otaligt med samarbeten inom det på Åland. Men det 
är just det att de behöver bli ännu bättre och man behöver också vara 
med och ta de obekväma besluten. Men det görs inte. Det vill man inte 
göra för man är så rädd inför nästa val.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Brage Eklund 

Tack, fru talman! Jag begärde egentligen ordet för att understöda bordlägg-
ningen, som ledamoten Mats Perämaa föreslog här till måndagen den 31. 
Mars. Jag understöder det. Men i och med att ledamoten Göte Winé kom in 
på påståenden och lite, inte ska jag säga anklaganden men hade åsikter om 
Ålands Framtids synsätt på den här samhällsservicereformen och kanske gick 
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lite ur ämnet. Det handlar om justeringsbeloppet och landskapsandelarna. 
Men han kom in på tobaksavvänjningen som vi ville stoppa och han kom in 
på försämrade gymnasiet som Ålands Framtid vill göra. Vi har olika syn på 
det här. Han sade också att läraravtalen har gjort det att kostnaderna har 
ökat på gymnasiet. Men visst, det är bara att titta. Det är läraravtal som borde 
ha granskats ett år efter att reformen inträdde och det har det inte gjorts. Det 
är ju det som är kostnadsdrivande idag. Till den delen är vi överens om att 
det är läraravtalen som har varit kostnadsdrivande. Men frågan är varför man 
gick in för de här avtalen, som blev så här kostnadsdrivande. Sen under årens 
lopp så tror jag nog att vi har haft åsikter om, där vi har motionerat och där 
man ska hjälpa kommunerna som är belastade av speciella vårdpatienter, 
som har drivit upp kostnaderna för kommunerna i olika motioner. Men inte 
har vi fått någon uppbackning då, utan där har vi velat att man skulle ha tagit 
ett helhetsansvar för just de här klienterna för att de inte ska belasta enskilda 
kommuner speciellt mycket. Vi är inte emot reformer. Absolut inte. Men vi 
vill veta vad det innebär i för kostnader.  

Ledamoten Winé pratade om inbesparingar, att den här reformen ska ge 
inbesparingar. Det finns inget bevis att det gör det. Det är det vi har åberopa 
att ni ska presentera. Då tar vi från Ålands Framtid ställning till den här re-
formen när vi får se helheten i hur den kommer att vara uppbyggd, logistiken, 
vad det inbesparar och som det är nu så har vi inte tillräckligt med underlag 
att ta någon ställning för det här.  

Jag tror att jag stannar här. Det gynnar inte det här att nöta runt det här. 
Det blir rundgång.  

Ltl Göte Winé, replik 

Tack, herr talman! Jag ville bara kort repetera när ledamot Eklund 
nämner att mitt anförande var utanför ämnet lite. Vem är det som har 
debatterat om att sänka kostnader för Ålands Gymnasium? Sänka kost-
nader för ÅHS? Det är Ålands Framtid. Jag tycker att det faktiskt är 
bättre att man förkortar det till ÅF, för framtid är det inte. Sen nämnde 
ledamot Brage Eklund att jag har sagt att den här reformen ska göra in-
besparingar. Jag sade: det kommer inbesparingar för mindre kommu-
ner så att den sociala servicen inte blir lika hårt för kommunerna.  

Ålands Framtid partiet är extremt bra på att vända ord, så att det blir 
fel. Här igen kom det ett sådant exempel. Jag har inte nämnt om att det 
här är en inbesparing för hela Åland. Jag har nämnt att det är det för 
kommuner och för vissa kommuner kanske att det t o m blir dyrare. Det 
för att man antagligen har sparat på socialservice kostnader tidigare.  

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! Jag tror att ledamot Winé nämnde att kanske att det 
kan göras inbesparingar. Det där ordet kanske är ganska brett om man 
säger så. Det är inte klart att det verkligen gör inbesparingar. Oberoende 
om det är enskilda kommuner eller som en helhet. Sen hans tolkningar 
av Ålands Framtids namn. Det får stå för han. Sådana påhopp tycker jag 
är löjliga, att i en replik kommentera olika partiers namn. Jag hör inte in 
i den här debatten.  
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Ltl Göte Winé, replik 

Tack, herr talman! Om ledamot Eklund tog illa vid sig av att jag nämnde 
partiets namn och hellre ser en förkortning, så ber jag om ursäkt för det. 
Det är lika mycket som att man istället står uppe i talarstolen och vänder 
om orden och nämner att jag har pratat om att det här ska bli på så sätt 
en besparing. Nämnde också om att jag pratat om inbesparing för fram-
förallt mindre kommuner genom att de sociala kostnaderna kan bli 
ganska hårt åsatta för vissa kommuner ibland och därigenom tycker jag 
att det är bra om man går vidare med den här solidariska modellen. Så 
att det i alla fall finns eller om sätter ett kostnadstak eller vad man gör, 
för att där går det inte att täcka sådana kostnadsökningar ibland för små 
kommuner med små skatteintäkter. Det var det jag sade, ledamot 
Eklund.  

Ltl Brage Eklund, replik 

När det gäller inbesparingar för små kommuner, så har vi under årens 
lopp gett många förslag på hur man kunde gemensamt göra det lite lind-
rigare för kommunerna. Det har inte mottagits då och inte förväntar jag 
att våra motioner måste tas nu eller om vi försöker göra någon slags in-
besparingar. Men som jag tidigare sade. Reformer i all ära. Men det 
måste finnas en helhets grepp, det måste finnas en kalkyl, logistik hur 
det ska byggas upp. Det nämndes här tidigare att i Gotland har man 
bara två omsorgsledare och vi har 30 stycken här på Åland. Tanken är 
väl inte att det ska minskas till två omsorgsledare här på Åland. Utan de 
blir väl kvar i någon slags tjänst. De kanske inte heter omsorgsledare, 
men de kommer att bli kvar i tjänsten. Så var är inbesparingen?  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Ärendet kommer att bordläggas eftersom ltl Mats Perämaa, understödd av ltl Brage 
Eklund, har föreslagit att ärendet ska bordläggas till plenum måndagen den 31 mars. 
Önskar någon uttala sig om bordläggningstiden? På talarlistan finns ingen lagtingsle-
damot. Ärendet bordläggs till måndagen den 31 mars.  

Plenum slutar 
Nästa plenum hålls 31.03.2014 klockan 13.00. Plenum är avslutat. 
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Plenum börjar 
Närvaroregistrering. 30 ledamöter närvarande. 

Remiss 

1 Ny körkortslagstiftning 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 9/2013-2014) 
Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket ut-
skott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmanskonfe-
rensens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. 

Diskussion. 

Minister Veronica Thörnroos 

Fru talman! Bästa ledamöter. I den här församlingen för vi många gånger 
övergripande diskussioner kring självstyrelsepolitik. Vad vi ska ha och vad vi 
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ska använda vår självstyrelse till. Därför är det intressant och något anmärk-
ningsvärt att ett av de få politikområden där vi självständigt kan styra, ett po-
litikområde där vi ägnat de sista 30 åren åt ren förvaltning och inget utveckl-
ingsarbete. Jag tänker på trafiksäkerhet, körkort, utbildning som är förknip-
pat till det politikområdet. 

Trafiksäkerheten är högt prioriterad för den här landskapsregeringen. 
2012 när vi resonerade kring budgeten 2013 beslöt vi att skapa ett ekono-
miskt utrymme. Att skapa en möjlighet till kompetenshöjning gällande ut-
bildningsfrågor kopplade till trafik. I dagsläget har vi den förstärkningen på 
plats på motorfordonsbyrån, en trafikutbildare som ägnar sig åt att utveckla 
frågor kring trafik. Lagförslaget vi har idag som styr vår verksamhet är 23 år 
gammalt, lagen kom 1991. Det tredje körkortsdirektivet som trädde i kraft 
den 19 januari 2013 medförde en del förändringar men p.g.a. tidsbrist valde 
vi att bara ta med det absolut mest nödvändiga. 

Därför är det glädjande att jag på landskapsregeringens vägnar kan pre-
sentera två nya lagar. En helt ny körkortslag och en ny landskapslag om tra-
fikskolor. Därtill förändringar i fem andra lagar nära kopplade. Arbetsme-
toden vi har använt oss av är att vi valde en grupp bestående av tjänstemän 
med bred lagkunskap och kompetens inom trafikområdet. Representation 
från trafikavdelningen, lagberedningen, polisen och från motorfordonsbyrån 
eftersom de aktörerna arbetar främst med lagstiftningsarbete på den nivån. 

Vi har även haft ett brett hörande i två omgångar. I den första omgången 
sändes förslaget ut på remiss till ett fyrtiotal intressenter. Allt från ungdomar 
i högstadieskolor, gymnasieskolor, intresseorganisationer så som Ålands nä-
ringsliv, trafikskolor och till övervakande myndigheter i form av polisen och 
domstolsväsendet. Det var ett brett hörande och informationen, responsen 
var minst lika bred. 

Landskapsregeringens arbete har sedan varit att väga samman de olika 
åsikterna och fundera vad är det bästa för helheten, vad är det bästa för land-
skapet Åland?  En andra omgång efter de reviderade förslaget har skickats ut 
till polisen, motorfordonsbyrån och till trafikskolorna.  

Landskapsregeringens förslag till ny körkortslagstiftning har till syfte att 
höja trafiksäkerheten och därigenom minska antalet trafikolyckor och de 
kostnader och personliga lidande som följer av olyckorna. En förarutbildning 
införs som fokuserar mer på attityder, trafiksäkert beteende och riskmedve-
tenhet. 

Grundförutsättningen för att få övningsköra och för att få avlägga förarex-
amen är ett körkortstillstånd. Det är polismyndigheten som prövar ansökan 
om körkortstillstånd. Tillståndet är giltigt i två år. Prövningen görs således 
innan utbildningen inleds. Körkort är inte längre en subjektiv rätt. Har du i 
det förflutna ett beteende och domar som gör att du inte är lämplig trafikfö-
rare har polismyndigheten rätt att säga nej, du får vänta ett tag till innan du 
får körkortstillstånd. 

Med den nya förarutbildningen vill landskapsregeringen göra det möjligt 
för den enskilde att välja att genomföra vissa delar av förarutbildningen pri-
vat och andra delar av förarutbildningen i trafikskola. I lagförslaget har land-
skapsregeringen för avsikt att göra förarutbildningen mer flexibel och indivi-
danpassad utan att pruta på trafiksäkerheten. 

Två lektionstimmar övningskörning i stadstrafik kommer att ingå som ett 
krav i förarutbildningen för mopeder och lätta fyrhjulingar. Dessa timmar 
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kan göras i trafikskola eller i privat regi. Övningskörning i stadstrafik är viktig 
och ger eleverna förståelse för den teori de läser, får erfarenheter av att han-
tera olika situationer och förbereder sig för att köra i trafiken på egen hand. 

Utöver mopedutbildningens krav på lektioner i stadstrafik och säkerhets-
utbildningens obligatoriska lektioner kommer det inte att införas några krav 
på minsta antal lektionstimmar i lagen. På lägre lagstiftningsnivå kommer 
däremot tydliga krav och mål att anges som ska vara uppfyllda för att eleven 
ska anses mogen att köra upp. 

Den som vill ska kunna kombinera trafikskolelektioner med privat öv-
ningskörning för att få en så effektiv utbildning som möjligt. Hur många lekt-
ioner som en elev behöver måste avgöras från individ till individ. Huvudmå-
let är att den enskilde ska övningsköra till dess att handledaren och eller tra-
fikläraren anser att han eller hon uppfyller målen och är redo att ge sig ut i 
trafiken på egen hand.  

Statistik på antalet övningstimmar som görs i genomsnitt finns inte men 
den som övningskör med privat handledare får betydligt mer mängdträning 
än en som bara tar lektioner på trafikskola. Övningskörning som begrepp om-
fattar all körning som sker innan förarexamen, såväl privat som i trafikskola. 

För att garantera trafiksäkerheten ställs krav på handledaren vid privat 
övningskörning. Vid privat övningskörning ska handledaren genomgå en 
handledarutbildning. För att höja trafiksäkerheten ingår för alla elever vare 
sig de utbildas privat eller i trafikskola, en obligatorisk säkerhetsutbildning. 
Säkerhetsutbildningen ska alltid göras i en trafikskola. 

En nyhet i lagförslag är kravet på teoretiska trafikkunskaper som ska in-
hämtas innan någon övning i trafiken tillåts. Förutsättningen för att få ett 
körkortstillstånd är dokumenterat goda teoretiska trafikkunskaper. Hur kun-
skaperna inhämtas är upp till var och en. Det kommer att finnas två alterna-
tiv. Antingen läser man på egen hand och skriver ett teoriprov på motorfor-
donsbyrån eller så går man en kurs som ordnas av en trafikskola. Det inle-
dande teoriprovet eller teorikursen ersätter inte teoriprovet som görs vid fö-
rarexamen. 

Landskapsregeringen föreslår att alla som tar del i en elevs förarutbildning 
ska ha en viss dokumenterad kunskapsnivå, oberoende om personen ska 
sköta hela utbildningen eller bara en del av den privata övningskörningen. 
Dagens system med en person som utövar överinseende vid övningskörning, 
utan någon utbildning, tas bort och all övningskörning sker med en godkänd 
handledare eller trafiklärare. Det ska även vara möjligt att ha två handledare 
om man t.ex. vill öva med båda föräldrarna. 

För att bli handledare krävs det att man går en handledarutbildning och 
skriver ett teoriprov. Motorfordonsbyrån ska vara ansvarig för att handledar-
utbildningen anordnas men avsikten är att utbildningen ska upphandlas av 
privata aktörer. Efter genomgången utbildning och godkänt teoriprov får per-
sonen ett utbildningsbevis som gäller i tre år. 

Förslaget är att säkerhetsutbildningen ska ordnas i trafikskolornas regi för 
dem som tar körkort första gången i kategori A1, A2, A och kategori B. 

Säkerhetsutbildningen syftar till att ge eleven kunskap och insikt om hur 
alkohol, droger, trötthet och andra faktorer kan påverka körförmågan. Eleven 
ska även få kunskap om och insikt i vilka konsekvenserna kan bli samt vad 
som ökar riskerna och hur de kan undvikas. Dessutom ska säkerhetsutbild-
ningen belysa svårigheterna med körning såväl på halt underlag som körning 
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under andra förhållanden samt möjligheterna att undvika risker förknippade 
med sådan körning. 

Utbildningen syftar till att eleven ska inse hur olycksrisk har samband med 
hastighet och väglag samt hastighetens och skyddsutrustningens betydelse 
vid trafikolyckor. Genom att förstå dessa samband förväntas eleven få förstå-
else för betydelsen av att anpassa sin hastighet, köra med säkerhetsmargina-
ler och undvika risker. 

Säkerhetsutbildningen delas upp i två delar. Del ett består av teoriunder-
visning där elever i små grupper, max åtta elever, aktivt deltar i diskussioner 
kring olika riskfyllda situationer och beteenden i trafiken med fokus på reg-
lerna för rattfylleri, droger och trötthet, men även hur attityder och beteen-
den påverkar föraren och vad olika slags distraktionsfaktorer som medpassa-
gerare, mobiltelefoner och stress kan ha för inverkan på trafiksäkerheten. Sä-
kerhetsutbildningens första del tar upp de beteenden i trafiken som står för 
den största andelen olyckor. Poängen med utbildningen är att skapa en med-
vetenhet runt dessa beteenden, påtala att alla trafikanter tillsammans har ett 
stort ansvar för eget och andras liv när de sätter sig bakom ratten. 

Säkerhetsutbildningens andra del består av praktiska och teoretiska öv-
ningar där eleven får uppleva hur hastighet och väglag hänger samman med 
olycksrisken och ge eleven förståelse för hur t.ex. hastigheten påverkar möj-
ligheten att undvika trafikolyckor. Även körning i mörker och sparsam kör-
ning s.k. Ecodriving, ska ingå i säkerhetsutbildningens andra del. 

På Åland föreslår vi en tvåårig prövotid för körkort som har utfärdats efter 
godkänd förarexamen. Bestämmelsen finns i 38 § i gällande lag och gäller de 
som tar B-körkort för första gången. 

Före den 19 januari 2013 fick den nya körkortshavaren ett tillfälligt körkort 
som var giltigt i två år. Denna extra administrativa pålaga föreslås att den tas 
bort så att även den som får första körkortet får en administrativ giltighetstid 
på femton år. När den tvååriga prövotiden har passerat fortsätter giltigheten 
av körkortet utan att körkortshavaren behöver göra något. Landskapet har 
valt att ha lägre tolerans mot förare som har körkort på prövotid än den som 
har haft sitt körkort en längre tid.  

Då kan man ställa sig frågan och det har de flesta ungdomsorganisationer 
som replikera på utkastet även gjort jag citerar ur ett av remissvaren, ”enligt 
undersökningar utgör ungdomar i ålderskategorin 15 till 24 år tolv procent 
av befolkningen i Finland av dem som skadas i trafiken hör 33 procent till 
denna kategori”. Bland de trafikskadeärenden som det lokala försäkringsbo-
laget handläggare kan vi urskilja tydliga mönster vad gäller orsakerna till all-
varliga trafikolyckor där ungdomar är inblandade. Hög hastighet, avkörning, 
inte fastspänt säkerhetsbälte och alkoholpåverkan. I övervägande del av fal-
len är föraren därutöver en ung man. 

I deras arbete kan man även se att de teoretiska och praktiska kunskaperna 
är bristfälliga hos yngre förare och deras körsätt präglas av omognad. Hos de 
allra yngsta trafikanterna märker de dessutom ett impulsivt och riskfyllt be-
teende. Statistiskt sett visar det oroväckande att förare under 21 år står för 
hela 40 procent av den totala skadekostnaden. Det är orsaken till att land-
skapsregeringen väljer en mera restriktiv hållning till de två första åren efter 
att man fått sitt körkort. 

Några ord om alkolås som jag trodde skulle väcka den största debatten före 
presentationen, där gjorde jag en felbedömning. Intentionen med att införa 
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en möjlighet för personer som dömts för rattfylleri att köra fordon med al-
kolås är både att öka trafiksäkerheten genom att förhindra onykter körning 
och att stödja människor som är i riskzonen för ett eskalerat alkoholmiss-
bruk. 

Enligt nu gällande regler får en körkortshavare ett körförbud om han eller 
hon gör sig skyldig till vissa typer av brott som äventyrar trafiksäkerheten. En 
körkortsindragning har betydande effekter på den enskildes tillvaro. Den per-
sonliga ekonomin och det sociala livet kan slås i spillror om körkortsindrag-
ningen medför att körkortshavaren förlorar sitt arbete som en följd av att han 
eller hon inte längre kan ta sig till sitt arbete, företa resor i tjänsten eller 
skjutsa barnen till daghem innan arbetet börjar osv.  

Möjligheten finns att genom att villkora ett körkortsinnehav med alkolås 
begränsa körkortsingripandets effekt utan att samtidigt utsätta de övriga tra-
fikanterna för fortsatt risk. Användning av alkolås bedöms kunna ha en bety-
dande potential för minskning av antalet återfall i rattfylleri och därmed en 
förbättring av trafiksäkerheten. 

Jag har fått många frågor kring vår körkortslagstiftning som ligger i lag-
tinget för vidare process och jag ska ta upp några av frågorna här. Ett stort 
antal har hört av sig och frågat om det är sant att läkaren kommer att tvingas 
meddela ifall man inte längre bedöms som lämplig att ha ett körkort utifrån 
de medicinska kraven, det är korrekt.  I 47 § skriver vi, ”läkarens anmäl-
ningsplikt innebär skyldighet för en läkare att anmäla körkortshavare som 
är medicinskt olämpliga att ha körkort”. Tidigare fanns en möjlighet för lä-
karen att göra en anmälan och det var således inte fråga om någon skyldighet. 

Jag har även fått frågor om man alltid måste ha körkortet med sig. I 36 § 
skriver vi, ”den som kör ett fordon som kräver körkort ska ha med sig kör-
kortet eller om körkortet efter utfärdande ännu inte har lämnats ut, ett in-
tyg över genomförd förarexamen och en handling som styrker förarens 
identitet. Även andra tillstånd som krävs enligt denna lag ska finnas i for-
donet under färd. På begäran av polis eller annan trafikövervakare ska 
körkortet lämnas över för kontroll. Om föraren inte har med sig körkortet, 
men hans eller hennes identitet har fastställts och det inte finns anledning 
att anta att föraren inte har giltigt körkort får färden fortsätta”. Således är 
det möjligt att om man inte har körkortet med sig, men är känd av den man 
kontrolleras av eller på annat sätt kan styrka sin identitet är det tillräckligt. 
Orsaken till att det inte helt är borttaget är svårigheter beträffande icke 
åländska körkort eftersom vi inte har möjlighet att i register kontrollera upp 
dem.  

Vidare frågor kring teoriprov. Varför får man inte skriva teoriprovet före 
man fyller 18 år? I 25 § föreslår vi, ”att teoriprovet ska få avläggas upp till en 
månad innan sökanden uppfyller ålderskravet för att därigenom skapa ett 
flexiblare system med individen i fokus”. 

Har även fått många frågor kring brandbilar och trafik traktorer. Brandbi-
lar och fordon inom räddningsväsendet återfinns i 9 § där vi skriver, ”mini-
miåldern för körkort i kategori C är 18 år om personen avser att köra for-
don inom räddningsväsendet. Körkortet gäller bara vid körningar som hän-
för sig till räddningsväsendets uppgifter i landskapet och utfärdas efter för-
ordande av frivilliga brandkårens kårchef. En kod för den begränsade be-
hörigheten anges på körkortet, och begränsningen gäller till dess att perso-
nen fyllt 21 år”.  
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Likaledes frågor kring trafiktraktorer. En trafiktraktor är enligt definition-
en i fordonslagen, som är finsk behörighet, ”en lastbärande traktor med hyd-
raulisk ledarmsstyrning som är avsedd för godstransporten samt en annan 
för godstransport använd traktor som är utrustad med en släpvagn vars 
kopplingsmassa är större än 10 ton såvida inte traktorn används för trans-
porter inom jord- och skogsbruk. Oavsett användningsområde så registre-
ras fordonet som trafiktraktor. När en trafiktraktor används inom jord- och 
skogsbruk får den köras med traktorkörkort av en person som fyllt 15 år. 
Används samma fordon vid t.ex. ett vägarbete eller för andra transporter 
på väg som inte har direkt anknytning till jord- eller skogsbruk krävs kör-
kort i kategori C och grundläggande yrkeskompetens och fortbildning enligt 
landskapslagen (2008:85) om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare”. 

 För att utjämna skillnaderna mellan de olika användningsområdena för 
trafiktraktor föreslår landskapsregeringen nu att de som har ett körkort i ka-
tegori B ska få köra trafiktraktor. Körkort i kategori T förbehålls de traktorer 
som inte är trafiktraktorer. Orsaken till att vi valt att göra detta undantag är 
vid en jämförelse på rikssidan, som vi ofta väljer att göra, har en skild kate-
gori för trafiktraktorer. Kopplingen mellan körkortskategori C blir något 
olycklig eftersom det krävs en gedigen utbildning och kompletteringar vart 
femte år. Därför är det förslag som landskapsregeringen lämnar att 5 och 9 §§ 
ikraftträdelsedatum om möjligt bör ske före den 10 september 2014. 

Vad får den nya körkortslagen för konsekvenser? Det administrativa för-
nyandet av körkorten vart femtonde år i grupp 1 och vart femte år i grupp 2 
innebär att hanteringen av körkortsärenden och de kostnader det medför 
kommer att öka. Det är direkt reglerat från EU-direktivet och omöjligt att få 
det förändrat.  Kostnaderna för att förnya körkortet uppskattas idag till ca 
40-50 euro. 

Kostnaden för säkerhets- och handledarutbildningen uppskattas bli likvär-
dig med kostnaden för de obligatoriska momenten i dagens förarutbildning. 
Att installera ett alkolås leder till kostnader för den enskilde. Alkolåset gör 
dock att personen kan fortsätta köra, vilket gör att han eller hon kan behålla 
sitt arbete om det kräver körkort. 

Övriga konsekvenser för myndigheterna är kopplade till körkortets admi-
nistrativa tid samt det inledande teoriprovet som inledningsvis, innan syste-
men är på plats, kommer att ge ett merarbete. 

Vad får det för samhälleliga konsekvenser? Enligt statistik från ÅSUB för 
2012 var ca 63 % av de som var inblandade i en trafikolycka män. Sett till ål-
der var gruppen 18-29 år störst med ca 31 procent av de inblandade perso-
nerna. Anmärkningsvärt är att omkring 11 procent av de inblandade perso-
nerna var 17 år eller yngre. Omkring 5 procent av de inblandade personerna 
var 70 år eller äldre. 

Bästa ledamöter. För den enskilde blir det än en marginell kostnadsökning, 
för myndigheterna blir det en ökning men totalt sett ur en samhällssynvinkel 
är min bedömning att med den nya körkortslagstiftningen kommer sam-
hällets kostnader att minska. Det är inte ovanligt att den akuta vården, reha-
bilitering och eventuellt kronisk vårdplan för ett trafikoffer ligger mellan 
500 000 till en miljon euro. Då har jag inte satt någon summa på vad det 
mänskliga lidandet de facto kostar.  

Min absoluta bedömning, tillsammans med landskapsregeringen är att det 
är förebyggande arbete vi bör sätta fokus på och som i föreliggande lagförslag 
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är ett tyngdpunktsområde. Tyvärr är nackdelen med förebyggande arbete att 
det sällan ses när man gör det utan först resultatet efteråt som visar huruvida 
man har lyckats eller inte. 

Den nya körkortslagen har till syfte att höja trafiksäkerheten och reducera 
kostnaderna som trafikolyckorna orsakar. De ekonomiska förlusterna på 
grund av trafikolyckor uppskattas i riket till ca 2,5 % av den årliga bruttonat-
ionalprodukten. Det är stora pengar vi pratar om och då finns inte det 
mänskliga lidandet för den enskilde familjen och vänner medtagna. 

Jag, fru talman, tackar för mig och ser fram emot en intressant och livlig 
debatt. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det är en intressant och viktig lag som ministern presenterar. 
Lagen kommer att beröra många människor och många väldigt nära. 
Ministern säger att det har varit ett brett hörande, då bli min fråga har 
ministern och landskapsregeringen lyssnat på dem man har hört? Har 
höranden satt avtryck i den framställning som presenteras på våra bord? 
En sak som kommit ut under beredningsskedet är att det funnits ett 
missnöje i att man inte tillräckligt har tagit med olika intressenter, del-
aktigheten har varit bristfällig. Har höranden satt avtryck i framställ-
ningen? 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, talman! Tack vice talman Viveka Eriksson. Jag delar helt er analys 
att det är en viktig lagframställning därför att den berör alla ålänningar i 
det dagliga livet. Jag är glad att det finns stort engagemang i den här sa-
len för att diskutera vidare. Min bedömning är att synpunkter av diver-
gerande slag som kommit in har beaktats i mån av möjlighet i det lig-
gande lagförslaget. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det utskott som slutligen får förslaget kommer naturligtvis att 
titta väldigt noga på det och jag hoppas att man har ett brett hörande. 
Kritik som framkommit under beredningsprocessen är att det sker en 
förskjutning från det privata näringslivet mot det offentliga. Egentligen 
går det stick i stäv mot andra politiska strävanden där vi försöker 
minska det offentliga och få in mer privata initiativ. Målsättningen med 
lagen är väldigt god med attitydförändring, miljötänkande och säker-
hetstänkande. Det finns anledning att i utskottet se om vi kan leva upp 
till de i lagparagraferna högt ställda målsättningarna. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, talman! Jag ser inte förskjutningen från det privata till det offent-
liga, det jag ser i lagförslaget och det som tidigare har verkställts är en 
förstärkning med en trafikutbildartjänst. Det är anmärkningsvärt att 
självstyrelsen är vårt eget område men vi har inte en tjänsteman som 
arbetat med frågorna. Det är en brist som vi har haft det tidigare det vill 
jag vara väldigt tydlig med. Det har förekommit kritik från delar av in-
tresseorganisationerna där man tycker att man inte har blivit tillräckligt 
hörd, till dem vill jag säga gällande läroplaner och i läroplansgrunder 
kommer all kompetens som finns på Åland att tas med i den processen. I 
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lagstiftningsarbetet är det främst lagberedningen som har arbetat med 
de frågorna. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Ibland blir det lite snopet och det blev det nu när vice talman Eriksson 
tog upp precis den fråga jag tänkte ta upp d.v.s. gällande hörande. Låt 
mig omformulera frågan. Vi har fått bilskolornas remissutlåtande till vår 
kännedom och ska man bearbeta olika saker som kommer fram i remis-
sen i de lagförslag som läggs fram konstaterar jag att det finns mycket av 
det som framfördes som inte finns med i lagförslaget. Varför det? Mi-
nister Thörnroos sa är att körkortsutbildningen är mer flexibel och mera 
behovsanpassad, det tycker är positivt, hon sa att det skulle avgöras från 
individ till individ vem som skulle ha en kortare eller längre körkortsut-
bildning hur ska det avgöras? 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, talman! Vad gäller pedagogik, läroplansgrunder, utbildningspla-
ner är det inget som finns angett i lagförslaget. Det arbetet har inletts 
och kommer att fortgå och där har trafikpedagogerna har största möj-
ligheten att vara med, där finns deras kompetens inte i lagparagrafen 
utan i de underliggande dokumenten. Så har vi resonerar, där kommer 
deras kompetens in gällande utbildningsfrågor inte på själva ramen. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det som framfördes av bilskolorna i remissen kommer att beaktas i ett 
senare skede, är det så jag ska förstås svaret? Den sista frågan jag ställ-
de, jag tycker det är positivt med mer flexibel och behovsanpassad kör-
kortsutbildning men när ministern säger att det ska avgöras från individ 
till individ vem som ska ha längre eller kortare utbildning är jag väldigt 
intresserad av att få reda på hur ska man avgöra det? 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack! Tidigare hade vi ett system där alla måste köra lika många tim-
mar, sitta på exakt lika många lektioner. Kunskaper och färdigheter från 
tidigare beaktades inte, togs inte till vara utan det var samma system för 
alla. I det här förslaget föreslår vi att om du har färdigheter, praktiska 
anlag behöver du inte köra 32 lektioner utan bara tio eller 15. Det är här 
trafikskolornas pedagogiska kunskaper och färdigheter kommer till sin 
rätt. Här ska trafikläraren säga att jag bedömer att du är klar för upp-
körning eller bedömer att du inte är klar för uppkörning, du behöver 
köra x antal timmar till för du når inte målen som finns i utbildnings-
planen. Nu kommer det att ställas större krav på de pedagogiska färdig-
heterna hos trafikskolorna. Jag är helt övertygad om att de kommer att 
kunna hantera och klara de väldigt väl. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Det finns ingen aktör i det åländska samhället som har så 
mycket forskningsbaserad trafiksäkerhetskunskap som trafikskolorna 
man bara behöver läsa remissvaren så ser man det. Det är synd att land-
skapsregeringen inte har utnyttjat den källan till kunskap. Individan-
passad utbildning, säger ministern, det har trafik- och körkortsutbild-
ningen alltid varit. Nu tänker man ta ett snarlikt svenskt system där man 
har provfokus. Utvärderingar från Sverige visar att man inhämtar kun-
skap som man tror kommer på provet, det bli väldigt provfokuserat, 
man visar även försämrade provresultat i Sverige och att det blir kö till 
provtillfällena. Hur har man diskuterat i den frågan? 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack talman! Gällande individanpassat har det funnits ett krav i dagslä-
get på hur många timmar en studerande, aspirant ska köra och därmed 
har det inte funnits en individanpassning. Vad är det som säger att 32 
lektioner har varit det lämpliga hur har man kommer fram till det, 
kanske det ska vara 24 eller 40 lektioner. Nu finns det en större möjlig-
het för individuella färdigheter att tas tillvara och det borde ligga i allas 
vårt intresse. De pedagogiska kunskaperna hos våra trafikskolor är abso-
lut inget som landskapsregeringen nonchalerar eller inte tar tillvara där-
emot ser jag att den pedagogiska kunskapen, färdigheterna kring utbild-
ning och utbildningsplaner ska komma in i samband med förordnings-
arbetet. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Det är ett märkligt system att lagtinget ska ge en fullmakt in 
blanco till landskapsregeringen att utforma läroplaner och förordningar 
som är en viktig pusselbit i hela körkortsutbildningen. Det finns inget 
förordningsutkast, vi har ingen aning om vad läroplanerna ska inne-
hålla. I läroplanerna har vi precis det som hela lagförslaget genomsyras 
av attitydförändring, hur man jobba med ungdomar, hur man uppnår en 
nollvision ingenting sådant hittar vi i lagförslaget. Men man vill reglera 
antalet timmar i säkerhetsutbildningen med max antal elever och antal 
undervisningstimmar men ingenting om innehållet, det kan vi inte ac-
ceptera. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, talman! Naturligtvis hade det varit det allra bästa om samtliga 
förordningar hade funnits och kunnat presenteras i samband med ut-
skottshörande. Nu är det inte så, det är faktisk ganska sällan så. När vi 
presenterar ett lagförslag i lagtinget är det inte ofta förordningstexten är 
färdig den kommer in i ett senare skede så har det även varit tidigare. 
Det är jag den första att beklaga men så ser verkligheten ut. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Infrastrukturministerns sa i sin presentation att få ett kör-
kort inte längre ska vara en subjektiv rätt för individen. Det måste inne-
bära att körkortet har varit en subjektiv rätt fram tills nu eller tills lag-
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tinget ändrar lagstiftningen. Jag tror inte att det är på det sättet. Skulle 
vi röra människors subjektiva rättigheter i lagstiftningen skulle frågan 
vara mycket större. Jag ställer frågan till infrastrukturministern att vid-
håller ministern det hon sa i samband med presentationen, har körkor-
tet varit en subjektiv rättighet för invånarna? 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack talman! Tack för frågan. Som systemet har varit tidigare har man 
efter att man gjort sina teorilektioner och praktiska övningskörning 
lämnat in en anhållan till polisen. Polisen har i verkligheten inte haft 
möjlighet att säga nej för att det inte funnits en lagparagraf som man 
kunnat hänvisa till och säga nej du får inte detta p.g.a. den eller den pa-
ragrafen. Man har påtalat från polismyndigheten att man behöver få ett 
befullmäktigande i lagen att också kunna säga nej du får inte den här 
gången. Det var vad jag avsåg när jag sade att körkortet har varit en sub-
jektiv rätt men inte längre kommer att vara det. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Då fick vi det klargjort att det inte varit en självklar juridisk 
rättighet för alla människor att få körkort tidigare heller. Efter en ytlig 
genomläsning och när man fått ta del av presentationen ger framställ-
ningen en bild av att man går över från praktiska körlektioner till att 
idka mera teori och flera teoriprov, mer teori mindre praktisk övning. 
Jag frågar infrastrukturministern om det finns vetenskaplig grund för 
framställningen som säger att den här metoden leder till det mål man 
ställt att öka trafiksäkerheten? 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, talman! Den tjänstemannaberedning som arbetat fram lagförsla-
get i huvuddrag har använt mycket av Sverige som referens och olika 
kontaktpersoner där. Man vet av erfarenhet att körsystemet och utbild-
ningen på svenska sidan är väldigt väl anpassat. I riket kommer man i 
dagarna att lämna en rapport till Finlands riksdag där man överväger att 
i större utsträckning använda sig av det svenska systemet vad gäller 
uppbyggnad av körkortsutbildningen. Därför har vi valt att rikta oss mot 
Sverige. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, fru talman! Jag kan konstatera att det är en lagstiftning där man 
har utnyttjat självstyrelsen fullt ut. Man har plockat lite från Sverige, en 
hel del från Finland och så har man snickrat lite hemma på kammaren 
med ålänningarnas bästa för ögonen att vi ska ha en bra trafiklag. Det 
som varit i media kring polisens möjlighet att jobba på svenska och att 
ha tillämpningsanvisningar, i dag går poliserna en lång utbildning i 
Tammerfors och man får utbildning i den finska lagstiftningen fullt ut. 
Det skulle vara förtjänt att jämföra mera hur det ser ut i Finland, hur det 
ser ut på Åland och en motivering om man går ifrån det. Min frågeställ-
ning är hur man ska se till att våra åländska poliser har samma kunskap 
och insikt i tillämpning och arbete med trafiklagstiftningen? 
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Talmannen 
Tiden är ute! 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, talman! Tack för frågan. Polismyndigheten har varit väldigt invol-
verade i arbetsprocessen och representanter från polisen har suttit med 
tillsammans med lagberedningen eftersom området inte är helt okom-
plicerat när vi har vår polisutbildning i Finland men att man sedan från 
rikets sida har svårt att svara emot och erbjuda svenskt undervisnings-
material osv. Den information jag har, som är från polisens sida, är att 
det är möjligt att genomföra som förslaget ligger. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, fru talman! Jag vet utgående från diskussioner som förts i polis-
styrelsen och andra sammanhang att det krävs de facto att det går att 
tillämpa lagstiftningen lika bra som man kan tillämpa den finska eller 
svenska men man måste ha tillämpningsanvisningar till trafikbrottsla-
gen. Hur är det när man kör mot gult ljus? När drar man in körkortet? 
Hur gör man i olika sammahang? Transportstyrelsen i Sverige och tra-
fiksäkerhetsverket i Finland har långtgående beskrivningar hur frågorna 
hanteras, här har vi ingenting och det måste man ta ansvar för om man 
har egen lagstiftning då måste man följa det fullt ut. Man bör titta på om 
det går att han utbildning via högskolan. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, talman! Tack för de synpunkterna ltl Åke Mattsson och det är vä-
sentligt det som kommer fram. En problematik som finns med polisens 
arbete och det åländska fältet rör inte bara trafikövervakningen utan in-
griper i alla andra politikområden. Det finns en pågående diskussion 
inom landskapsregeringen och polisen om hur det ska hanteras och det 
är oerhört viktigt att ålänningarna kan känna att det finns en rättsmed-
vetenhet och att saker sköts som det ska göras här på Åland. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! I förslaget på sidan nio står det att landskapet har valt 
att ha en lägre tolerans mot förare som han körkort på prövotid än mot 
den som har haft körkort en längre tid. Läser man i 16 § är det en för-
ordningsfullmakt om förarutbildningen och läroplanen vad den ska in-
nehålla, om man har olika bedömning kan det uppfattas som diskrimi-
nerande? Vad ligger bakom när man ska utforma förordningen, tänker 
man ha väldigt lätta krav?  

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, talman! Jag måste ärligt säga att jag inte förstod frågan. Gällande 
en elev, en aspirant som tar körkort är bedömningen samma hela vägen 
oberoende om det är en man, kvinna, stadsbo eller skärgårdsbo. De 
närmaste två åren efter att man fått sitt körkort föreslår vi från land-
skapsregeringen en något mera restriktiv hållning. Om man vid flertalet 
tillfällen ertappas med att köra mot stopplikt, mot rött ljus eller på annat 
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sätt äventyra trafiksäkerheten kan körkortet redan efter två allvarliga 
trafikförseelser dras in. Till skillnad från en person som innehaft sitt 
körkort längre än två år då är det fråga om tre förseelser innan körkortet 
dras in. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Jag fick de svar jag väntade. På sidan nio står det att de som under prö-
votiden gör sig skyldiga till trafikbrott som leder till att körkortet dras in 
föreslår landskapsregeringen en konsekvensutbildning och en ny förar-
examen. Är det något med körsäkerheten som man kommer att hålla 
låga krav på i förordningen, det var frågan. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, talman! Jag tror att ltl Sundblom och jag talar förbi varandra. Jag 
har svårt att svara på frågan helt enkelt för jag vet inte vad ledamoten 
frågar efter. Vi får ta en diskussion utanför och klargöra det som blivit 
oklart mellan oss. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Tack, fru talman! Tack för en intressant presentation och framställning. 
Det är skönt med lite blankettlagspaus i församlingen. Min fråga rör de 
två teoriprov man numera ska genomgå enligt förslaget när man tar fö-
rarexamen. På vilket sätt kommer det inledande provet att skilja sig från 
det slutliga provet, kan ministern utveckla tankarna bakom det försla-
get? 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, talman! Det inledande provet kommer att vara en kurs på fyra 
lektioner anordnad av trafikskola. Andra alternativet är en tentamen, 
över data naturligtvis, med de mest basala grundläggande färdigheter 
som kontrolleras upp. Att man förstår sin egen plats i trafiken och kan 
det mest elementära trafikreglerna. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Behövs det verkligen två tillfällen? Kunde man t.ex. tänka sig den möj-
ligheten att man gör hela teoriprovet inledningsvis? Att införa den här 
typen av nya moment kanske inte är nödvändigt, är det något man har 
funderat på i landskapsregeringen och kan tänka sig att diskutera? 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, talman! Vi har fört djupa och ingående diskussioner men det stora 
teoriprovet är inte bara ett teoriprov för den teorin måste hänga ihop 
med verkligheten och därför bör man övningsköra och få delar av teorin 
successivt att det sitter samman och följs åt. Det första inledande teori-
provet som de facto motsvarar fyra lektioner är för att få fram de mest 
elementära och mana till försiktighet för unga trafikanter. Teoriprovet 
gör man bara första gången för att höja medvetandegraden, har du gjort 
provet när du tog mopedkörkort så görs det inte flera gånger. Många 
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ungdomar tror att det är odödliga när det ger sig ut på sin moped eller 
motorcykel. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Tanken är att motorfordonsbyrån ska ta över handle-
darutbildningen. Finns det inte en konfliktsituation när man både ska 
utbilda och examinera för prov? 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack talman! Motorfordonsbyrån ska inte ta någonting för det finns inte 
från tidigare. Motorfordonsbyrån ska se till att det anordnas tillfällen 
men det är inte meningen att de själva ska stå för undervisningen, det 
ska i mån av möjlighet vara en köptjänst. Vi har tittat på finska sidan 
hur deras system ser ut och där valde man att sätta allt på trafikskolor, 
de fick själva anordna handledarutbildningen. Det första det resulterade 
i att det inte anordnades någon handledarutbildning överhuvudtaget 
och i det nu gällande förslaget som är på väg till riksdagen plockar man 
bort det helt och hållet, helt enkelt för att det har blivit för kostsam för 
samhället man har inte längre råd att ta körkort i Finland. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Den obligatoriska delen kommer att minska till mera 
ansvar på den enskilde att anpassa sitt körande efter kunskap. Är det 
risk att det blir bakslag på trafiksäkerheten när man får individuellt an-
passa, när man minskar ned den obligatoriska delen. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, talman! I den obligatoriska säkerhetsutbildningen minskas inte 
timmarna ner utan blir exakt samma som tidigare. Det som minskas är 
teorilektionerna där man haft upp till tjugofem, trettio studerande ele-
ver som suttit på ren teorilektion det kan trafikskolorna anordna om du 
vill, i annat fall läser du inte själv precis som alla privatelever hittills har 
gjort. Den delen som ev. kan minska, men behöver inte, är körningen 
hur mycket mängdkörning du behöver, behövs 20, 30 behöver du 40 
lektioner. Här kommer trafikpedagogernas kompetens verkligen till sin 
fulla rätt när de kan avgöra att nu bedömer vi att du är klar för uppkör-
ning eller inte. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl John Hilander, replik 

Tack, talman! Jag vill belysa problematiken kring trafiktraktor och lika-
behandlingen av de personer som ska framföra den. Här säger man att 
man får framföra vid 15 års ålder om man är förknippade till jord- och 
skogsbruk men att man inte får framföra trafiktraktor vid arbete på väg, 
det utesluter generationsskiften inom entreprenörsbranschen. Frågan är 
hur bedömer man jord- och skogsbruk och hur ska det i praktiken gö-
ras? 
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Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, talman! Där behöver vi inte göra en bedömning. Det har att göra 
med vilket bränsle du använder i traktorn som sedan är kopplat till 
jordbruket huruvida den används i jordbruket eller inte används. Orsa-
ken till att vi väljer att flytta det till B i förslaget är att man på finska si-
dan har den s.k. LT-klassen som vi inte har på Åland av olika anledning-
ar. Man upplever från jordbrukarhåll att det blir väldigt komplicerat om 
en trafiktraktors användningsområde på väg skall kopplas till C-
körkortet som är för lastbil. 

Ltl John Hilander, replik 

Tack för det svaret. Då är problematiken med vikten, tio ton för kombi-
nationen och hur man ska hålla reda på det. Jag tycker det är ett bra för-
slag att sätta B-kortkort som klass för trafiktraktor. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Jag är inne på 69 § gällande ansvar och vill ha ett klar-
görande av ministern att jag inte har missförstått frågan. Om jag förstod 
det rätt, när man ska kontrollera om körkortet är med kan polisen, om 
personen är känd för polisen, släppa vidare. Hur går det ihop med lika-
behandlingsprincipen, alla kan ju inte känna en polis? Jag uppfattar i 
paragrafen att man måste styrka sin identitet på annat sätt med pass el-
ler dylikt inte bara att man råkar känna den patrullen. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, talman! Man behöver inte personligen känna patrullen som är på 
plats men jag är tämligen övertygad att om ltl Sara Kemetter stoppas i 
en kontrollsituation tror jag att personen som stoppar henne har vet-
skap om vem ltl Sara Kemetter är som sitter i Ålands lagting. Inled-
ningsvis hade vi ett krav på att körkortet skulle finnas med eller en iden-
titetshandling. Det har inte funnits stöd för det, man ser det som oerhört 
problematiskt på de åländska vägarna att alltid ha körkortet med sig när 
man framför traktor, bil eller något annat. Den här kompromissen be-
dömer vi ryms inom tredje körkortsdirektivets ramar. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Med det resonemanget skulle jag gärna att utskottet 
ser över det, enligt min mening är det inte likabehandling att jag som 
lagtingsledamot har företräde jämfört med det herr x som just flyttat till 
Åland. 

 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, fru talman! Grundlagens krav på god förvaltning gäller även lag-
beredning det måste man utgå ifrån. Därför finns det i lagförslag beskri-
vet hur beredningen har gått till i detta förslag. Det framgår att 39 re-
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missinstanser har tillfrågats, 30 har utlåtit sig åtta på nytt och så konsta-
teras det lakoniskt att i mån av möjlighet har man beaktat detta. Det är 
ett lagförslag som gäller alla medborgare och i normala sammanhang 
gör man alltid sammanställningar och sammanfattningar av remissutlå-
tanden. Det är inte bara politikerna i Ålands lagting som ska ha en upp-
fattning om frågan utan även medborgarsamhället som vi företräder ska 
kunna inleda en diskussion om det hela. Var finns sammanfattningen av 
remissutlåtandena? 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, talman! Tack för frågan. Sammanställningen av remissutlåtan-
dena har funnits inbakade i lagstiftningsprocessen. Jag har inget samlat 
dokument här och nu. Däremot är alla remissvar tillgängliga för alla och 
en var och jag vet att en viss distribution har skett direkt till lagtings-
grupperna för att man därigenom vill vara tydlig med vad man har för 
åsikt när det gäller lagframställningen. Om det finns önskemål från lag-
tinget kan vi självklart ta fram från landskapsregeringens sida och kopi-
era upp alla remissförslag om så önskas. Det finns även möjligheter att 
elektronisk gå in och söka dem. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, fru talman! I den miljö jag kommer ifrån i den här typen av frågor 
fanns det alltid ett sammandrag, sammanfattning av remissutlåtanden. 
Det är meningslöst att kopiera sida upp och sida ner. Det jag menar med 
god förvaltning i grundlagen är att i beredningen ska ingå ett ställnings-
tagande till vad remissutlåtandena innehåller och inte bara åsikter som 
återfinns i paragrafernas motivering och i vissa fall i paragraferna utan 
att läsaren överhuvudtaget har någon uppfattning om vad saken gäller. 
Med sammanfattning avser jag och i normal lagberedning att beredaren 
tar ställning vad som sagts, vad är föremål för medborgardebatt och hur 
har det återspeglats i förslaget. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, talman! Jag har inte lika många års erfarenhet som ltl Gunnar 
Jansson, jag har bara varit här sedan 2003. Jag vill vara tydlig med att 
jag inte kan erinra att vi haft någon lagframställning, sedan jag kom in i 
Ålands lagting, där det har funnits en sammanfattning av remissutlå-
tande med olika kommentarer och ställningstaganden kring varje en-
skild fråga. I det aktuella fallet har det varit fullständigt omöjligt kan jag 
meddela med beaktande av att remissvaren har en bredd av 180 grader. 
Vi har från landskapsregeringens sida försökt beakta det som fram-
kommit, vi har vägt på ena sidan vad en ungdomsorganisation har sagt i 
förhållande till en annan det har vi försökt arbeta in. Den del vi minst 
har arbetat in är vad trafikskolorna har sagt helt enkelt därför att trafik-
skolornas kompetens kommer att komma till sin rätta när vi diskuterar 
läroplaner men inte på lagstiftningsnivå.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Ministerns satte fokus på i sitt anförande att det är 
unga män som utgör det största trafiksäkerhetsproblemet och de facto 
de som drabbas mest av olyckorna. Varför är det så, hur resonerar land-
skapsregeringen när det gäller unga män är det testosteronet, attityder, 
kunskapsbrist, kör unga män mer än andra eller är det den personliga 
bakgrunden som är orsaken eller är det en kombination av allt vilket jag 
tror att det är. Ministern lyfte mest fram lagstiftningsåtgärderna d.v.s. 
åldersbegränsningar och striktare lagstiftning mot nya förare men jag 
tror att även det förebyggande arbetet är viktigt. Hur har ministern re-
sonerat här? 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack talman! Landskapsregeringen har läst den statistik om finns till-
gänglig, vi har läst remissutlåtande som kommer från försäkringsbola-
gen. Där kan man konstatera att en övervägande del av de som orsakar 
trafikolyckor och som återfinns som olycksoffer är män. Det är inte fråga 
om ett tyckande utan ren statistik. Vi har en grundlag som säger att alla 
ska behandlas lika och därför är körkortsåldern 18 år både för män och 
för kvinnor det ligger ingen värdering i det utan det är ren statistik. Vad 
som är orsaken till det kan jag inte svara på. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Tack för svaret. Det är viktigt att veta varför, att man 
kan rikta åtgärderna rätt. Det förebyggande arbetet, kunskapsuppbyg-
gande och erfarenhet är viktigt. Om man riktar trafiksäkerhetsarbetet på 
riskbenägna unga män tror jag att man får bättre resultat. Bygger man 
upp mer erfarenhet gör det att den mentala belastningen hos bilförare 
minskar och då kan man använda mer energi åt att samspela med andra 
trafikanter, förutse vad som håller på att hända osv. Det finns fördelar 
att rikta in det på dessa bitar och sätta fokus på förebyggande- och tra-
fiksäkerhetsarbete. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack! Det var goda och kloka tankar ltl Petri Carlsson för fram och vi tar 
de tankarna med oss i det fortsatta arbetet. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Gun-Mari Lindholm 

Talman! I dag är det 34 år sedan jag fick mitt körkort och någon dag efter min 
födelsedag som jag körde upp och fick mitt körkort. Min bilskolelärare, som 
var Jana Jahréns morfar Olle, sa något väldigt klokt som jag har burit med 
mig hela tiden efter det, han sa ”här har du förkörsrätt men du har inte 
påkörsrätt”. Det kanske ni andra även har hört någon gång. Man hade inte så 
mycket säkerhetsundervisning och attityddiskussioner men det var en del av 
det, på den tiden på det sättet. 

Det är kärnan i körande vad man har för attityd. Hur ser man på sina med-
trafikanter? Är man arg och förbannad en dag är man en sämre chaufför än 
om man är positivt inställd till livet och sina medmänniskor. I lagframställ-
ningen är det väldigt bra att man fundera och sätter fokus på attitydföränd-
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ringar. De unga moppekillarna, det är oftast de som börjar köra vid 15 års ål-
der, när de träffar polisen och kanske har en trimmad moped att man i det 
mötet mera undervisar och tillrättalägger än att man dömer och bötfäller. Det 
är viktigt även för den framtida chaufförens sätt att hantera situationer. Att 
kunna få en tillrättaläggelse och säga att nästa gång du gör det här, då kom-
mer jag inte att kunna diskutera saken med dig utan då kommer det att följa 
en bot istället. Jag har många positiva erfarenheter av hur polisen arbetar på 
det sättet men jag har även situationer som jag önskat man kunde hanterat 
på ett annat sätt.  

Särskilt fokus ska sättas på det som börjar köra vid 15 års ålder. Vi har hört 
att det oftast är killar 18 till 21 eller 25 år som står för den högsta skadekvoten 
inom försäkringsbolagen. Börja istället jobba med de unga killarna när de 
börjar köra för att få en attitydförändring. Det skulle vara bra om vi kunde ha 
någon form av övningsbana, motorbana för att få testa det som man måste 
göra ute på vägarna som även vi andra kör på. 

Säkerhetsutbildningen som man föreslår att ska bli mer intensiv det tycker 
vi är bra. Jag framförde tidigare till regeringen att det skulle vara bra att man 
kunde få ta sitt moppekort under det året man fyller 15 än att man får sitt 
moppekort i november om man fyller först i november. Alla längtar och ser 
fram emot tillfället och i november är inte körsituationen den bästa, i stället 
hade man kunnat få moppekortet i april eller maj när vägarna är torra och det 
är ljust på kvällarna. Det finns inte med nu men jag hoppades att det hade 
kunnat vara med. 

En sak som är positiv för attitydförändringsarbetet att man inför alkolås. 
Under tre tillfällen har jag själv skrivit motioner i frågan 2003, 2005 och 
2008 därför är jag särskilt glad att det finns med som alternativ påföljd till 
körförbud. Det finns saker som vi har framfört till landskapsregeringen som 
vi inte har fått fullödiga svar på och som vi vill att utskottet ska titta närmare 
på. Har man tagit moppekort eller lättviktarkort sägs inte i lagframställning-
en att den utbildningen och erfarenheten man införskaffat sig under den ti-
den man kört på vägarna faktiskt ligger som grund, det borde framkomma på 
ett tydligare sätt.  

En sak vi varit kritiska till och som står för en stor del av skadefrekvensen 
är mopedbilar som uppfattas som en vanlig bil men går saktare och ofta blir 
en propp i trafiken eftersom den tar mer plats än en vanlig moped eller lätt-
viktare.  

Något som varit populärt på Åland är att ta traktorkort och jag önskar jag 
att utskottet tittar på om det blir någon förändring av dagens system där fem-
tonåringar har haft möjlighet att ta traktorkort och att även köra den på väg 
såvida man inte kör mer än 45 km. 

Regleringen beträffande moppe men även i 13 § och 10 § är det väldigt vida 
fullmakter där man säger att närmare bestämmelser ges i landskapsförord-
ning och det kan vara något som inte håller i längden utan där borde grun-
derna framkomma i lagen. 

Andra skedet har jag ställt mig kritiskt till och man behöver ha. Det har 
framkommit från den ungdomsorganisation som står oss väldigt nära, man 
tycker det är bra och det borde finnas kvar och utskottet borde sätta sig mera 
in i vad det är och vad den betyder. Dubbla teoriprov är något som dels ung-
domsorganisationen men även vi har diskuterat i vår grupp. Kunde man i lik-
het med det som tidigare framfördes bara ha ett teoriprov och i så fall tidigare 
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men det kan vara som ministern sa att det kan vara för tidigt när man inte 
har rört sig i trafiken. 

Det här var det som var från vår sida att titta på i utskottet. Det finns flera 
olika saker som inte håller måttet tycker vi. Det finns alldeles särskilda skäl 
att noga gå igenom lagstiftningen. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, fru talman! Övningsbana, motorbana har drivits ganska hårt av 
vissa i moderat samling. Det är olyckligt med pojkarnas delaktighet i tra-
fikolyckor. Man kör på isen och blir väldigt skicklig att köra isbanekör-
ning men den körningen hör inte hemma i trafiken man får ett betydligt 
våldsammare och aggressivare körsätt. En motorbana med kontrollerad 
körning skulle vara en bra tanke och de stöder samtliga från moderat 
samling. Diskussionen när man får börja köra moped har att göra med 
straff barhetsålder och har varit ett aber, det är mycket omständigheter 
kring mopedkörning att man bör uppnått 15 års ålder innan man börjar 
köra. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Jag är inne på samma diskussion som ltl Åke Mattsson 
nämnde i sin sista replik med straff bar ålder. Tittar man på huvudsak-
ligt innehåll i körkortslagen är syftet att höja trafiksäkerheten och redu-
cera kostnaderna som trafikolyckorna orsakar. Jag har fått statistik att 
trafikolyckor kan kosta allt från ett års vårdkostnader på 300 000, halv-
års vårdkostnader 554 000 olyckor är väldigt dyrt för samhället och le-
der till mänskligt lidande. Därför ifrågasätter jag moderat samlings åsikt 
om att tidigareställa att få moppekort under det året man fyller 15 år. 
Personligen är jag inne för att höja åldern för moppekort med tanke på 
moppebilarna och vad de förorsakar för olyckor i trafiken. 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Som jag anförde i mitt huvudanförande beträffar mopedbilar ställer jag 
mig väldigt tveksam till det eftersom det står för en stor del av skadorna 
inom trafiken. Unga personer som fyller 15 år skulle i stället få moppe-
kort under det ljusa och torra delen av året vilket skulle höja trafiksä-
kerheten. Det är bättre att man kommer ut som förstagångstrafikant 
med de förutsättningarna och väderleksförhållandena än att det är på 
hösten när det är mörkt och halt. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Det argumentet kan jag förstå då anser jag att man 
borde få moppekortet när det blir ljust och torrt på vägarna efter att 
man har fyllt. Fyller du 15 år i november börjar du köra nästa år i april. 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Jag delar inte den åsikten utan istället under det året man fyller 15 år. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Jag håller med ltl Gun-Mari Lindholm om att man borde få 
mopedkökortet samma år man fyller 15 år dock tidigast 1 april. Det dis-
kuterades tidigare och tyvärr har det fallit i glömska för mig att man 
borde bevakat det tidigare. Jag hoppas att utskottet kan titta på det. Det 
är en social rättighet för ungdomarna att få köra samtidigt som sina 
kompisar på sommaren. Trafiksäkerhetsmässigt har några månader 
ingen betydelse tvärtom är ungdomarna mycket klokare idag än de var 
på min tid. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Harry Jansson 

Tack, fru talman! Vi har på våra bord ett lagförslag som engagerar och det är 
glädjande att se engagemanget. Det är en oerhört viktigt lagframställning vi 
ska debattera och ta oss an oavsett i vilket utskott frågan kommer att hand-
läggas. Vi vet alla vad det innebär att de personer vi möter i trafiken har en 
bra utbildning i ryggen, att det vet både biltrafikkörningens tjusning och fa-
rorna. Farorna är oerhört kostnadskrävande både för den enskilde, för de 
som drabbas i övrigt och för samhället i stort. 

Därför, fru talman det är ett lagförslag vi måste ägna gott om tid åt. Där-
med kommer vi omedelbart in på en formfråga vilket utskott skall handlägga 
detta ärende i lagtinget? Jag kan inte låta bli att snegla på talarlistan, sex re-
presentanter har begärt ordet från grupperna och samtliga sitter i lag- och 
kulturutskottet inklusive jag själv. Det indikerar enligt mitt förmenande, att 
det finns ett visst intresse hos nämnda utskott att ta sig an lagförslaget. Jag 
har förstått att talmanskonferensen har våndats om det här att kan man bryta 
och gå emot lagtingsordningen som tydligt säger att det är finans- och nä-
ringsutskottet som ska handlägga frågor kopplade till trafik. 

Jag hoppas vi kan få ett enigt lagting bakom mitt förslag som jag lägger nu 
att det blir LKU som blir remissinstansen som tar sig an detta på detaljnivå. 
Motivet är för min del klart det handlar, som ni alla redan har märkt, om ut-
bildning och därmed behöver vi inte ens säga att vi bryter mot lagtingsord-
ningens anda och mening. Jag hoppas ni alla har förståelse för detta och vi får 
se hur det går när vi kommer till avgörandets stund i den frågan. 

Lagförslaget innehåller en hel del gott och frågan om alkolås är oerhört 
värdefullt att vi får in i lagstiftningen och får ett verktyg för att hantera svå-
rare fall av trafikanter om vi uttrycker oss diplomatiskt. Lagförslagets anda 
och mening tar sikte på ökad trafiksäkerhet. Jag personligen och säkert flera 
med mig ställer frågan är detta lagförslag är bra för trafiksäkerheten när vi 
förslagsvis ska kopiera det svenska systemet, ett system som rönt en hel del 
kritik när det blir fokus på provet i stället för den utbildning en bra förare be-
höver ha i ryggen. Reformändringen behöver vi alla diskutera och ta oss an 
med öppna ögon, jag lägger ingen prestige i att det kommer från regerings-
lägret och t.o.m. centerns egen minister, det är en oerhört viktig fråga och ger 
det trafiksäkerhet på ett sätt som vi alla kan leva med och ta ansvar för som 
lagstiftare. 

De 14 replikskiftena har redan gett mig svar på frågeställningar och förkla-
ring, jag går inte mer på det. Jag vill nämna några som jag tycker är bra för 
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trafiksäkerheten och ganska lätt ordnade. Det ena är varför vi inte i lagstift-
ningen uttryckligen har angivet att de som övningskör har en tydlig skylt om 
att det är övningskörning. Då får vi respekt för de nya trafikanterna som är 
ute och rör sig i trafiken, de hemmagjorda skyltarna har jag personligen 
ledsna på för länge sedan. Jag minns mycket väl när jag gjorde min egen skylt 
till min ena dotter, det var inget mästerverk som hängde i bakrutan. Ett en-
kelt sätt för det utskott som tar sig an ärendet är att säga att det ska finnas 
tillgängliga skyltar som finns att köpa. 

Det ska finnas en mycket tydlig skrivning om att det är anhöriga som är 
handledare i bilen, att vi inte får någon gråzon som kan leda till svåra situat-
ioner och t.o.m. risk för svart bilskola. Här gäller det att vi är tydliga som lag-
stiftare hur vi vill ha det. 

Trafiksäkerhetsmässigt ska det angivna antalet timmar räcka till för de 
olika skedena av utbildningen, här finns skäl för utskottet att verkligen se att 
svarar det angivna timantalet till respektive område mot det faktiska behovet 
för att täcka in helheten. Jag noterar av intresse att det någonstans på vägen 
har t.ex. sparsam körning försvunnit ur säkerhetsutbildningen, det som jag 
personligen har lagt stor vikt vid när det gäller mina egna barn, att de lär sig 
med tanke på vårt ansvar för miljön. 

En fråga som väckt uppmärksamhet även utanför vårt örikes gränser och 
det är intressant att ta del av bl.a. de tidningsartiklar som har skrivits om den 
åländska reformen och vi får alla ta till oss att kritiken är inte så hovsam. Man 
tycker inte att vi är på väg att styra in vår trafikutbildning på rätt spår och det 
är något som utskottet kommer att få ta del av. 

Vid den här typen av lagstiftning finns expertis att tillgå. Det är ingen brist 
på forskning och kunnande varken här på Åland eller utanför örikets gränser 
när det gäller att hämta in kunskap, vi får tillsammans se vad det är för exper-
tis som bör höras. 

Förordningsbiten är oerhört central och det gäller för det utskott att få en 
bild av på vilket sätt en förordning skulle kunna korrigera och förstärka tra-
fiksäkerhetsaspekterna som nämnts från talarstolen i dag, här kommer tra-
fikpedagogernas kunnande in i bilden. Jag delar ltl Lindholms åsikt om dele-
geringsbestämmelserna, vi vet att vi inte kan släppa ifrån oss ett enda lagför-
slag utan att det även anges i vår egen lag hur en förordningsfullmakt ska se 
ut, högsta domstolen har tydligt sagt att det här måste vi gå mycket varsamt 
fram. Därmed, fru talman tackar jag för mig och önskar det utskott som tar 
sig an detta lycka till. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, talman! Tack ltl Harry Jansson. Jag vill komma med ett förtydli-
gande gällande säkerhetsutbildningen. Det finns ingen minskning av det 
antalet timmar som man ska genomgå och vad gäller sparsam körning 
s.k. ecodriving återfinns det i 24 §, det är således flyttat från det s.k. 
andra skedet till första skedet så det finns kvar precis som det varit tidi-
gare. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tackar för den upplysningen. Vi som haft förmånen att följa processen i 
regeringslägret så har vissa detaljer varit svårt hitta under resans gång. 
Jag glömde nämna att det finns en glidning i utbildningsfrågan d.v.s. det 
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offentliga, som vtm Eriksson mycket riktigt uttryckte det, mot att de of-
fentliga ska ta över det privatas roll. Är det bra att vi frångår ett system 
som fungerar bra i dag till att motorfordonsbyrån har en ännu större roll 
särskilt med tanke på att det både ska vara utbildare och sedan tolka och 
bedöma sina egna prov. Här har vi en utmaning för vårt system. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, talman! Jag vill vara tydlig med det finns ingenting i lagförslaget 
som indikerar en förskjutning från det privata till det offentliga. Jag vill 
vara riktigt tydlig med att motorfordonsbyrån kommer att anordna kur-
sen men det betyder inte att de själva kommer att hålla kursen, utan stå 
som ansvarig för att det finns en kurs. Eftersom man på rikssidan i sam-
band med motsvarande lagförslag inte klarade av att få till stånd kurser-
na. Därför ser motorfordonsbyrån till att kurserna anordnats men mål-
sättningen är att man ska köpa in utbildning, tjänsterna från den privata 
sektorn. Man får vara lite försiktigt med förordningsfullmakter det som 
högsta domstolen hittills har påtalat är inte kopplat till grundlagens 80 § 
2 mom. utan snarare kopplat till behörighetsfördelningen mellan Åland 
och riket. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Den sistnämnda aspekten har högsta domstolen dragit allting över 
samma kam oavsett vilket ursprung som vårt agerande baserar sig på. 
Vad gäller det offentligas utökade roll räcker det med att läsa allmänna 
motiveringen under punkt 3.2 i lagframställningen som klart anger de 
offentligas roll iom lagförslaget. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Katrin Sjögren  

Talman! En ny körkortslag har varit efterfrågad och efterlängtad. Senast lä-
roplanen reviderades var i slutet av 90-talet. Lagförslaget har målsättningen 
att vara transparent och användarvänligt samt innehåller flera positiva för-
ändringar mer utbildning i yngre ålder för mopedister, krav om inledande 
förkunskaper, handledarutbildning för de som undervisar privat, obligatorisk 
utbildning i körning under svåra förhållanden med trafiklärare.  

EU-direktiven som ger ramar till körkortslagstiftningen ger utrymme att 
välja väg och det har LR gjort. Liberalernas uppfattning är att lagen till stora 
delar är mycket ideologisk, konservativ och högerorienterad, kontroller och 
hårdare straff och ena sidan samt enkelt och billigt å andra sidan. 

Det finns mycket att penetrera och granska när det gäller detta lagförslag. 
Det blir en grannlaga uppgift för utskottet. Jag vill på liberalernas vägnar 
framföra åsikter om process, vägval av utbildning, kommande förordning, en 
växande offentlig sektor där knappast körkortsutbildning hör till kärnområ-
dena, ekonomin, statistik och genus. Det blir breda penseldrag men det 
kommer att finnas en uppsjö av detaljer att granska för utskottet. 

Först processen, här vill jag upprepa den kritik jag framförde i höstens 
budgetdebatt. Det är varken rätt eller demokratiskt att endast vissa intressen 
och grupper ska höras eller ha inflytande hos landskapsregeringen. När man 
läser remissvaren framkommer det att branschen, de åländska trafikskolorna, 
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har blivit helt exkluderade ur processen. Ryktesvägen har man hört att en re-
vision av lagen var på gång och man har två gånger skickat brev till land-
skapsregeringen utan att ens ha fått tillstymmelse till svar som man har laglig 
rätt till. 

För liberalerna är det fullständigt främmande att arbeta och utöva politiskt 
makt på det sättet. Ju mer man sätter sig in i dessa frågor desto mer komplext 
blir det. Tillvägagångssättet borde ha varit en bred sakkunniggrupp med tra-
fikavdelningen, motorfordonsbyrån, polisen, försäkringsbolagen och natur-
ligtvis trafikskolorna. Denna sakkunniggrupp borde ha haft en politisk refe-
rensgrupp, gärna parlamentarisk. Så skulle ett liberalt upplägg sett ut inför 
arbetet med denna folklag. 

Landskapsregeringen väljer ett förarutbildningssystem som är snarlikt det 
svenska. Ett system med fler prov och mindre utbildning. Det lämnar hela 
ansvaret åt den enskilda att välja och strukturera hur kunskap ska inhämtas. 
Hur ska vi då komma åt det viktiga attitydförändrararbetet och man kan göra 
hela utbildningen själv? Det hänger inte ihop målsättningen och hur man ut-
formar utbildningen. 

I Sverige har det resulterat i provfokus, man inhämtar i allt högre grad 
kunskap man tror kommer i provet, försämrade provresultat, långa köer ef-
tersom fler blir underkända och omproven ökar. Frågan till landskapsrege-
ringen blir varför man önskar förändra utbildningen och hur de förändringar 
som föreslås kan öka trafiksäkerheten? Det finns väldigt lite av den varan i 
framställningen. Målbild och kravnivåer bör vara tydliga men det är något 
som saknas i lagframställningen.  

Hör detta till offentlig verksamhet, är detta ett prioriterat kärnområde? 
Trafikutbildningen har tidigare blivit utfört av privata företagare, av trafik-
skolorna, småföretagare inom ett kunskapsintensivt område där man faktiskt 
lyckats med den så hett efterfrågande generationsväxlingen. Trafikskolorna 
idag består av både andra och tredje generationens småföretagare. Det finns 
definitivt en fungerande marknad. Nu tar landskapsregeringen genom motor-
fordonsbyrån över och blir därmed både utbildare och examinator. Det kan 
inte heller vara rätt att man både ska utbilda och examinerade. De dubbla rol-
lerna har vi förstått att ha varit en ambition som landskapsregeringen velat 
undvika, i alla fall enlig regeringsprogrammet.  

Ett mycket viktigt komplement till lagen blir förordning och innehållet i lä-
roplanen. Här var ministern och jag inne i en replikväxling som menar att 
förordning ofta kommer i ett senare skede. I det här sammanhanget och med 
den här lagstiftningen så är förordningen viktig, två pusselbitar som behöver 
matcha i varandra. Jag köper inte det resonemanget att det är nu trafiksko-
lorna ska komma in, man borde han nyttjat den kompetensen hela vägen. Där 
finns den nya kunskapen, moderna kunskapen och verkligen evidensbaserad.  
Det blir omöjligt för oss beslutsfattare och lagstiftare att bilda en uppfattning 
om utbildningen och särskilt bedömningens innehåll, det saknas en viktig 
pusselbit lagtinget blir utom information och inflytande.  

Dessutom finns frågetecken kring utbildningsmaterialet. Man riggar upp 
en hemsida, trafikskolorna kommer att ha sin utbildning, hur ska man få det 
att matcha? Ska man ha svenskt eller finskt utbildningsmaterial? Vem tar an-
svar över de delarna i vår trafikutbildning som är specifikt åländska, vi har 
även egen trafiklagstiftning? Vem tar ansvar över att de att de som tar sin 
körkortsutbildning även får undantagen som finns i vår egen lagstiftning? Vi 
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utbildar inte de unga ålänningarna att köra till Flaka eller i Mariehamn, utan 
vi ger även de unga ålänningarna ett internationellt körkort, det måste man 
hela tiden ha i bakhuvudet. Det pågår diskussioner både öster och väster att 
man inte kan ha för små examinatorer eftersom man kör på väldigt begrän-
sade ställen och att man faktiskt genom EU-direktivet får ett internationellt 
körkort. 

 Den ekonomiska utredningen, nej att kalla det utredning är fel, reflektion 
är mera riktigt. Redan i höstas tillsattes en ny tjänst på motorfordonsbyrån, 
en trafikutbildare som både ska utbilda och examinera och det är säkert sant 
som minister säger att motorfordonsbyrån är underbemannad och att man 
behöver en person som är ansvarig för frågorna. Är det då rimligt att trafik-
utbildaren, som de facto har den titeln, ska dra handlarutbildningar och då 
kan man tänka sig att det är utom kontorstid. Handledare är föräldrar och det 
blir kostnadsdrivande. 

I framställningen står det ”motorfordonsbyråns uppgifter kommer att öka 
i och med det inledande teoriprovet och utvärderingen av förarutbildningen 
och förarexamen tillkommer, därtill ska motorfordonsbyrån ansvara för 
handledarutbildningen. Kostnaden för att ta fram nya teori- och körprov 
tillkommer liksom kostnader relaterade till nya eller förändrade datapro-
gram. Arbetsbördan kommer även att öka för registersektionen med ansvar 
för kundtjänst, växel och körkort- och fordonsregister. Dessutom kommer 
det att krävas tilläggsresurser hos polisen”. 

Det skulle varit relevant att få en uppskattning om hur kostnadsdrivande 
det är. Ger vi grönt ljus till det här har vi gett fullmakt in blanco till tilläggsre-
surser i budget, det är på sin plats att veta ungefär var det bli att kosta. 

Bedömningen, som har med för ordning och läroplan att göra, står det väl-
digt lite om i landskapets lagförslag. Att kontrollera trafikkunskaper och 
skicklighet i att framföra ett fordon är en sak. Men hur man utformar be-
dömningen och vilka krav man kan ställa på det som tar körkort är något helt 
annat, det finns inget skrivet om det heller. Kommer det i förordning eller 
hur har landskapsregeringen tänkt? 

Ltl Harry Jansson var inne på att det åländska lagförslaget låter höra om 
sig i Norden. Finland har ingen trafikminister den ska tillsättas på nytt, det är 
för tidigt att veta vad som händer på fastländsk nivå. Vi vet att det görs en 
stor utvärdering av de olika EU-direktiven i Åbo universitet som beräknas 
vara klar i slutet av 2015 det är mycket som är osäkert ännu när det gäller den 
lagstiftningen. 

Nils Petter Gregersen forskare på väg- och forskningsinstitutet i Sverige 
säger, ”man ska fundera ett extra varv när man tar Sverige som förebild och 
vill fokusera på examen. Vårt problem att vi har ett prov som inte ger be-
sked om eleverna når och matchar de avancerade målen i kursplanen det är 
något man måste fundera på”. Det som flera han replikera är att man behö-
ver komma åt attityderna. Han anser att man ska undvika att ta efter det 
svenska systemets handledar- och riskutbildningar där knölas alltför mycket 
in trots knappt om tid vilket gör det mycket svårt för utbildarna att kunna an-
vända sig av moderna pedagogiska metoder. Landskapsregeringen kan inte 
säga något om läroplanens innehåll eller hur man ska bedöma, man säger att 
säkerhetsutbildningen ska vara med max åtta personer och max x antal tim-
mar. Nils Petter Gregersen fortsätter ” jag har höjt ett varningens finger i de 
här frågorna”. 
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Ltl Petri Carlsson var inne på att det är ett genusperspektiv i hela kör-
kortslagstiftningsdebatten. Det finns tragiska konstateranden, där de få siff-
ror som finns bekräftar att unga män är starkt överrepresenterade i olyckssta-
tistiken. Den machokultur vi lever i är farlig för pojkar och unga män. Det är 
inte bara farligt för andra utan farligast för dem själva. Snabba fordon på väg 
och till sjöss är något av livsluften för många pojkar och män. Man kan vara 
en fena på att hantera sitt fordon men saknar både trafikkunskap, har fel atti-
tyd och en farlig övertro på sig själv. Där talar olycksfalls-, skade- och döds-
fallsstatistiken sitt hemska, svarta och tydliga språk och vi tillåter det. Det är 
faktiskt sorgligt. 

Det har framkommit i replikväxling att liberalerna önskat att man i lag-
framställningen hade en tydligare nordisk jämförelse, tydligare hänvisning 
till evidens och forskning. Jag sluta med att citera Nils Petter Gregersen den 
framstående trafikforskaren. Ha sa inför arbetet i Sverige, nollvision för tonå-
ringar i trafiken utopi eller möjligheter, han säger ”Forskning kring förarut-
bildning under de två senaste decennierna har lärt oss att förarutbildning 
är mycket mera komplext än vi känt till tidigare. Vi har förstått att indivi-
ders motivation och beslutsfattande i trafiken påverkas av en rad fenomen 
som inte alls har med bilkörningen i sig att göra. Konkret innebär det att 
sådant som personlighet, livsstil, kön, grupptillhörighet, grupptryck osv. är 
mycket viktiga för motivationen att bete sig säkert och för de beslut man tar 
bakom ratten. Vi har nyligen lärt oss mycket nytt om hjärnans mognads-
process. Just neurofysiologisk forskning är inne i en intensiv fas nu där det 
publiceras mängder av nya kunskaper om olika funktioner i hjärnan och 
hur den utvecklas. Forskningen visar att utvecklingen hos unga av funktion-
er som är avgörande för trafiksäkerheten tar längre tid än vi tidigare trott. 
Ungdomar som ska ta körkort för bil är inte så bra på att exempelvis kon-
trollera impulser och känslor, att reflektera över konsekvenser av sina 
handlingar eller att stå emot grupptryck. Alla sådana funktioner är extremt 
viktiga för trafiksäkerheten. De behöver professionell hjälp med att utveckla 
ett förnuftigt förhållningssätt till trafiksäkerhet”. Tack. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, talman! Tack ltl Katrin Sjögren för ett intressant och engagerat an-
förande. Det är svårt att replikera på alla frågor som ställdes men jag ska 
ta två. Det första rörde nonchalans från trafikavdelningens sida att vi 
inte besvarade brev som kommer in. I det aktuella fallet vet vi att tjäns-
temannen vid ett flertal tillfällen varit i telefonkontakt, inte skriftligen 
med i muntlig kontakt. Jag vill rättfärdiga min tjänsteman att det inte är 
nonchalans men däremot blev inget brev skrivet. Vad gäller utbildning-
en på motorfordonsbyrån är det inte meningen jag citerar ledamoten 
”ska dra handledarutbildningen”. Motorfordonsbyråns uppgift är att 
möjliggöra att det finns utbildning och som sedan upphandlas av privata 
aktörer. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Vad gör landskapsregeringen om det inte finns några privata 
aktörer? 
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Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, talman! Om det inte finns privata aktörer kommer motorfordons-
byrån att ombesörja att tjänsten finns tillgänglig genom att ta den själv 
eller alternativt direkt köptjänst från Sverige eller Finland. Jag är helt 
övertygad om att det finns trafiklärare i Norden som är villiga att 
komma hit och dra konceptet. Jag känner ingen oro inför det. Men det 
viktiga är att vi ska försöka få en trafikskola eller trafiklärare privat som 
kommer att håller kurserna, det är inte tänkt att motorfordonsbyrån ska 
ta över. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Men det finns ett inbyggt systemfel och det är utbildning och 
examination det var inte bara handledarutbildningen. Det skulle varit 
bra om ministern i sitt anförande berättat mer om hur man tänkt sig be-
dömningen.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé 

Tack, fru talman! Vi har en ny körkortslag framför oss och man kan säga att 
det är en lag som berör alla medborgare. Kör vi inte själva så rör vi oss i trafi-
ken och berörs av trafiksäkerheten, vilket är viktigt. I debatten tidigare är det 
trafiksäkerheten som varit i fokus. Dels om man tar sitt första körkort och sen 
om den nya möjligheten att få alkolås och då kunna köra vidare om han åkt 
fast för rattfylleri. Minister Thörnroos sticker inte huvudet i sanden utan vå-
gar ta obekväma beslut, all respekt för de. 

Det är bra att man ställer större krav på att ta mopedkörkort. Två timmar 
stadstrafik är bra däremot är jag skeptisk till att privata handledare skall 
kunna hålla i det. 
Där skulle jag se att man har en person som är van att handleda personer i 
trafiken håller i det. Att ha en ovan person att handleda andra i trafiken det 
kan bli på bekostnad av trafiksäkerheten och medtrafikanter. Om man ska 
snurra i stan i 45 minuter, dels följa med vad mopedisten gör och köra bil ef-
ter då kommer det att vara tufft att följa med även i den övriga trafiken. En 
utbildad trafiklärare skulle hålla i utbildningen, det är väl ändå en orsak till 
att de har 60 veckors utbildningstid. 

När jag såg lagen funderade jag om de från landet och skärgården verklig-
en ska ha krav på 2 timmars stadskörning med moped?  Men insåg när jag 
funderat att jag inte ser någon orsak varför de skulle ha undantag trots att 
man inte kör så ofta i stan, körkortet gäller ju över hela Åland även i stadstra-
fik.  

Den som ger gör sig skyldig till trafikbrott som leder till att körkortet dras 
in vilket sedan leder till en konsekvensutbildning och ny förarexamen, det ger 
jag ett extra plus för. Däremot funderar socialdemokraterna om man borde 
komma in med det i ett ännu tidigare skede. Om polisen ser allvarligt buskör-
ande som är vårdslöshet i trafiken borde man kunna dömas till en konse-
kvensutbildning.  

42 § Körkortsingripande på grund av hastighetsöverträdelse, är det något 
som man kan göra sig skyldig till som leder till konsekvensutbildning? Att 
man kör så fort att körkortet dras in är ändå grovt. Som jag förstår gäller kon-
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sekvensutbildning bara under den s.k. prövotiden. Borde den inte gälla även 
andra som kör så fort att man blir av med körkortet?  

Handledarutbildning är bra och förbättrar för trafiksäkerheten. Ställ mer 
krav på dem som skall handleda. I 20 § där står ”En handledare får under-
visa två elever samtidigt om handledaren är elevernas föräldrar, far- eller 
morföräldrar, annan vårdnadshavare, barn eller barnbarn eller syskon el-
ler person som bor i samma hushåll”. Kan det inte vara att en handledare har 
rätt att undervisa två elever samtidigt?  
Om en handledare skall ha privat övningskörning med sitt barn kan man inte 
då ha en bekants barn med samtidigt?  Jag upplever att det begränsar för t.ex. 
ensamstående, vilket jag inte tycker är bra. Alla ska få samma möjlighet? Man 
har en gemensam bekant som inte uppfyller kraven i lagen att vara handle-
dare för privat övningskörning enligt 20 §, men är lämpad för det, men då 
utesluter vi det i lagen eftersom personen får inte vara handledare. 

Det nya stora i lagen är möjlighet till alkolås, som jag först sa nej högt och 
tydligt till men man är väl inte sämre än att jag kan ändra mig vilket jag håller 
på gör. 
I den allmänna motiveringen som är bra gjord och välformulerad finns ett 
stycke under rubriken EU, en intressant läsning som jag gärna skulle läst in 
mig mera på men hittade inte Andrea- rapporten som nämns där. Där det 
står bl.a. ” trafikbrott såsom rattfylleri och hastighetsöverträdelse räcker 
inte straff och indragning av körkort för att förhindra nya överträdelser”, 
även socialt ansvarstagande krävs. 
Därför finns konsekvensutbildning och det är bra att man jobbar med an-
svarstagande och konsekvenser, vi borde ha mer sådant och gärna tidigare. 
Vad är konsekvenserna för en som kör moped berusad? Finns det idag? Böter 
som föräldrar betalar och sen är saken ur världen så tror jag det är. 

Uppfostran är föräldrars uppgift men ibland behöver samhället komma in 
och säga att det inte är tillåtet att framföra motordrivet fordon berusad. Bry-
ter man mot lag ska man få en konsekvens. Det som framkommer i Andrea- 
rapporten är att man t.o.m. kan förkorta körkortsindragningen om man går 
en fördjupad konsekvensutbildning. Men i lagen går vi andra vägen att ger ett 
kännbart straff. Det finns olika sätt att se på det. Det inte är brottslingar, som 
vissa vill påstå, utan en person som framför bilen berusad är ett offer för 
alkoholism och kan vi ge den rätta moroten till att förändra sitt beteende är 
det bra.  

I förra veckan debatterade vi risk och missbruksprogrammet där jag 
nämnde partikollegan ltl Christian Beijars initiativ i Folktinget om att man 
skall kunna dömas för vård istället för fängelse om det är relaterat till miss-
bruksproblematik. Kan man få personer att verkligen ta ett längre vårdpro-
gram kan man även se på ett lindrigare straff. 

Det som fått mig att ändra mig om alkolås är att man måste gå kurs i alko-
hol och trafik, jag trodde den kursen skulle tas bort. I 53 § om att man inom 6 
månader ska gå kursen och det är för att kursen skall kunna ordnas och att få 
tillräckligt stort antal för att få en kurs. Vi får hoppas att efterfrågan inte är så 
stor att det behöver ordnas ny kurs varje kvartal. Men det är bekymmersamt 
om man kan vänta sex månader. Kursen och konsekvenssamtalet borde vara 
så nära som möjligt inpå händelsen. Jag anser att införa alkolås är en falsk 
trygghet när vi pratar om trafiksäkerhet, man kan tvinga andra att blåsa och 
köra ändå, det är inte ett sätt att säkra trafiken.  
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Däremot underlättar det för personen att jobba med en förändring till ett 
nyktert liv men då ska man vara beredd att vilja förändra sitt beteende. Dis-
kussion som vi haft inom vårt parti är om det kommer att bli väldigt kost-
samt? Kan det läggas in i alla bilar? Kursen alkohol och trafik är viktig för den 
gäller alla och där jobbar vi med attityder. 

Under punkt 3.3 Samhälleliga konsekvenser så nämns att främja trafiksä-
kerheten och reducerar kostnader som trafikolyckorna orsakar. Jag vet inte 
om jag håller med om det, det är en lag som jag anser att underlättar att ta 
körkort. Det är en lag som tänker nytt och annorlunda och det vill jag ge en 
eloge för, det är ett politiskt arbete. 

För mopedkörkort blir det svårare och krävs mer och då kanske man upp-
skattar körkortet mer. För att ta ett B körkort idag underlättar för många, vil-
ket är bra för dem men är det trafiksäkrare? Kanske men det nya sättet som 
nämns i teorin och i säkerhetsutbildningen. Att jobba i mindre grupper och 
mycket med attityder. Ltl Katrin Sjögren nämnde att jobba med attityder är 
extremt trafiksäkerhetshöjande. För att jobba med attityd är det en fördel om 
det är mindre grupper, de kan det leda till betydligt bättre diskussioner än om 
man jobbar i stora grupper. 

Under 24 § säkerhetsutbildning, föreslog vi att man skulle haft med stor-
stadstrafik, halkbana och motorvägskörning men det har tyvärr inte fått ge-
hör i den fortsatta behandlingen. Om jag förstått det rätt är det idag 21 år för 
körkort i kategori C. Det ligger ett EU direktiv i grunden, frågan är om det 
inte är bättre att göra en förändring för att få ta C körkort redan vid 18-års ål-
der. Att få ett jobb i åldern 18 – 21 år skulle underlätta om man har C körkort.  
En 19 åring som jobbar med att köra lastbil ute på vägarna har större respekt 
i trafiken än en jämnårig. 

Fru talman det här är en lag som Ålands socialdemokrater har lagt ner 
många timmar på och vi har varit aktiva och kommit med många synpunkter. 
Vissa av synpunkterna har beaktats och vissa inte, det gäller att ge och ta. 
Ålands socialdemokrater stöder denna lag och tror att det är många som 
gläds åt de förändringar som lagen ger. 

Gällande utskottsarbetet är det viktigt att man ser hur mycket kommande 
arbete utskotten har att det inte blir liggande och vänta för länge. Hur ofta 
har vi förordningar? Här vill man problematisera, se i stället möjligheten med 
lagen att vi får jobba vidare med den. Jag ger landskapsregeringen och trafi-
kavdelningen mitt förtroende att de får en bra läroplan att jobba vidare med 
det, att de får ta med expertis inom området. Det gäller att ha en dialog men 
framför allt att ge förtroende om läroplan, utbildningsmaterial och vad som 
har nämnts här, vi ska stifta lagen detaljerna får trafikavdelningen sköta. 

 
  Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, fru talman! Min replik gäller alkolås, även jag var skeptisk till det 
men överlag tycker jag det är bra. Den sociala orättvisan slår fel för det 
är relativt dyrt med alkolås. Har du god ekonomi är det inget större pro-
blem att skaffa ett alkolås, medan det kan vara oöverkomligt för någon 
som har en kärv ekonomi och knappast en bil som det fungerar i, det är 
något man behöver titta närmare på. 
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Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Våra funderingar inom partiet angående vad det 
kommer det att kosta, alla kommer inte att ha möjlighet att skaffa al-
kolås, men vi ger ändå alkolåset en möjlighet i lagen för att kunna be-
hålla arbetet och gå vidare. Framförallt säger vi ”nej du får definitivt inte 
fortsätta såhär”. Då är det svårare att gå vidare med de sociala det blir så 
mycket konsekvenser. För att få en förändring till stånd är det lättare att 
motivera om man lyckas. Det ekonomiska svider, men det ska svida, 
man har gjort ett fel och då kanske det ska kosta. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Fru talman! Ltl Winé var inne på 19-åringars möjlighet att köra lastbil. 
19-åringar har med dagens lagstiftning, och även det här förslaget, möj-
lighet att köra lastbil förutsatt att man har gått på gymnasiet och linjen 
angående yrkeskompetensbevis. Även om man skulle gå till mötes och 
ändra det till 18 år med gällande lagstiftning får de inte förvärvsarbeta 
inom lastbilsyrket som chaufför. En förutsättning finns redan idag att 
man genomför utbildningen yrkeskompetensbeviset. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Tack ltl Nordberg. Jag satt hemma igår och funderade 
hur det är idag med yrkesförarbevis, ger det kompetens att få jobba tidi-
gare, jag funderade, jag skriver ner det så kommer det säkert att rätta 
mig. Tack. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Fru talman! Tack ltl Winé för det stödet. Alkolås är ingen lätt sak och vi 
har fört ett resonemang om vi ska lägga med det i lagstiftning eller inte, 
är det rimligt, det är ändå ett fåtal, tio till 15 det rör sig om statistiskt sett 
på årsbasis. Ska vi bygga upp systemet eller ska vi inte? Kan det ses som 
felaktigt att vissa har råd att köpa och andra inte? Vi har försökt se möj-
ligheterna med alkolås och den frihet eller det behov en familj har av en 
bil för att kunna röra sig. Vi ska ge det ett försök och sedan får vi utvär-
dera det noggrant och visar det sig inte ändamålsenligt får vi ändra pa-
ragrafen. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Som jag nämnde i mitt anförande, minister Thörn-
roos, man ger en möjlighet, som det nämns i allmänna motiveringen, att 
behålla arbetet. Sedan måste man se hur utfallet blev. Först var jag skep-
tisk men nu börjar jag köpa det mer och mer och funderar på fördelar 
och nackdelar. Fördelarna blir fler men den stora nackdelen är kostna-
derna. Men det behöver ändras att man verkligen går i alkohol- och tra-
fikkurs, att man måste gå längre och är motiverad till förändring. 
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Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

 Ltl Axel Jonsson  

Tack, fru talman! Det är ett intressant lagförslag och roligt att de engagerar 
på olika sätt och väcker diskussion. Åland är ett av de biltätaste områdena i 
världen och det är naturligt att det blir en intensiv debatt i lagtinget. 

Trafiksäkerheten som landskapsregeringen utger sig för att det vill satsa 
på, har jag några intressanta kommentarer. Det är bra att man stärker kraven 
på praktiska färdigheter för moped. Inte en kraftfull förstärkning men en in-
dikation och en signal från lagstiftarna att det är något man vill ha ökat fokus 
på mot t.ex. föräldrar och ungdomarna som ska börja köra moped att man 
ska utöva praktisk körning före man ger sig ut på vägen. 

Utvärderingskörning som presenteras i 30 § kan man fundera med fog vad 
den har för funktion. Utvärderingskörningen ska göras efter att förarutbild-
ningen, förarexamen är avlagd, man skriver i 30 § ”för att kunna utvärdera 
förarutbildningen och förarexamen har motorfordonsbyrån rätt att göra en 
utvärderingskörning med en körkortshavare en till sex månader efter att 
körkortshavaren godkändes i förarexamen för körkort i kategori B. Delta-
gande i utvärderingskörningen är frivilligt och avgiftsfritt”. En fråga som 
ställts hos mig vad är syftet med utvärderingskörningen? Om den dessutom 
ska vara frivillig och avgiftsfri, ska den då finansieras av motorfordonsbyråns 
övriga avgifter och man belastar således andra än de som söker körkort för 
tjänsten, möjligheten från motorfordonsbyrån. Jag har själv svårt att se den 
nyttan med det men en förklaring kanske kan ge svar på de frågorna. 

Gällande byråkratin är det här ett av få lagförslag som tar sikte på att göra 
saker och ting enklare i det åländska samhället, där vill jag ge ett stort beröm 
åt landskapsregeringen. Det finns vissa delar som strävar i motsatt riktning 
men jag hittar många delar som svävar i rätt riktning. Det bästa exemplet är 
att man väljer att föreslå att slopa det andra skedet, vilket vi från Ålands 
framtid har motionerat om, i syfte att göra det enklare och minska kostnads-
bördan för den enskilde som ska avlägga förarexamen. Att man försöker fo-
kusera det mesta till ett tillfälle. 

Sedan inför man ett förslag som går i andra riktningen när man inför ytter-
ligare ett teoriprov, vilket man kan ifrågasätta nyttan av, att kunde man som i 
tidigare replikskifte tänka sig att införa möjligheten att avlägga hela teoripro-
vet inledningsvis, att man fokuserade det till ett enda tillfälle. Det finns säkert 
för- och nackdelar men huvudsaken med den här typen av prov som är det 
centrala i lagstiftningen, är att det faktisk visar vad eleverna kan och försäk-
rar sig från samhällets sida om att det har de kunskaper och färdigheter som 
krävs. Att vi inte fokusera för mycket på hur kunskapen införskaffas. 

Det centrala bör vara att man kan bete sig i trafiken, inte hur man har lärt 
sig att göra det. Det borde finnas flexibla möjligheter, vilket finns på många 
ställen i lagförslaget att skaffa sig kunskaper och anpassa utbildningen efter 
tidigare kunskaper, erfarenheter och efter individens förmåga att till sig och 
lära sig det man behöver för att kunna framföra ett fordon i trafiken. 

Vad gäller byråkratin är det inkonsekvent att man frångår principen att få 
skaffa sig kunskap på det sätt som man själv önskar och visa det i ett prov, 
man frångår det när man inför krav på obligatorisk handledarutbildning. Här 
borde man tänka som man gjorde med andra skedet att man istället fokuserar 
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på att utveckla de prov man har för handledarna. Folk ska få ta till sig kun-
skapen på det sätt de själva önskar, är det genom att läsa böcker, diskutera, 
gå en kurs hos en trafikskola ska man få välja det själv. Det är något jag tycker 
utskottet borde titta på och försöka få in ett större inslag i vad gäller handle-
darutbildningen. Jag kan förstå tanken bakom att man vill sätta fokus på det, 
med jag tycker principen om att det inte är formkrav på folkbildningen som 
är det viktiga vad gäller körkortslagstiftningen utan kunskapsnivån och kun-
skaperna i sig. 

Permanent körkort direkt med särskilda krav under prövotiden är ett för-
slag i rätt riktning. Här gör man det enklare, man får inte först ett körkort och 
så ett förnyat körkort efter två år. Man får körkortet direkt men vet att man 
har extra ögon i nacken under två år och klarar man den tiden får man be-
hålla sitt körkort i 15 år. Det är positivt och går i rätt riktning för att göra re-
gelverket enklare. 

 Det är bra att man i takt med den tekniska utvecklingen och det moderna 
samhället kan lätta på kravet att alltid ha med sig körkortet när man är ute 
och kör. Det åländska körkorten finns i polisens register och kan enkelt kollas 
upp när man är ute på vägen. Att man ska få böter för att man inte har kör-
kortet med är faktisk något man kan fundera över, det här är ett förslag från 
landskapsregeringen i rätt riktning. 

Sammanfattningsvis kan man säga att utskottet borde fokusera på att se 
om man kan göra vissa saker enklare och fortsätta på den inslagna vägen som 
landskapsregeringen presenterar med att fokusera i större grad på förarnas 
kunskap, utveckla prov, test och uppkörningar något som kunde utvecklas en 
hel del. Att utveckla och se till att våra ungdomar och de som tar körkort kan 
det man ska men inte bryr oss så mycket om hur de lyckats förvärva den kun-
skapen. 

Lagförslaget fokuserar på att utveckla kunskapskraven och utbildnings-
formerna så är det naturligt att lagförslaget går till lagtingets specialutskott i 
utbildningsfrågor, lag- och kulturutskottet. Det kan vara motiverat ur den 
aspekten att läroplaner ska utvecklas och en del detaljfrågor vad gäller ut-
bildningen ännu inte verkar vara klarlagda från landskapsregeringen. Det kan 
vara ett naturligt sätt för lagtinget att komma med vägkost, inspirera och 
komma med viktiga avväganden hur utbildningen ska utformas, en naturlig 
diskussion för lag- och kulturutskottet i första hand. Jag stöder att ärendet 
remitteras till lag- och kulturutskottet. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, talman! Tack för anförandet ltl Jonsson och stödet från Ålands 
framtid. Jag vill lyfta fram tre saker. För mig och för landskapsregering-
en är det naturligtvis lagtinget som beslutar till vilket utskott remissen 
går, men de facto är lagtingsordningen väldigt klar vart det ska gå, till är 
finans- och näringsutskottet. Gällande handledarutbildningen på fyra 
lektioner är den tänkt att vara ett stöd för den släkting, mor, far eller 
syster som är ansvarig, att man ska få tips, råd, stöd och inte myndig-
hetens pekpinnar att därigenom kunna ge så god utbildning som möjligt 
till sitt barn. Jag återkommer med det tredje i min nästa replik. 

330 



  

Ltl Axel Jonsson, replik  

Jag förstår ambitionen men den möjligheten finns ändå utan att man 
behöver kräva det från samhällets sida. De som känner sig osäkra och 
vill ha hjälp och stöd kan anlita en trafikskola för att få den hjälpen. De 
som behärskar området bra och har förutsättningar att lära sina barn el-
ler andra att får de praktiska färdigheterna som övningskörning osv. 
Samhället behöver inte ställa kravet men givetvis uppmuntra till det, 
med ska vi faktiskt ha ett lagstadgat krav det ställer jag mig skeptisk till. 
Gällande remissfrågan kan man på goda grunder argumentera att det är 
fråga om utbildning och övergripande lagstiftning. Jag förstår att det 
lika bra kunde behandlas av finans- och näringsutskottet, men fokus lig-
ger på utbildning och därför är det naturligt att det går till lag- och kul-
turutskottet. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, talman! Lagförslaget är på 70 paragrafer, nio stycken rör förarut-
bildningen där det mesta kommer att återges i blankettförordningar, 
men det väljer lagtinget själv jag ska inte styra upp det. Utvärdering av 
förarutbildning och förarexamen bedömer vi att motorfordonsbyrån och 
den som ansvarar för utbildningen, läroplaner och utbildningsplaner 
borde ges en reell möjlighet att verkligen utvärdera hela det nya syste-
met under några månaders tid, ett års tid för att se om vi är nöjda eller 
är det något som behöver evalueras. Gör flera av våra körkortstagare 
samma fel, hur kan vi evaluera det på ett annat sätt? Det är tänkt som en 
evaluering av den nya utbildningen.  

Ltl Axel Jonsson, replik  

Jag förstår tanken men frågan är om man verkligen uppfyller det iom att 
deltagandet är frivilligt. Att det dessutom ska göras en till sex månader 
efter att förarexamen är godkänd, hur mycket får man ut av en sådan ut-
värdering? Dessutom ganska kort tid efter att examen är avlagd. Jag vill 
gärna ha ett förtydligande hur man har tänkt från landskapsregeringens 
sida, ett fördjupat sådant i samband med utskottsbehandlingen. Jag har 
svårt att se vilket syfte utvärderingskörningen ska uppfylla. Det leder till 
merkostnader, vad får vi ut av merkostnaden det är en relevant fråga? 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Åke Mattsson 

Tack, fru talman! En ny och intressant lagstiftning ligger framför oss med 
många nya grepp. Det har varit en bra dialog i remissutlåtanden och den har 
förbättrats för varje gång och man har varit i lyhörd. Från poliserna har kon-
staterats på basic nivå att det mesta kommer att fungera hyfsat bara man får 
tillämpningsanvisningarna. 

Diskuterar man körkort och trafiklagstiftning på Åland kan man inte 
blunda för att landskapet Åland i det här sammanhanget utmärker sig ganska 
mycket på ett besvärande sätt. Vi har det högsta antalet trafikolyckor i landet 
i förhållande till befolkningen. Det är inget att skryta med och man kan fun-
dera vad beror det på? Det kan skyllas på turister och folk som kommer uti-
från. En koll med försäkringsbolaget så stämmer det delvis, till min stor för-
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våning, 50 procent av de som förorsakar trafikolyckorna kommer bortifrån, 
eller man kommer från landet. Trafikmiljön kan ha en viss betydelse och man 
behöver titta på det. Man anlägger bumpers i närheten av farliga korsningar, i 
rökerirondellen gjorde man raka infarter och klippte ner häckar. 

För mycket trafikskyltar har betydelse, det hjälper inte hur mycket man 
utbildar om det är så många trafikmärken i korsningar att man inte hinner ta 
till sig all information. Bilparken på Åland har en relativ medelnivå vilket kan 
bero på att vi har många bilar, fordonen är i bra skick så där är inget problem. 
Det är sällan kollisioner som beror på dåliga bromsar eller annat dåligt skick. 
Statistiken är det heller inget problem kring. Då återstår bara en sak, det är 
att trafikanterna inte har förmåga att hålla koll på sin egen kompetens. Man 
har en övertro på sitt fordon och sin förmåga att köra bil och en viss noncha-
lans.  

Vi pratar om attityder, inställningar och kunskap. Gällande attityder och 
droger vill jag framhålla att det är sent att försöka ändra attityder när man 
börjar närma sig 18 år. Det skulle vara viktigt att komma in mycket tidigare 
redan när man cyklar, man är inte mogen att cykla i trafiken förrän vid tolv 
års ålder. Skolan skulle åläggas ett stort ansvar med att ha rätt attityd och in-
ställning till trafiken och en kunskap till hur det funderar. 

Det är bra att man lägger mera tryck och tyngd på mopedutbildningen, 
men vi vet inte i dagsläget hur mopedutbildningen kommer att se ut. Det har 
funnits antaganden om att den är betydligt mera omfattande i riket än vi har 
här, det får vi se när förordningarna och direktiven kommer. 

Tidig trafikutbildning, där kunde polisen ta större del ute i skolorna en 
vinn-vinn effekt. Jag hade äran att få vara med Bernhard Karlsson när han 
hade trafikutbildning i skolorna och lekskolorna. Succén som han gjorde när 
han kom ut till skolorna i uniform och berättade om trafiken, barnen tog det 
till sig. De ungdomarna känner man igen, en finnig tonårskille kommer fram 
och berätta att för tolv år sedan var du till lekskolan med polisen. Jag tror det 
är viktigt att vi börjar redan där. 

Förordningarna frågar man efter i trafik- och körkortslagen. Jag har för-
troende för att trafikavdelningen kommer att ta fram tillräckligt bra förord-
ningar och anvisningar. Det har inte funnits och kanske inte kommer nu hel-
ler, detaljerade tillämpningsanvisningar man behöver i trafiken som idag 
finns på rikssidan och i Sverige. Transportstyrelsen i Sverige och trafiksäker-
hetsverket i Finland tar fram i den här typen av dokument. 

Utvärderingen av förarutbildningen och förarexamen är jag skeptisk ef-
tersom den är frivillig, vad är det för människor som kommer att ställa upp 
frivilligt? Är det verkligen de som senare blir problem i trafiken, eller är det 
en annan kategori människor? Jag har svårt att tro att den fyller någon större 
funktion, det får man titta närmare på i utskottet. 

Max åtta deltagare på utbildningarna är ett bra. Jag har fått beskrivningar 
med stora salar där det sitter 30 stycken, luften blir dålig och man har ingen 
kontakt eller diskussion med varandra och det är inte bra. Prövotiden är rik-
tigt bra, att man får ta körkortet direkt och behålla det. Det finns inte anled-
ning att byta körkortet men man ska känna att man inte har körkortet på rik-
tigt det en annan kvalitet som gäller första tiden för att få killarna att lugna 
ner sig. 

Läkarnas anmälningsplikt är riktigt bra, det var fel att tidigare ålägga lä-
karna att anmäla frivilligt. Det är lättare för läkarna att anmäla när man är 
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skyldig till det i stället för att i patient- läkarförhållande svika ett förtroende. 
Nu måste man följa lagen och anmäla. 

Alkolås är bra när man kan ha körkortet kvar och även jobbet, men den so-
ciala rättvisan kan slå fel.  

Något som inte har diskuterats är fotboja. I statistiken i Sverige är det bra 
resultat på det som har fotboja, samma effekt som med alkolås. Det som har 
fotboja är skyldiga att hålla sig nyktra och hemma, istället för fängelse får 
man vistas i sin egen närmiljö. Det kan föranledas av en del administrativa 
kostnader och är ganska dyrt, jag vet inte om det riket eller Åland ska stå för 
det. 

Däremot är jag besviken när det gäller att man ska uppvisa nykterhetsin-
tyg, leverprover om han åkt fast för rattfylleri. Just nu gäller det bara för 
grovt rattfylleri och vid upprepade rattfylleriförseelser. Karolinska Institutets 
beroendecentrum i Stockholm, projekt Kapubra, gjorde en utredningen 2005 
där visade det sig att samtliga som gjort sig skyldiga till trafiknykterhetsbrott 
över 0,2 promille i blodet hade riskabla eller skadliga alkoholvanor att man 
var i behov av vård eller behandling. Det är väldigt vanligt att man har alko-
holproblem, råkar man blåsa en låg promille en dag betyder det inte att man 
inte att man inte har alkoholproblem. 

Polisens maskor är inte alltid så täta, att åka fast två gånger inom en viss 
tid är otur. De som kör rattfylleri regelbundet har strategier hur de kör, var 
och när de kör innan de har gått ner sig alltför mycket, men inledningsvis in-
nan det blir nedsupna är duktiga på att hålla sig undan. Det skulle vara in-
tressant för utskottet att prata med några rattfyllerister som åkt fast några 
gånger hur resan går innan man blir fullfjädrad alkoholist och kör hela tiden. 
Det börjar som med stöld med en knappnål och slutar med en silverskål. Kör 
lite i början, håller sig relativt nyktra men sedan barkar det iväg undan för 
undan. 

Samtliga som åker fast med över 0,5 promille i blodet borde uppvisa lever-
prover att man inte har påvisbara alkoholproblem för att få behålla körkortet. 
Det kan fortgå efter att man återfått körkortet, under överskådlig tid regel-
bundet uppvisa att man har levervärdena i skick annars dras körrätten in 
igen. 

Hur mycket resurser kommer det att kräva av polisen och främst motor-
fordonsbyrån, det kan vara omständigt när nya dataregister och ny doku-
mentation ska tas fram. Alkolåset kommer att vara mycket resurskrävande 
för polisen när det ska sättas i gång. Polisens personalsituation har konstant 
minskat de senaste åren. Sätter man det i proportion till på landskapsrege-
ringens personalsida är det likadan, med polisens pekar nedåt men land-
skapsregeringens pekar uppåt. Det finns en smärtgräns hur mycket man kan 
ålägga polisen med administration utan att det börjar minska alltför mycket 
ute på fältet. 

Vem ansvarar för att fram olika prover och tester, vem beslutar hur manö-
verproverna ska se ut och vilka manöverprov som ska användas, är det land-
skapsregeringen eller motorfordonsbyrån? Det är viktigt när man kommer 
med förordningar och direktiv att det är klart och tydligt var ansvaret ligger. 

Jag har i tidigare replikväxling varit inne på ett utbildningspaket till poli-
serna, för väljer man att ha egen trafiklagstiftning måste våra poliser ha 
samma förutsättningar att jobba i trafiken som man har i riket och i Sverige. 
Där har man omfattande utbildning i skolan hur man ska tillämpa och tolka 
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olika saker. Det kan inte vara till enskilda polismäns godtycke hur man tolkar 
eller upplever lagen, den ska vara förutsägbara och genomskinlig att man vet 
vad som händer. 

För mopedbilsförare håller jag med om att man borde höjt åldern till 16 år 
men nu får man göra ytterligare ett försök med vidareutbildning, alla vet att 
det är ett problem i trafiken med mopedbilar. 

Utskottet har en del att se på och när man går igenom lagen kan det finnas 
saker som man behöver tillrättalägga och titta närmare på. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Varför är det så många trafikolyckor främst i Mariehamn? Sak-
kunskapens bedömning är att det är väldigt trångt och mycket trafik. 
Många ålänningar kör på rutin vilket gör att man blir en passiv bilförare. 
Ltl Mattsson tar upp attityder och det förebyggande arbetet, vilket är 
något av hans kännemärken, men det som kritiseras i lagen av t.ex. tra-
fikskolorna är att det inte finns något utrymme att jobba med frågorna. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Jag är tveksam till om inte det utrymmet finns iom att förordningarna 
och detaljarbetet inte är klara och där har man utgående från debatten i 
salen möjlighet att påverka vad som ska ingå, vad som ska finnas kvar. 
Det finns en viss oro med reformen att man lär sig för att klara proverna 
mer än lär sig för livet, då är det illa. Jag har förhoppningar till att man 
kommer att kunna hantera det och vi har fått informationen att det är 
ett bättre alternativ. Utbildningen generellt på universitet väljer man sitt 
sätt hur man vill lära sig saker och utgår ifrån det. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Det fanns olika förslag som kom in i remissinstansen på hur 
man skulle ha ett annat system. De utvärderingar som finns när det gäl-
ler Sverige har resulterat i att det blivit provfokus, man inhämtar kun-
skap som man tror att kommer på provet. Det försämrar provresultat 
och långa köer och det är svårt att komma åt attitydförändrade arbetet. 
Jag förstår att landskapsregeringspartierna är helt nöjda, ni som har ac-
cess till makten. Vi andra i lagtinget blir helt utanför den processen. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, fru talman! Jag är medveten om hur det har fungerat i Sverige, 
även landskapsregeringen och lagberedningen är medvetna om det och 
man anser att man har ett annat och bättre upplägg som gör att det ska 
fungera, framtiden får utvisa vilket som är rätt. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Ltl Mattsson pratar om attityder i trafiken och att man 
behöver jobba med attityder redan i dagisåldern. När vi pratar om trafi-
ken behöver vi vänta till körkortsåldern för där kommer grupptrycket, 
bilarna blir allt finare, snabbare och mer styrka under huven. Det är allt-
för mycket filmer med häftiga biljakter. I körkortsutbildningen behöver 

334 



  

diskussioner föras och då i mindre grupper för att få igång diskussion-
erna, även om vi jobbar med attityder får vi inte glömma bort trafiken. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, fru talman! Jag var kanske otydlig, mitt inlägg var att det inte 
räcker med att man kommer med attityder och förändring i samband 
med körkortet, har man en felaktig inställning till trafiken är det risk att 
den fortgår oavsett hur många körlektioner man tar. Vid tolv års ålder är 
hjärnan så pass mogen att man kan vistas i trafiken men väldigt få barn 
väntar till tolv års innan de släpps ut i trafiken. För killarnas attityder är 
det tydligt med ett straff, det är viktigt att det kommer påföljder, att det 
blir kännbart om man överskrider normerna och gränserna för många 
gånger. Med överskridanden två gånger mister man körkortet och till 
slut börjar man förstå vad det handlar om. 

Ltl Göte Winé, replik  

Det behövs tidiga och tydliga konsekvenser. Ltl Mattsson nämnde om 
polis i skolan, ungdomspolisen som vi nu har borde jobba med attityder, 
inställning och ansvarstagande i högstadiet. Tidigare hade vi poliser ute 
i skolorna i samband med när eleverna tog mopedkörkort. Man behöver 
ta mer ansvar i trafiken både med respekt till lagar och hastigheter och 
även till att köra berusa. Det blev en intressant tanke när ledamot 
Mattsson berättade om sina turer i skolorna. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, fru talman! Där är vi helt överens. Pratar man om attityder i sko-
lorna tror man att det är årskurs nio i högstadiet men polisen kan börja 
pratar om attityder redan i dagis eller lekskolan. Får man början kan 
man följa upp och gå vidare och det är ett stimulerande och trevligt ar-
bete för polisen bara man börjar. Det är polisen som kommer att styra 
upp hur de vill hantera det. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, talman! Tack ltl Mattsson för synpunkterna och speciellt vad gäl-
ler det förebyggande arbetet kopplat till droger och alkohol.  Det före-
byggande arbete inom trafiksäkerhet och hälso-och sjukvård ser man 
inte effekterna av när det görs, därför är det svårt att motivera kostna-
derna med det förebyggande arbetet. Det är inte först när man misslyck-
as som man kan se resultatet. Att man lär sig för att klara proven stäm-
mer inte. Idag får man t.o.m. provfrågorna på förhand om man varit in-
skriven vid en trafikskola, att man själv kan sitta hemma och nöta in de 
rätta svaren, rena rama utantilläsningen. I den här lagstiftningen har vi 
andra tankegångar vad gäller utvärdering och evaluering av den en-
skilde. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, fru talman! Jag sågade inte helt rakt av, men jag sade att de farhå-
gorna har framförts och det är bra att de bemöttes. Med attityder gäller 
det att vara tidig. Anders Carlsson föreläste om attityder, de attityder du 
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har när du går in i puberteten har du till 80 procent kvar när du går i 
pension. Det är viktigt att vi vuxna lägger in attityder innan kompisar el-
ler andra lägger in felaktiga attityder. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Mika Nordberg 

Fru, talman! Jag kommer i mitt anförande att dels kommentera vissa saker 
som jag upplever är bra i lagstiftningen och vissa saker bör utskottet fördjupa 
sig i.  

Något som är bra är utökat utbildningskrav för mopedkort. Mopedisten 
kan ge sig ut i trafiken på väldigt svaga kunskapsgrunder, har givetvis haft ett 
skriftligt teoriprov men att även få göra viss utbildning i praktiken kommer 
att öka säkerheten för våra yngsta trafikanter. 

Går vi vidare i körkortskategorierna och kommer upp till lätt motorcykel 
A1, A2 och A tung motorcykel, idag vartefter kunskapen tilltar och efter prak-
tik och ålder vilket kan leda till att öka sextonåringar som tar behörighet A1, 
A2 mellanviktsmotorcykel artonåringar och tungviktsmotorcyklar tjugoå-
ringar. Om du direkt vill börja med motorcykel är åldersgränsen 24 år, vilket 
är bra man har förmodligen mognat från 18,19,20 t.o.m. därav kan undvika 
olyckor som de facto drabbar motorcyklisterna ganska hårt iom att det inte 
har det skydd en trafikant med bil har. 

I tredje punkten bör utskottet fördjupa sig i definitionen på användningen 
av trafiktraktorer på sidan 6, 2.2.3. Den övervakande myndigheten, poliserna 
kommer att ha problem att kunna definiera fordonslagen. När man blir stop-
pad för kontroll beror det på hur man framställer användningen av fordonet, 
vilken behörighetsgrad man de facto har. Det behöver utskottet titta vidare 
på. 

Punkt fyra säkerhetsutbildningar i samband med kategori B, vanlig bilkör-
kort, det är bra att de nya bilisterna får en säkerhetsutbildning.  För de förare 
som tar yrkeskompetensförarutbildning för tunga fordon, lastbil i C ingår 
idag en viss säkerhetsutbildning för det som tar yrkeskompetens börsen har 
de facto bevis, det är en bra kurs att gå trots att man suttit bakom ratten. 

Utskottet bör fördjupa sig i 23 § gällande D, bussar. Där har man ändrat 
och frångått krav på C-körkort, att du har en erfarenhet av tunga fordon, last-
bilar inte skulle vara en grund för att börja köra buss. Bussen har de facto 
passagerare som last och lastbilar har oftast inte så dyrbar last utan materi-
ella skador som kan uppstå. Framförande av tyngre fordon skiljer det sig en 
hel del ifrån lättare fordon t.ex. stabiliteten hur fordonet beter sig i halt väg-
lag osv. Olyckor som hänt i Sverige med bussar gällande brohöjder etc. Du får 
ändå en viss erfarenhet efter att ha haft C-körkort och framfört lastbilar in-
nan du börjar med en viktigare last. 

Ska du köra passagerare mot betalning med buss krävs de facto en yrkes-
kompetensbevisutbildning. Men möjligheten finns att ha en mindre buss, om 
du är en idrottsförening eller liknade, på privat basis där kan man titta hur 
man tänkt sig det. 

I 43 § indragning av körkort, där säger man t.ex. att om man undviker att 
stanna vid stoppskylt skulle det vara en grund för indragande av körkort. Där 
behöver man se över definitionen för vid t.ex. halt väglag kan du de facto pas-
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sera linjen, skylten och då har du inte iakttagit skylten trots att du har för av-
sikt att göra det. Den tunga trafiken har i vissa korsningsområden väldiga 
problem när de måste stanna helt och hållet vid halt väglag, då uppfyller de 
inte lagens anda och mening att hjulen ska stå helt stilla utan det kryper fram 
i snigelfart vid farliga korsningar. 

Däremot vill jag ge ett extra beröm till landskapsregeringen gällande syn-
kroniseringen i 31 §. Man har inte valt samma lösning som Finland när det 
gäller tunga körkortskategorin 2, C och D lastbilar och bussar. Där behöver 
man förnya sina körkort vart femte år och om du har ett yrkeskompetensbe-
vis som råkar infalla t.ex. när du fyller 48 år ska den förnyas när du fyller 53 
år men i Finland ska du förnya ditt vanliga körkort vid 45,50, 55, de får för-
nya sina körkort i värsta fall med två och ett halvt års intervall. I vår lagstift-
ning har man lyckats synkronisera det, om du är över 45 år och förnyar ditt 
körkort är det en femårsperiod som löper utifrån det. Jag vill avsluta med att 
ge beröm i den frågan, tack fru talman. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, talman! Jag önskar ett förtydligande gällande trafiktraktorer. Det 
som landskapsregeringen föreslår i föreliggande förslag är att trafik-
traktor som inte används i jordbruket har tidigare varit kopplat till kör-
kortskategori C och att vi nu flyttar det till kategori B. Menar då ltl Mi-
chael Nordberg att det kommer att bli ett nytt problem för polisen? Sys-
tematiken är densamma, det enda vi gör är att vi flyttar det från C till B, 
har det funnits problem här som vi inte känner till? 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Fru talman! Det finns skrivning att om fordonet används inom jord- och 
skogsbruk då behövs det inte, då kan du framföra traktor med det T 
körkortsklass. Då blir det en divisionsfråga när du möter ett sådant for-
don med t.ex. en grävmaskin på släp, vart är grävmaskinen på väg ska 
den dika en åker inom jordbruket eller gräva en husgrund till en 
granne? Vart är du på väg och vad har du för syfte, det blir en ev. möj-
lighet till tolkningsfråga, om jag inte missförstått något. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, talman! Det är exakt samma problematik vi har idag, det finns 
ingen förändring i relationen. I dag har vi en relation mellan T klassen 
och C klassen, landskapsregeringen föreslår att de som är i C klass kopp-
las till B klassen därför att C klassen har krav på yrkesförarkompetens, 
det är skillnaden. Jag förstår inte hur det skulle försvåra arbetet för poli-
sen ute på fältet? 

Ltl Mika Nordberg, replik 

I stället för att ha en precisering gällande jord- och skogsbruket kunde 
man dela in det på om det används i privat syfte eller yrkesgrupp, det 
skulle vara lättare. Jag kanske har fel i frågan och säger inte att det defi-
nitivt är på det ena eller andra sättet utan uppmanar utskottet att för-
djupa sig i frågan och höra med sakkunniga vad som vore den bästa till-
lämpningen. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Gunnar Jansson 

Tack, fru talman! Det har gått 40 år sedan jag medverkade till att samman-
föra teoriundervisningen i de dåvarande bilskolorna under gemensam regim 
under benämningen Ålands trafikskolor, t.o.m. fick förtroendet av att fungera 
som Ålands trafikskolors första lärare. Det varit mycket intressant tid. I för-
bindelse med det tar jag upp en rättsskyddsfråga, jag hoppas att jag har miss-
förstått men om inte så bör den beaktas. 

Det handlar om trafikskolornas rättsskydd. Fortsättningsvis enligt lagför-
slag två ska det vara en tillståndspliktig näring. Bestämmelserna om trafik-
skolorna, tidigare bilskolor, rycks nu ut från körkortslagen och underordnas 
en egen landskapslag, lagförslag nummer två på sidan 56 som innehåller de 
tidigare grundläggande föreskrifter som fanns i körkortslagen. Man inledde 
den gemensamma teoriundervisningen utan lagstiftning, vi hade en annan 
syn på tingets ordning på den tiden, tider för 40 år sedan. Nu har vi en norm-
bunden förvaltning och jag menar att lagen nummer två innehåller det klas-
siska föreskrifter som ska ingå i den här typen av tillståndslagstiftning utom 
på en punkt som handlar om rättsskyddet för trafikskolor.  

Myndigheten är inte härefter landskapsregeringen utan motorfordonsby-
rån. Motorfordonsbyrån är landskapsregeringens underlydande myndigheter 
som meddelar tillstånd att inrätta och bedriva yrkesmässig utbildning av fö-
rare av fordon som kräver körkortsbehörighet som det står i 1 §. Därefter 
framgår vilken prövningsrätt motorfordonsbyrån har i olika situationer både 
vad gäller att inrätta, bedriva, övervaka och t.o.m. återkalla tillstånd.  

Ingenstans i lagen framgår vad en missnöjd trafikskoleidkare kan göra för 
att söka ändring i ett beslut av motorfordonsbyrån. Här odlas min tankar om 
missförstånd. I 70 § i första lagförslaget finns bestämmelser om överklagande 
enligt vilken paragraf, polismyndighetens eller motorfordonsbyråns beslut, 
enligt denna lag eller med stöd av lagen utfärdade bestämmelser får inom 30 
dagar från delgivningen överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol. 

Om vi i lagtinget gör som regeringen önskar underlyder inte verksamheten 
för trafikskolorna längre körkortslagen utan regleras av denna separata lag. 
Här ber jag ministern är leda mig vid handen om det är möjligt, jag har inte i 
landskapslagen om trafikskolorna kunnat upptäcka några besvärsvägar. Jag 
inte säker på att denna allmänna i 70 § längre är tillämplig. Om det förhåller 
sig så står vi inför en konflikt med grundlagen. All myndighetsutövning ga-
ranterar grundlagen, inte bara god förvaltning och skriftliga beslut jämte del-
givning utan även rätt att söka ändring. 

Det är en fråga för utskottet, vilket de må bliva, sannolikt kan hantera men 
vi ska undvika en situation där lagtinget och dess utskott glider in i en lagbe-
redande verksamhet. Parlamenten beslutar och regeringar bereder. Om min 
farhåga är berättigad är det ingen teknisk stor sak, men principiellt så viktig. 

Vi kommer ihåg lagstiftningen om landskapsrevisionen och inrättandet av 
besvärsvägar hur lagstiftningskontrollen hade starka synpunkter på den ord-
ningen. Jag önskar att vi undviker en situation där något så självklart 2014 
eventuellt saknas. Kanske ministern redan nu kan vägleda mig vem blir nöj-
dare än jag. Om inte ser jag ett akut behov av att justera lagförslaget. Tack fru 
talman. 
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Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, talman! Tack ltl Gunnar Jansson för ett synnerligen viktigt påpe-
kande. Jag delar helt den analys, synpunkter ledamoten har att land-
skapsregeringen bereder lagförslagen och lagtinget fatta beslut. Skillna-
den på verkställande och beslutandemakt har ibland en tendens att glida 
in i varandra. Huruvida besluten som rör trafikskolorna ska överklagas 
till Åland förvaltningsdomstol eller inte kan jag inte svara på här och nu. 
Däremot tar jag frågeställningen med mig och ser till att beredande ut-
skott, vilket det än må vara, får informationen sig tillställde så att ut-
skottet inte behöver ägna sig åt lagberedningsarbete. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, talman! Vi har ett nytt instrument i lagtingsordningen, arbetsord-
ningen om kompletterade lagförslag. Det här kan vara en sådan om-
ständighet som kräver en komplettering, det kan dyka upp andra om-
ständigheter som kan kräva kompletteringar. Jag tar ministerns vänliga 
svar som en utfästelse på att ifall kompletteringar, justeringar erfordras 
i detta gedigna paket är det regeringen som beredare och levererar, ut-
skotten beställer och föreslår underlag för beslut i lagtinget. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Självklart åligger beredningsarbetet landskapsregeringen. Jag 
tar frågan med till lagberedningen och det får göra en bedömning vad de 
finner relevant jag kan inte göra det här och nu. Jag är inte invald i 
Ålands lagting p.g.a. mina juridiska kunskaper. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, talman! Jag tror vi talar om olika saker, jag menar inte att före-
dragande minister här och nu ska leverera förslag till eventuella kom-
pletterande lagframställningar. För mig räcker det mycket väl att mi-
nistern har åsikter om det. Vad jag ville poängterar är rollfördelningen, 
vi har en regering som är till för att bereda förslag och ett lagting som på 
befolkningens vägnar fattar beslut. Det är rollfördelningen är det skäl att 
upprätthålla åtminstone i rimlig omfattning. I det sammanhanget som 
jag påpekade kravet på ordnat rättsskydd i all förvaltning, även i den här 
förvaltningen, föranleder behov av kompletteringar och justeringar och 
ev. under utskottsbehandlingen uppkommer andra motsvarande behov. 
Regeringen tar emot beställningar, levererar och vi fattar beslut utan att 
ägna oss åt egen beredning. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Diskussionen är avslutad.  

Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? 

Ltl Harry Jansson 

Fru talman! Med hänvisning till vad jag sa i mitt gruppanförande föreslår jag 
att lag- och kulturutskottet blir handläggande organ. 
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Talmannen 
Kan lagtinget enhälligt omfatta att det är lag- och kulturutskottet som ska behandla 
ärendet?  

Ärendet är därmed remitterat till lag- och kulturutskottet. 

Andra behandling 

2 Godkännande av frihandelsavtalet mellan EU och Republiken Korea 
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 11/2013-2014) 
Landskapsregeringens yttrande (RP 6/2013-2014-s) 
Republikens presidents framställning (RP 6/2013-2014) 
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. 

Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

Första behandling 

3 Ändrad kemikalielagstiftning 
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 5/2013-2014)  
Landskapsregeringens lagförslag (LF 8/2013-2014) 
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betän-
kandet. 

Diskussion. 

Ltl Christian Beijar 

Fru talman! Social- och miljöutskottet har behandlat landskapsregeringens 
förslag till ändrad kemikalielagstiftning och som framgår av betänkandet fö-
reslår utskottet att lagförslaget antas. Utskottet tillstyrker lagförslaget med 
det ska göra några förtydligande gällande lagförslagets 3 § mom. 1, där före-
slås att Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ska sköta de som i riket an-
kommer på närings, trafik och miljöcentralen. 

Det betyder att Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet föreslås sköta de 
uppgifter som framgår av 11 § i rikets kemikalielag vilket innebär att myndig-
heten ska övervaka att bestämmelserna om förebyggande och avvärjande av 
miljöolägenheter orsakade av kemikalier iakttas vid anläggningar som hante-
rar kemikalier. I riket har vi myndigheten Tukes som handhar detta och är 
specialiserade på området. Om vi ska ha motsvarande på Åland kräver det en 
större kompetens och mera resurser i frågorna därför stöder vi landskapsre-
geringens synpunkter. 

Utskottet konstaterar att det innebär att landskapsregeringen utöver sköt-
seln av förvaltningsuppgifter som följer av landskapets egen lagstiftning på 
området även ska sköta det förvaltningsuppgifter som framställning och an-
vändning av gifter som ankommer på landskapsregeringen med stöd av 30 § 
punkt 8 i självstyrelselagen. 

Vi har delad behörighet och bl.a. punkt 8 tar fram lagstiftning om fram-
ställning och användning av gifter ankommer på riksmyndighet ska i land-
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skapet skötas av landskapsregeringen eller någon annan i landskapslag be-
stämd myndighet. 

Problematiken löses genom att enligt lagförslaget avser landskapsregering-
en att förhandla med riket om att överföra dessa förvaltningsuppgifter till 
riksmyndigheter med stöd av en överenskommelseförordning. Det är vad 
landskapsregeringen för närvarande arbetar med. 

I 3 § mom. 1 föreslås även att landskapsregeringen i förordningen ska 
kunna delegera sådana förvaltningsuppgifter till underlydande myndighet. 
Den delegeringen utgår ifrån att förvaltningsuppgifterna överförs till Ålands 
miljö- och hälsoskyddsmyndighet om man inte lyckas nå fram till en över-
enskommelse har man skrivit in det som en garanti lagen. 

Ltl Torsten Sundblom 

Tack, fru talman! Om betänkandet tänker jag inte säga så mycket, det har re-
dan utskottsordförande gjort. Det som inte står där och berördes i utskottet 
är statistiken över hur mycket bekämpningsmedel och kemikalier vi använ-
der. Jag aviserar att jag kommer att fundera hur jag utformar en kläm där 
landskapsregeringen kommer att uppmanas att överväga att en samla sta-
tistik över kemikalieanvändning i lantbruket och i övrig livsmedelsindustri. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Det finn en problematik i att samla in statistik på ke-
mikalieområdet eftersom statistiken pekar ut enskilda personer, företag 
eller vad det kan vara. Det är väldigt svårt att göra på ett bra sätt, det 
tror jag även att ltl Sundblom känner till. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Det svaret har jag på ett mejl framför mig. Det måste 
finnas något sätt att få det att fungera. Hur mycket kommer in till Åland 
och hur mycket används, vad har man kvar i lager, på något sätt måste 
man få ihop en statistik. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Om man har svaret framför sig och ändå hävdar att 
man ska göra det bör det finnas en god grund i ledamotens förslag till 
kläm. Vi har inte har fått någon signal och det har inte förts fram i ut-
skottet av ledamoten, jag blir förvånad när man får det här, utan att pre-
sentation av hur det ska gå till. Jag kan svårligen tänka mig omfatta den 
när jag inte får någon information från ledamoten om hur det ska gå att 
göra eftersom det är svårt att få en statistik utan att peka ut enskilda. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack! Det här betyder att jag måste referera till mejlet jag har framför 
mig som lästes upp även inför utskottet. ”Problemet är att försäljningen 
sker på så pass få försäljningsställen att statistiken inte kan anses som 
anonym och att försäljningsställena därmed inte är skyldiga att leve-
rera uppgifterna till ÅSUB”. Det är viktigt att vi vet vad som kommer in 
till Åland och det måste gå att få fram. Vad kommer in, hur mycket säljs 
och vad har man kvar i lager, då behöver man inte peka ut någon. Det 
avser jag med klämmen att gå hem och fila ihop att uppmana landskaps-
regeringen att göra. 
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Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Begäres ordet? Diskussionen är avslutad 

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet. 

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i 
landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier för godkännande. Lagförslaget är 
godkänt. 

Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad. 

Enda behandling efter bordläggning 

4 Justering av basbelopp 
Landskapsregeringens svar (S 1/2013-2014-s) 
Ltl Mats Perämaas m.fl. spörsmål (S 1/2013-2014) 
Först tillåts fortsatt diskussion under vilken det kan väckas förslag om en åtgärdsupp-
maning till landskapsregeringen. (Förslaget ska samtidigt skriftligen överlämnas till 
talmannen.) 

Om inget förslag till åtgärdsuppmaning väckts antecknas landskapsregeringens svar för 
kännedom.  

Ärendet bordlades vid plenum 26.03.2014 och kan bordläggas ytterligare en gång om 
lagtinget så beslutar.  

Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Frågeställningen i spörsmålet var specifikt och en tydlig fråge-
ställning, en fyraårig justering av de basbelopp som gäller socialvård, kultur 
och utbildning inom ramen för det som kommunerna ska upprätta utgående 
från den lagstiftning som finns. Debatten var livlig förra onsdagen när vi be-
handlade frågan. Vi kunde konstatera att frågan avvek ganska mycket från 
ursprungsfrågeställningen och vi kom in på frågan om kommunreformer och 
kommunernas socialtjänst osv. 

Det kunde ha varit läge att fortsätta den diskussionen under den rubriken i 
dag, eftersom oppositionskollegan Ålands Framtid vällovligt har initierat ett 
initiativ som kan bredda diskussionen på området. Vi från liberalerna avser 
att medverka i det initiativet.  

I anföranden som fördes av majoriteten, närmast då av lantrådet och vice-
talman Jansson för moderat samling kunde vi höra att det var ett tufft ton-
läge gentemot kommunerna. Lantrådet anförde på ett sätt som ledde till en 
sammanfattning hos medierna att lantrådet sätter press på kommunerna. 
Vicetalman Roger Jansson attackerade 15 av de 16 kommunerna med att 
hävda att kommunerna i sin intressebevakning har gått in för en informat-
ionsbubbla när kommunerna har fört saken om justering av basbeloppen på 
tal utifrån den oberoende utredning ÅSUB har gjort. 

Det kommer att finnas anledning att diskutera frågan på ett bredare sätt. 
Som avslutning på diskussionen, som det ser ut just nu, avser vi att i slutet av 
spörsmålsbehandlingen lägga fram en åtgärdsuppmaning enligt den rätt vi 
har att lägga fram sådana. Åtgärdsuppmaningen finns framlagt på era bänkar 
och talmannen har säkert fått ett exemplar.  

Uppmaningen lyder som följer "Lagtinget uppmanar landskapsregering-
en att i enlighet med det samrådsavtal som tecknats med Ålands kommun-
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förbund och Mariehamns stad genomföra de förhandlingar som anges i 
landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna (1993:70) och för-
handlingarna bör grundas på neutrala, mellan parterna godkända utred-
ningar." 

Med det bedömer vi att vi har anfört tillräckligt i frågan. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Tack, fru talman! Igen får jag säga, read my lips. Det är viktigt att hålla 
reda på vad andra säger i lagtinget och inte påstå något annat. Jag har 
inte angripit 15 kommuner. Jag har sagt att en organisation, Ålands 
kommunförbund har gått ut med politiskt baserad informationsbubbla 
på 3 milj. euro. Det har vi kunnat läsa i tidningarna om. Lemland, 
Jomala, Finström inte har jag angripit någon av de kommunerna. Håll 
sig gärna till sanningen. I åtgärdsuppmaningen ska komma fram till re-
sultat som grundar sig på neutrala mellan parterna godkända utred-
ningar. Om den ena parten inte vill godkänna de utredningar som finns 
utöver ÅSUB:s utredning, vad blir förhandlingsläget då? 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! I första frågeställningen riktade vicetalmannen sin kritik 
mot Ålands kommunförbund, men vi får ändå komma ihåg att det är en 
organisation som bevakar de 15 kommunernas intresse. En attack mot 
kommunförbundet är i förlängningen en attack mot de 15 kommunerna. 
Frågan kan inte tolkas på annat sätt. Åtgärdsuppmaningen är befogad 
när ÅSUB, som är en oberoende utredare, med sin kompetens kommit 
fram till ett visst resultat som skulle ligga knappa 3 milj. till fördel. 
Landskapsregeringen har uppenbarligen gjort en annan beräkning, då 
är det skäl att inom ramen för samrådsavtalet försöka nå en situation 
där man pratar ett gemensamt språk. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Min fråga gällde om man inte kommer överens vad avses då 
med formuleringen ”mellan parterna godkända utredningar” och hur 
reder man då upp en pattsituation som eventuellt skulle uppstå? Det var 
min fråga. Att Ålands kommunförbund i alla sammanhang när man ut-
talar sig representerar 15 kommuner stämmer inte. Det finns åtskilliga 
fall där Ålands kommunförbund fått fullmakt att representera 15 kom-
muner. Men i de tidningsartiklar jag refererade skulle representera de 15 
kommunerna vet jag av våra kommunkontakter att inte stämmer. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Kommer vi till en pattsituation, kopplat till åtgärdsuppma-
ningen, och inte kan enas om vilka utredningar, beräkningar som ska 
ligga till grund för en justering av basbeloppen då har vi passerat pro-
cessen där förtroendet mellan kommunerna och landskapsregeringen 
uppenbarligen är förbrukat och förhållandet är sämre än vad de var före. 
Vi kan via vår parlamentariska försöka uppmana landskapsregeringen 
till att återskapa förtroendet genom att skapa en förhandlingssituation 
där den ena parten inte kör över den andra. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Jag reagerade när jag fick pappret på bordet, eftersom 
jag sitter på en annan stol som representant för en part i diskussionerna 
med landskapsregeringen. Det här var lite av ”goddag yxskaft” eftersom 
landskapsregeringen och Mariehamns stad haft ett möte där vi fått in-
formation om hur landskapsregeringen ställer sig i frågan och vi ska ha 
ett förhandlingsmöte. Det är nästa steg i processen. Förhandlingar 
kommer att föras och uppmaningen är onödig. Frågan vem som god-
känner utredningarna mellan parterna, är en avtalsfråga. Det är inte vår 
sak i lagtinget att gå in och diskutera utan en sak mellan parterna. Det 
blir pappersslöseri med uppmaningen. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Man kan konstatera och vi i liberala lagtingsgruppen note-
rar att stadsstyrelsens ordförande Petri Carlsson visar och har visat ett 
litet intresse för frågan. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Att påstå att jag har litet intresse i frågan var att dra 
saken alldeles för långt. Jag har ett mycket stort intresse i de här frå-
gorna. Vi har fört en diskussion men jag föredrar att man för en dialog 
först och i får göra det i samrådsdelegationen som är utsedd från Marie-
hamns stad för stadens räkning. Jag uppfattar inte att man har ett litet 
intresse, utan ett starkt intresse av att föra diskussionen. Jag kommer 
att hålla ett anförande och beskriva hur situationen ser ut. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag ska inte prata för Mariehamnarna, men jag tror att 
dessa personer uppskattar det som stadsstyrelsens ordförande sa nämli-
gen att intresse för frågan finns och att statsstyrelsens ordförande up-
penbarligen kommer att driva Mariehamnarnas sak i frågan. Frågan är 
hur kommunerna och Mariehamns stad ska kunna finansiera den verk-
samhet som lagstiftaren har sagt att de ska finansiera? 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Ltl Petri Carlsson får fullständigt stöd av stadens 
största parti, socialdemokraterna och via mig ltl Sara Kemetter. Det är 
mycket märklig oppositionspolitik. Vi har varit på samråd och diskuterat 
från stadens sida och jag kan, efter att jag fått information av regering-
en, inte gå med på någon åtgärdsuppmaning som direkt visar att kom-
munförbundet med Tony Asumaa som ordförande har räknat fel. Man 
har inte tagit alla faktorer i beaktande, det är en mycket märkligt oppo-
sitionspolitik. Att sedan dra in staden utan att ens diskutera med oss, 
det är märkligt. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Det är intressant att höra att denna nämnda person skulle ha räknat fel. 
ÅSUB med sin kompetens, erfarenhet och förmåga att göra beräkningar 
utifrån kommunernas situation och en lagstiftning styr deras finansie-
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ring, det är ett missförstånd om den socialdemokratiska gruppen tror att 
det är någon annan som har gjort beräkningarna. Uppenbarligen hävdas 
det att beräkningarna är fel, då förvånas man inte över att landskapsre-
geringen har kommit till den slutsats man har gjort. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Som ledamöter, och jag som statsstyrelsens första vice, har vi fått en 
mycket bra och tydlig information. I beräkningen som landskapsrege-
ringen för fram har man precis sett till de förändringar som skett mellan 
2008 och 2011 och dessutom tagit in indexjusteringen. Jag har stort för-
troende för att landskapsregeringen inte har räknat fel. Enligt liberaler-
nas beräkningar skulle det ha kommit staden ganska mycket pengar till 
gagn. Det är att slå dunst i befolkningens ögon. Det tycker jag är fel, så 
här driver man inte bra politik. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Om ltl Kemetter skulle bli medlem i liberalerna kan leda-
moten ha en uppfattning hur man bedriver en liberal politik, men i det 
här skedet väljer vi att avgöra det själva. Det är inte vi som har gjort be-
räkningarna utan ÅSUB med sin kompetens och sitt oberoende och vi 
har full tilltro till dessa beräkningar. Eftersom ltl Kemetter uppenbarlig-
en har gjort egna beräkningar som verifierar det som vicelantrådet förde 
fram ska jag ställa en konkret fråga. Det som kallas en 2 milj. ingående 
balans i beräkningarna, vilket torde härrör sig från ett politiskt beslut att 
investeringslandskapsandelar ska föras över på driftsdelen den ingående 
balansen. På vilket sätt är det rätt att man via ett justeringsbeslut stryker 
det politiska beslutet som togs då? 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Vi har en allvarlig situation framför oss genom klämförsla-
get som lagts fram. Kommunförbundet och Mariehamns stad tycker att 
ÅSUB:s uträkningar är korrekta och professionellt gjorda och det anser 
även landskapsregeringen och har det som grund för vårt arbete, därom 
kan vi vara överens. Enligt lagstiftningen ska det göras kompletterande 
utredningar vilket finansavdelningens tjänstemän har gjort, det har jag 
redogjort för ett antal gånger i plenisalen med ingående balansen och 
indexjusteringen som skulle få långsiktig verkan. Det som klämmen pe-
kar på är att det arbete, utredningar som tjänstemännen på finansavdel-
ningen gör inte är neutrala. Det är en allvarlig anklagelse som kommer 
från Ålands lagting. Den politiska bedömningen gör jag i förhandlingar 
med kommunförbundet och Mariehamns stad. Det är bra om ltl 
Perämaa utvecklar detta och kanske tar tillbaka klämmen, för den är 
faktiskt närmast en förolämpning. 

Talmannen 
Tiden är ute! 
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Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Vicelantrådet har för landskapsregeringens del medgett att 
ett misstag har begåtts och därför befinner vi oss i den här situationen. 
Det har även lett till att den oberoende utredning som ÅSUB tog fram 
med de siffror som fanns tillhanda har offentliggjorts. Den utredningen 
som då fanns på bordet sedan årsskiftet 2012- 2013 fram till 14 mars 
2014, ett år och tre månader senare fanns den som enda utredning och 
man tog givetvis fasta på den. Den senare processen har lett till en för-
troendeklyfta mellan kommunerna och landskapsregeringen därför är 
det av yttersta vikt att man försöker hitta ett gemensamt sätt att hantera 
frågan. Det är vad åtgärdsuppmaningen strävar till och borde ligga i al-
las vårt intresse. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! För min del föreligger ingen förtroendeklyfta, jag försöker 
föra förhandlingarna på ett så professionellt och korrekt sätt som bara 
är möjligt. Det är viktigt att vi respekterar de roller vi har men nu känns 
det som Ålands lagting har blandat sig i förhandlingarna mellan Ålands 
landskapsregering, Ålands kommunförbund och Mariehamns stad. Det 
skulle vara bra om vi alla tar ett steg tillbaka och inser var vi befinner 
oss just nu. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Man kanske kan tycka så. Därför betonar vi åtgärdsuppma-
ningen och de förhandlingar som enligt lagen ska ske mellan den opera-
tiva verkställigheten, landskapsregeringen men vi får komma ihåg att 
det är ett misstag som har erkänts som lett till situationen som delvis 
har skapat förtroendeklyftan, därför finns det ett politiskt intresse vilket 
gör det korrekt och rätt att lagtinget tar del av hur processen ska fort-
skrida. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Runar Karlsson 

Fru talman! Jag tänker inte gå upp i den här debatten. Förra gången det de-
batterades tyckte även jag att den yvades i väg väl mycket. Man märker att det 
finns politiker som gärna vill slå ihop på kommunerna på Åland och sådana 
som inte vill göra det. Alla försöker uttala sig positivt eller negativt det hör 
inte hit och för en vecka sedan kom vi överens om att hålla oss till ärendet, 
vilket man kapitalt misslyckades med i onsdags. Vilket inte är bra men så är 
det i politiken, det bär iväg och dit. I det här ärendet kunde man prata om vad 
som helst t.o.m. om vägunderhållet i Saltvik. Jag ska strikt försöka hålla mig 
till ärendet. 

Basbeloppet skall förhandlas om vart fjärde år enligt lagstiftningen, det har 
inte gjorts det vet vi. Lagtinget har beslutat om basbeloppets storlek, parla-
mentet har tagit beslutet och när beslutet togs borde man frågat efter utred-
ningen men det är inte gjort. Nu pågår förhandlingar, precis enligt lagstift-
ningen, med kommunförbundet eller som det står i lagen kommunerna. 
Kommunförbundets styrelse har i fullmakt av förbundsfullmäktige, av 15 
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kommuner, att företräda kommunerna. Mariehamns stad är inte längre med i 
kommunförbundet och företräder sig själva och har lite enklare. 

Vi har varit eniga i landskapsregeringen att det är orimliga att landskaps-
regeringen ska förhandla med 16 kommuner därför har kommunförbundet 
tagit på sig rollen att förhandla för sina medlemskommuner. 

Kommunförbundets styrelse företräder 15 kommuner och dess innevånare. 
Man ska försöka se till att det kommunerna får de andelar de är berättigade 
till. Styrelsen klarar inte kunskapsmässigt av att sätta sig in i frågorna, man 
har en direktör som håller i taktpinnen och jobbar för sin huvudmans räk-
ning. Man tycka vad man vill om hur han jobbar i parlamentet men vi i styrel-
sen har han ett krav på att han ska företräda kommunerna på ett sådant sätt 
som han gjort. Anser han att kommunerna ska ha 2,9 miljoner till så anser 
han det. Förhandlingarna pågår och ingen vet i dag vad det kommer till för 
resultat. Kommunförbundet anser att det är en stor summa pengar och land-
skapet har visat att det inte är det. 

I förhandlingar mellan kommunförbundet på landskapet och mellan land-
skapsregeringen och Mariehamn stad får vi se vad man kommer till. Natur-
ligtvis kommer kommunförbundet, jag är själv viceordförande i förbundet, 
att vara så sakliga som möjligt och ta till oss det man kommer till. Det är inte 
speciellt lätt med landskapsandelar att ens förstår det fast man varit politiker 
i många år. 

Det sker en seriös förhandling och vi har stor tillit till landskapsregeringen 
och vi kommer i sinom tid att försöka komma överens, i princip tvungna att 
komma överens för det är ett nytt basbelopp som ska föras till lagtinget, om 
inte nya landskapsandelssystemet kommer i gång så att man lämnar bas-
beloppsjusteringen eftersom det kräver mycket resurser. 

Med det vill jag säga att förhandlingar fortsätter och resultatet får vi se vad 
vi kommer till. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Tack ltl Karlsson för att ni håller er till ärendet. Jag hade senast orsak 
att var kritisk till den offentliga informationen som hade kommit från de 
två ledande personerna i Ålands kommunförbund, det sade jag 26/3. 
Därefter har vi läst i båda tidningarna ett tillrättaläggande från direktö-
ren i Ålands kommunförbund där han klart och tydligt klargöra att av-
sikten är att nå en överenskommelse med Ålands landskapsregering på 
basen av de korrekta sifferuppgifterna. En alldeles utomordentlig insän-
dare, saklig, bra och det ska han och Ålands kommunförbund ha en 
eloge för. Den gör att åtgärdsuppmaningen visar att detta skulle tas i fel 
forum. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Jag ville förklara hur jag ser på frågan. Jag tycker kommun-
förbundet har bra förhandlingar med regeringen i olika frågor. Vi är inte 
alltid överens med så är det i livet. Kommunförbundet tar på sig en stor 
roll när man företräder 15 kommuner vilket inte är speciellt lätt. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, fru talman! Inför de förhandlingar som kollegan Runar Karlsson i 
den här egenskapen och uppenbarligen i en annan egenskap nämnde, 
vill jag komma med ett förtydligande som jag uppfattar systemet. Vi ta-
lar om tre olika saker och blandar samman dem med stor inlevelse. Vi 
talar först om en årlig justering och anpassning till kostnadsnivån, det är 
en administrativ åtgärd. Vi talar om en bibevarande kostnadsfördelning 
mellan landskapet och kommunerna enligt de uppgifter kommunerna 
har, även det är en administrativ åtgärd. Men de följer totalt olika logik 
det vill jag påpeka. I 4 § har vi den årliga, i 6 § har vi den fyraåriga och 
de följer varsin logik. Men, det vill jag varna för, att blanda in lagstift-
ning i det här sammanhanget frysande eller förbud mot en åtgärd med 
lagstiftningsåtgärder från Ålands lagting har ingenting med de två första 
åtgärderna att göra, av det enkla skälet att beslut i lagtinget inte kan 
överklagas och vi kan inte sätta kommunerna på bar backe. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Om jag förstått det rätt är basbeloppet beslutat i lagtinget, 
genom en lagstiftning eller en budgetlag. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, fru talman! Så har det blivit och det är just den olycksaliga sam-
manblandningen. Basbeloppet som ska bestämmas årligen senast den 15 
oktober är till för att ge kommunerna vägledning i sin egen planering. 
Men när lagtinget intervenerar och kanske i slutet på året, genom lag-
stiftningsåtgärd åsidosätter den årliga justeringen leder det till ett för-
hållande där kommunerna drabbas av ett beslut i lagtinget och parla-
mentsbeslut är inte överklagbara, det är den ena avdelningen. Den helt 
andra frågan är vi bevarande av kostnadsfördelningen enligt 6 § som är 
en administrativ fråga där lagtingets andel sannolikt inte är större än att 
bevilja medel. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Överklagbart eller besvärsrätt som tas upp i parlamentet är 
en intressant fråga och det behöver man fundera på och det har jag för-
sökt forska i. Man kan sätta kommunerna på obestånd genom att ta ett 
beslut här som kommunerna inte har möjlighet att besvära sig över. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Anders Eriksson 

Fru talman! Det var en förvånansvärt hård debatt förra gången detta det togs 
upp. Mycket var riktat mot de åländska kommunerna och man behöver 
komma ihåg att det trots allt är ålänningarnas skattetryck vi pratar om. Vi 
börjar märka att den ekonomiska verkligheten gör sig påmind i den här de-
batten, inte i konkret handling men i debatten. 

Man börjar se ett starkt misstroende mellan kommunerna, kommunernas 
företrädare och landskapsregeringen. Även mellan Mariehamns stad och de 
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övriga 15 kommunerna. Många kommunalpolitiker på landet har den upp-
fattningen, det är möjligt att det inte är rätt, men att Mariehamns stads kör 
sitt eget race och det finns ett ganska starkt kitt mellan landskapsregeringen 
och Mariehamns stad. Det bör vi tänka på därför blir debatten så tuff. 

Utredningen som ÅSUB gjorde pekade på att basbeloppen inte motsvarar 
den nivå som gällde vid reformtidpunkten, vi är tillbaka på samma nivå som 
nuvarande system de facto infördes. Vi vet hur en penningförsämring har va-
rit. 

Jag blev förvånad när finansminister Nordlund verkade irriterad över att 
lagtinget blandar sig i. Om inte så viktig lagstiftning som kommunallagstift-
ningen följs, när ska i så fall lagtinget blanda sig i om man inte blandar sig i 
då? Jag var förvånad över den kommentaren. 

I klämmen ”uppmanar lagtinget landskapsregeringen att i enlighet med 
de samrådsavtal som tecknats mellan Ålands kommunförbund och Marie-
hamns stad genomföra de förhandlingar om anges i landskapslagen om 
landskapsandelar till kommunerna och förhandlingarna bör grundas på 
neutrala mellan parterna godkända utredningar”. Hur det ska gå till fram-
går tydligt av 6 § och den har vi gått igenom både framlänges och baklänges 
förra gången så jag tar inte upp den igen. 

Det är viktigt att man tar fasta på det som sägs, att förhandlingarna ska 
grundas på neutrala mellan parterna godkända utredningar. Det handlar inte 
om att man förolämpa någon som jobbar på finansavdelningen landskapsre-
geringen är en part, kommunerna är en annan part, kommunalförbundet en 
annan part. Det lika självklart att landskapsregeringen skulle omfatta de ut-
redningar som kommunalförbundet gör som att kommunerna skulle omfatta 
de utredningar som landskapsregeringen gör. Det är ändå två skilda parter. 
Det är oerhört viktigt att förhandlingarna grundas på neutrala mellan parter-
na godkända utredningar, speciellt när man kommer så oerhört långt ifrån 
varandra som 3 milj. i det ena fallet och 36 milj. när landskapet börjar räkna. 

Jag vill uttrycka mitt stöd för klämmen, jag tror att den är bra. Det är vik-
tigt att vi funderar igenom vart det är på väg, för kommunerna, Mariehamns 
stad, landskapsregeringen gällande ålänningarnas skattetryck, som jag sagt 
många gånger är en helhet. Mer man rullar ut på kommunerna desto högre 
skattetryck får ålänningarna. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Igen var det angrepp på Mariehamns stad och det kan 
jag inte acceptera. Att Mariehamn skulle ha kraftig motsättning med de 
övriga kommunerna. Ett exempel för att belysa problematiken är att till 
skillnad från Ålands kommunförbund har Mariehamns stad begärt att 
ha trepartssamtal i samråd med landskapsregeringen. Där är ett ex. på 
att man verkligen vill ha en positiv anda mellan kommunerna och land-
skapsregeringen. Att hävda att Mariehamns stad har en sådan agenda 
tycker jag är fel. Det är snarare ltl Anders Eriksson som försöker under-
blåsa konflikter som inte finns. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag har inte pratat om kraftiga motsättningar men jag konstaterar vad 
som har hänt och skett. Mariehamns stad var tidigare med i Ålands 
kommunförbund, man har synbarligen kommit fram till att det gagnar 
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bättre Mariehamns intressen om man driver frågorna själv än via 
Ålands kommunförbund. Det är ett val som Mariehamns stad måste få 
göra. Det jag pekar på är att det finns ett misstroende mellan lands-
bygdskommunerna och Ålands kommunförbund och landskapsrege-
ringen, Mariehamns stad blir de facto en annan part i problematiken. 
Att kalla det för angrepp tycker jag är att vara onödigt känslig. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Mariehamns stad gick ur Ålands kommunförbund 
bl.a. på basen av att man betalade några hundra tusen euro per år men 
vi kunde sköta samma saker själva. Vi fick inte motsvarande resurser 
som vi tyckte att var nödvändigt utan vi hade det själva. Vi upplevde inte 
nyttan för pengarna vi satsade. Dessutom är det svårt för Ålands kom-
munförbund att företräda kommunernas åsikt, även Mariehamns i alla 
diskussioner. Man måste förankra bakåt och det är en problematisk si-
tuation och därför valde vi att gå ur. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

De sa jag redan i min första replik att det är ett val som Mariehamn stad 
måste få göra. Jag konstaterade att man inte har samma intresse som 
övriga åländska kommuner och det kan man ha förståelse för. Men att 
lyfta upp frågan att få det till ett angrepp då är man väldigt känslig. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Det vi befinner oss i nu måste för en utomstående ses som 
en märklig situation. Ser man utifrån ska det vara en förhandling mellan 
kommunsektorn och landskapet Åland. Landskapet Åland företräds av 
landskapsregeringen, kommunsektorn företräds av Mariehamns stad 
och Ålands kommunförbund. Landskapet Åland och landskapsregering-
en har blivit kringränd, vi ska dels förhandla med Ålands kommunför-
bund, Mariehamns stad och även Ålands framtid och liberalerna här i 
Ålands lagting som ska vara de organ som är högst på Åland. Bästa vän-
ner och ltl Eriksson som talar för en självständig stat, numera är vi nere 
på kommunförbunds nivå. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

I en självständig stat är det ännu viktigare att lagarna följs. Men som jag 
sa tidigare, finansminister Nordlund, när han säger att lagtinget inte ska 
blanda sig i, jag ser kommunallagen som en väldigt viktig lagstiftning. 
Om inte lagstiftningen följs och man glömmer bort att följa lagstiftning-
en, när ska lagtinget i så fall utnyttja sin kontrollmakt om inte då? 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Jag har på ett tydligt och klart sätt redogjort för hur proce-
duren har skett under föregående år och vad vi arbetar med just nu. 
Tydligen är inte ltl Eriksson nöjd med det arbetet och det upplägget vi 
har. Vi har förhandlingarna med Ålands kommunförbund och vi ska 
göra det utgående från de utredningar som ÅSUB och finansavdelningen 
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har gjort. Någonting är det som inte stämmer i det, enligt ltl Eriksson. 
Det skulle vara bra om han i stället kunde klargöra det i debatten. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag märker att det är mycket känslor i debatten och det sägs att proce-
duren har gått snett. Vad är orsaken till att lagstiftningen helt plötsligt 
blev att följas, på grund av spörsmål och kanske framförallt och kom-
munförbundets arbete när man uppmärksammat detta och har inte följt 
lagstiftningen. När ska lagtinget utnyttja sin kontrollmakt om inte när så 
här viktiga lagar inte följs. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Barbro Sundback 

Fru talman! Åtgärdsuppmaningen är ett parlamentariskt klavertramp. Som 
framgår av klämmen handlar det om två parter, regeringen å ena sidan och 
Ålands kommunförbund å andra sidan. Båda parterna har avtalsrätt. Det vore 
märkligt om ett parlament åsidosatte avtalsfriheten för dessa två parter. Jag 
håller nästan på att tappa andan över liberalernas förslag. Aldrig någonsin 
trodde jag det om partiet som håller fanan högt när det gäller rättssäkerhet, 
god förvaltning och allt som döljer sig bakom dessa ord. 

Att lagtinget, ett parlament skulle sätta avtalsfriheten för två parter ur spel 
det liknar ingenting. Ännu mer förvånad blir jag när jag hör ltl Gunnar Jans-
son prata om att man inte kan överklaga ett parlaments beslut. Gud bevare 
oss för det, hur skulle det se ut? Vem skulle sedan vara det högsta organet på 
Åland? Det är som någon sa, att vi har hamnat riktigt på kommunalpolitisk 
nivå. Förslaget är det värsta man hört på länge. Jag hoppas att liberalerna tar 
det tillbaka om vi ska ha någon respekt kvar för parlamentet. Det kan inte 
gälla för det parlamentariska arbetet att man kommer med sådana klämmar. 

Vi har fått höra av oppositionsledare ltl Perämaa att man saknar förtro-
ende för regeringen och särskilt saknar Ålands kommunförbund förtroende 
för regeringen, det avslöjar en klar politisk sammansvärjning. Ltl Tony 
Asumaa är liberal och sitter i lagtinget, han är ordförande för Ålands kom-
munförbund och ltl Perämaa drar upp, den som han säger, förtroendekris 
mellan kommunförbundet och regeringen hit till lagtinget och attackerar na-
turligtvis regeringen. D.v.s. att man använder sig av Ålands kommunförbund 
och av Ålands statistik- och utredningsbyrå för att driva oppositionspolitik i 
Ålands lagting. Det är inte beundransvärt. Jag tycker inte det tillstår libera-
lerna att göra på det sättet. 

Vilken tilltro ska man ha till kommunförbundet efter detta? Bedrivs verk-
samheten framöver från den liberala lagtingsgruppen? Om liberalerna miss-
tror regeringen, bl.a. för arbetet i förhandlingarna med Ålands kommunför-
bund och tycker det är så skadligt att regeringen inte ens har följt lagar eller 
klarat av sitt arbete, då ska man driva oppositionspolitik genom att ställa 
misstroende, utgående från det parlamentariska förtroendet för regeringen. 
Men att använda Ålands kommunförbund och Ålands statistik- och utred-
ningsbyrå för sina politiska syften, det är inte bra oppositionspolitik. 

För att sammanfatta. Jag anser att det är ett parlamentariskt klavertramp, 
man kan inte begränsa parternas avtalsfrihet genom ett parlamentariskt be-
slut. Om liberalerna misstror regeringen p.g.a. avtalsrundan kan de naturligt-

  351 



  

vis ställa spörsmål, har man inte fått det svar man önskar ska man ställa för-
troendefråga. Så fungerar det parlamentariska systemet. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Målet med spörsmålet var inte att få den socialdemokra-
tiska gruppens eller ltl Barbro Sundbacks beundran, vi hade aldrig för-
väntat oss det och vill inte ha det. Däremot är vi väldigt angelägna om 
att kommunerna ska kunna utföra serviceproduktion, vårda våra äldre, 
ordna grundskola och dagisverksamhet. För att kunna göra det är det 
viktigt att lagtinget med landskapsregeringen som den förlängda opera-
tiva armen följer lagstiftningen som ska finansiera verksamheten. Att 
kalla det för ett parlamentariskt klavertramp att försöka förmå parterna, 
landskapsregeringen, kommunförbundet och Mariehamn stad att 
komma till förhandlingsbordet för att kunna enas och brygga över för-
troendeklyftan det är inte ett dåligt mål. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Målsättningen är riktigt bra och vi har alla samma önskemål vad gäller 
kommunernas möjlighet att bedriva vård, skola och omsorg men inte till 
priset av att vi beslutar att begränsa parternas avtalsfrihet. Någon sådan 
chans finns det inte i det här parlamentet, och det ska inte vara så det 
måste ltl Perämaa fatta. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Som jag sagt i mitt anförande och som jag sa nu, finns det 
stora skäl att landskapsregeringen ser till att man kommer till en för-
handlingssituation som återupprättar den förtroendeklyfta som finns 
mellan parterna. Vi är ute med ett väldigt vällovligt syfte för att kunna 
skapa ordning i den offentliga serviceproduktionen. Att försöka göra det 
till en fråga om att begränsa parternas avtalsfrihet som att det skulle 
vara den centrala frågan, det är att slå blådunster i frågeställningen. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

För det första, ltl Perämaa, pågår det diskussioner och förhandlingar 
mellan parterna som fortsätter denna vecka. Förtroendeklyftan kan inte 
vara så stor som ltl Perämaa och liberalerna vill att den ska vara för att 
kunna driva oppositionspolitik. Det står uttryckligen här att vi ska be-
gränsa avtalsfriheten vilka utredningar man ska få ha, hur man ska 
komma överens. Tänk om de inte kommer överens som någon sa, ska de 
lägga ner förhandlingarna då? Nej, det är inte genomtänkt, ändamålen 
helgar inte politiken inte heller i detta fall. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Jag tolkar ltl Sundbacks anförande att hon underkän-
ner uppföljningen av landskapsandelsreformen 2008 som ÅSUB har 
gjort. Så tolkar jag det att det är oppositionens partsinlaga, är det så? 
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag tror att ltl Sundblom tolkar fel. Det är en del av de förhandlingar 
som pågår och om ltl Sundblom tycker att det är det enda som ska ligga 
till grund för diskussionerna och förhandlingarna och inte accepterar 
regeringens arbete ska han ställa misstroende. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Jag sa inte att det var den enda, jag funderade om ltl 
Sundback underkände den? Den visar på betydande siffror, som skiljer 
sig från de siffror som vicelantrådet har fört fram i debatten, en stor 
skillnad, men ändå så underkänner ledamoten detta. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Det börjar bli tröttsamt med liberaler som sätter ord i mun 
på andra människor. Jag har inte sagt att jag underkänner det, får jag 
höra det en gång till tar jag ta upp det som ett kränkande uttalanden 
från Ltl Sundblom. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, fru talman! Jag tror med all respekt att ltl Barbro Sundback har 
gått vilse. Mellan landskapet och Ålands kommunförbund föreligger ett 
förhandlingsförhållande, inte ett förhandlings- och avtalsförhållande. 
Det är väldigt viktigt att lägga märke till den skillnaden. I bara ett avse-
ende finns ett avtalsförhållande mellan nämnda parter och det är när 
kommunala avtalsdelegationen på kommunernas vägnar förhandlar och 
avtalar om tjänstekollektivavtal. Men det här systemet är endast upp-
byggt på förhandling, inte på avtalsrätt, så lyder 6 §. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Då måste jag be ltl Jansson läsa klämmen, ”att lagtinget 
uppmanar landskapsregeringen att i enlighet med det samrådsavtal 
som tecknas osv.” driver man förhandlingar i stöd av det. Jag utgår ifrån 
att de utredningar man gör, görs i samråd och delvis var och en på sitt 
håll. Tycker ltl Gunnar Jansson att vi i lagtinget ska slå fast hur de ska ta 
fram sina utredningar och på vilket sätt de ska godkännas. Är det fören-
ligt med ltl Gunnar Janssons uppfattning om vad parlamentet ska syssla 
med? 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Eftersom repliker inte kan innehålla frågor kan jag inte 
besvara en motfråga. Men däremot måste jag upprepa det grundläg-
gande förhållande som råder i den offentliga maktutövningen, det är 
skillnad mellan förhandlingsrätt och avtalsrätt. Att umgänget mellan 
landskapet och kommunförbundet samt Mariehamns stad baserar sig på 
ett avtal har ingenting med frågan att göra, det är ett skilt avtal, en över-
enskommelse. Det är oerhört viktigt att förstå att vi inte kan tala om 
förhandlings- och avtalsrätt mellan landskapet och Ålands kommunför-
bund, det föreligger en förhandlingsförpliktelse men besluten att justera 
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ligger enbart och uteslutande på Ålands landskapsregering med de 
överklagande möjligheter som där på följer. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Nu talar liberalernas representant emot sig. Hela cirkusen 
vi har sett beror på att det liberalerna misstror regeringens förmåga att 
förhandla i frågorna och att en förtroendeklyfta av enorma mått har 
uppstått p.g.a. regeringen har gjort si eller inte gjort så. Om det var så 
bagatellartat med förhandlingarna, varför då detta spörsmål.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Lantrådet Camilla Gunell 

Fru talman! Jag upplever att det är någon som försöker gräva en klyfta. Varje 
gång man säger ordet förtroendeklyfta tar man ännu ett spadtag och ännu ett 
spadtag från liberalernas och Ålands Framtids bänk i försöket att gräva en 
klyfta mellan landskapsregeringen och kommunerna. Ju fler gånger man sä-
ger det, desto sannare blir det att ett sådant tillstånd råder. Jag vill nog ha 
någon annan, än en person som ltl Eriksson har talat med, som påstår att det 
finns en förtroendeklyfta mellan landskapet och kommunerna. 

Vi har under dessa år haft många, goda, konstruktiva och framåtsyftande 
diskussioner mellan landskapet och kommunerna och det fortsätter. Det fort-
sätter inom ramen för samhällsservicereformen, genom förhandlingar som 
förs inom denna vecka. Om jag inte upplever det som ett parlamentariskt kla-
vertramp så upplever jag det i alla fall som ett ”god morgon yxskaft”. 

Att påstå att dessa förhandlingar ska grundas på ett neutralt underlag, vad 
tror man att landskapsregeringens finansavdelning och tjänstemän håller på 
att ta fram om inte ett neutralt underlag för diskussioner mellan två parter, 
där seriösa förhandlingar ska ske. Diskussionerna påbörjas denna vecka och 
slutförs, om inte i ett avtal, så åtminstone i ett slutprotokoll som båda parter 
undertecknar. 

Med alltför enkla sanningar styrs världen många gånger. Enkla svar på 
svåra omständigheter och svåra frågor det kallas i min värld för populism. 
Det är inte att tala om att slå split och skapa misstro som vi behöver just nu i 
det åländska samhället. Vi behöver en förtroendefull, seriös och framåtsyf-
tande diskussion ur ett helhetsperspektiv om hur vi ska klara de gemen-
samma ekonomiska utmaningarna gentemot framtiden. Det behöver vi hjäl-
pas åt att lösa, inte stå här och gräva spadtag efter spadtag och kalla det för-
troendeklyfta för den grävs här i salen. Man har fått media att nappa på ett 
fint uttryck under förra veckan som man nu vill fördjupa och gräva vidare på. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Definitionen på populism är om man säger att man värnar 
och arbetar för den svaga och det som är få, men sedan inte gör det i 
verkligheten. Liberalerna assisterar kommunerna som är i en svagare 
position än landskapsregeringen i förhandlingsläget. Att anklaga oss 
populism faller helt utanför ramen för den normalt accepterade definit-
ionen. Åtgärdsklämmen som en följd av spörsmålsdebatten har en klar 
ton av behov att med spaden skyffla fast klyftan mellan kommunen och 
landskapsregeringen, inte att öppna upp klyftan ytterligare. Vill man 

354 



  

komma till ett förhandlingsläge där grundmaterialet kan vara accepterat 
av båda parter är inte att begära för mycket. Landskapsregeringen ska 
fatta beslut, sedan kan ev. den andra parten vidta åtgärder. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Ltl Perämaa säger att han assisterar kommunerna genom att lyfta upp 
frågan i Ålands lagting. I oppositionspolitiska syften använder sig av 
Ålands kommunförbund för att få till situationen och därmed vara med 
och gräva denna förtroendeklyfta och dessutom sätta ltl Asumaa i en 
mycket märklig position. På Perämaas tid som finansminister gjordes 
det s.k. förhandlingar med kommunförbundet, man gjorde t.o.m. över-
enskommelser och sedan gick man hem och beslöt som man ville. Det 
var inte bättre på den tiden heller kan jag dra mig till minnes. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Åtminstone kan vi erinra oss att nuvarande lantrådet i då-
varande oppositionsroll var betydligt spetsigare i sina verbala uttryck för 
att kritisera den landskapsregering som utförde dessa sysslor på den ti-
den. Tiderna har verkligen förändrats åtminstone på den punkten. Assi-
stera kommunerna är ett udda uttryck, men i förlängningen ligger 
kommunernas förmåga att kunna ge service till våra äldre, idka skola 
och barndagvård och liknande, i ett allt mera trängt läge där landskaps-
regeringen förutom detta har reducerat sin finansiering till kommuner-
na på ett avsevärt sätt. Medan landskapsregeringen, under inledning av 
lantrådet Camilla Gunell har tillåtit sig att de egna utgifterna har stigit 
kraftigt. 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Med enkla sanningar och enkla svar på komplexa sammanhang kommer 
inte Åland att utvecklas. Det vi inte ska ägna oss åt i den här salen är att 
tränga in landskapsregering efter landskapsregeringen i ett rörelseut-
rymme som är så trångt, där man har kommunförbundet på ena sidan 
och parlamentet på andra sidan. Parlamentet, landskapsregeringen och 
kommunerna har stora utmaningar framför sig att diskutera och till dem 
måste vi ägna vår energi och bygga det på tillit, helhetssyn och goda 
samtal. Annars sker det som jag är rädd för, att autonomins utrymme 
kommunaliseras och utrymmet att utveckla självstyrelsen utarmas. Vi 
måste få till en bättre och mera förtroendefull dialog och inte gräva di-
ken utan snarare bygga över dem. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

 Ltl Petri Carlsson 

Tack, fru talman! Den här diskussionen har pågått ett tag även i förra ple-
num, jag var sjuk då därför för jag fram åsikter idag. Jag blev förvånad på 
frågan som lantrådet lyfte upp i sista anförandet, att det finns en förtroende-
klyfta mellan kommunerna och landskapsregeringen. I bänkraden bak där jag 
sitter i den största partigruppen har vi ordförande för de tre största kommu-
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nerna. Jag har inte hört att vi har en förtroendeklyfta och vi representerar 
kommuner som har över 60 procent av Ålands befolkning.  

Däremot har vi ett förhandlingsläge där vi ska förhandla med landskapsre-
geringen och det kommer att ske inom kort, kallelse till mötet har kommit. 
Tidigare i debatten insinuerade man att det var lagbrott men i dag påstår man 
att det är ett lagbrott. Det var något Anders Eriksson sa i sitt anförande, att 
man inte följer lag och det skulle vara ett lagbrott. 

Jag tycker att landskapsregeringen har redogjort för hur de resonerat. Ut-
redningen från ÅSUB har landskapsregeringen, Ålands kommunförbund och 
Mariehamn stad sagt att är okej och ligger till grund för diskussionerna, ing-
en har hävdat motsatsen. Däremot har det förts fram i materialet och i anfö-
randen att det från landskapsregeringen anses vara en del i en utredningsse-
rie när man ska bedöma sakerna. Helhetssyn ska tas fram, det finns i förarbe-
tena till 6 §. Vi har fått informationen och det är rimligt att man titta på om 
det är en helhetsbedömning som ska vara med. Finansavdelningen har tagit 
fram en helhetsbedömning som finansministern har redogjord för i plenum. 

I slutdelen av rapporten lyfter ÅSUB fram, som citeras på sidan två dvs.” 
också värdera den samlade effekten för kommunalsektorn som helhet, samt 
för varje kommun”. Landskapsregeringen lyfter fram att man vid översynen 
ska titta på utvecklingen av kommunernas skatteintäkter. Även finansmi-
nistern lyfte i ett tidigare anförande att landskapsregeringen har haft en 
sämre inkomstutveckling än kommunerna, det stämmer säkert. 

Man får komma ihåg samt att titta på varje kommun att det de facto är så 
att staden har tappat stora mängder skatteintäkter, särskilt samfundsskat-
teintäkter 60-80 procent, det är något man behöver få upp ögonen för och 
förstå. De sötebrödsdagar vi har haft är över, det måste man förstå och något 
man måste värdera in i framtiden när man reformerar landskapsandelssy-
stemet. De pengar som har funnits och fåtts genom samfundsskatteintäkter-
na till staden de ser vi inte långsiktigt att det skulle underlag för och det 
måste värderas inte när vi diskuterar landskapsandelsreformen. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Läser man i 6 § i den aktuella lagstiftningen som ligger till 
grund för spörsmålet och diskussionen står det att landskapsregeringen 
ska förhandla med kommunerna om kostnadsutvecklingen som helhet i 
sektorn. Det hävdas att alla tänkbara intäkter ska lyftas in i en kalkyl 
som ska leda till mindre eller mera, ett högre justeringsbelopp än fyra 
års justering. Jag är inte helt säker på att det stämmer, jag är ingen lag-
tolkare eller företräder en domstol så jag kan inte exakt säga hur det är. 
Jag tror att majoriteten drar för stora växlar vid möjligheten att föra in 
alla tänkbara intäkter som en del i denna kalkyl som skulle leda till en 
fyra års justering, som uttryckligen går ut på att bibehålla kostnadsför-
delningen. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Jag redogjorde bara för vad landskapsregeringen hade 
presenterat. När landskapsandelsreformen genomfördes 1993 hade man 
med att inkomstutvecklingen ska beaktas när helhetsöversynen görs 
som förutsätts i 6 §. Vad parterna kommer att diskutera är något jag vill 
lämna till förhandlingarna och jag anser att åtgärdsuppmaningen känns 
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relativt onödig och begränsande. Är något avtalsparterna kan sköta 
själva och förhandlingar kommer att påbörjas. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det bli intressant när ltl Carlsson, i den egenskapen leda-
mot är här, för fram att Mariehamn har tappat oerhört mycket i sam-
fundsskatteintäkter. Fyraårsjusteringen grundar sig på en förfluten tid, 
de fyra år som räknas tillbaka, men Mariehamn tappade mycket intäkter 
redan för något år sedan. Det blir ologiskt att sedan uttala ett stöd för 
landskapsregeringens sätt att räkna fram att Mariehamn skulle bli en 
stor förlorare, i förhållande till vad ÅSUB kommit fram till när land-
skapsregeringen har tagit med intäkter i kalkylen och Mariehamn har 
tappat väldigt mycket intäkter. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Återigen vill jag lämna förhandsdiskussionerna till 
parterna vid förhandlingsbordet. Det är inte ologiskt att diskutera att 
Mariehamns stad har tappat mycket skatteintäkter och att det är en ny 
situation som även lagtinget behöver ta ställning till, i samband med 
översynen och reformeringen av landskapsandelssystemet. Landskaps-
regeringen lyfter upp i sitt svar på spörsmålet, på sidan tre där man sä-
ger att det finns ett stort behov av att reformera landskapsandelarna i 
sin helhet. Då menar jag att man måste beakta detta framöver. Det vik-
tigaste är att vi får ett system som på lång sikt beaktar förändringarna 
som har skett i vårt samhälle. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Jag kan inte undvika min replikrätt. Kan konstatera att det 
återigen blev kommunpolitik, eller bypolitik om en landsbygdspolitikers 
skulle gå upp och säga samma sak. Man säger att man vill ha mera land-
skapsandelar för att man tappat mycket samfundsskatt från Mariehamn. 
Det kan jag som kommunstyrelsens ordförande i Saltvik hålla med om, 
det betyder att även Saltviks kommun har tappat massor med sam-
fundskatt på vägen. Är det de parametrarna som ska vara är det tack-
samt att vara politiker också i Saltvik, inte bara i Mariehamns stad. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Jag anser att det här blev en kommundebatt. Jag förde 
bara fram den informationen att de har tappats mycket samfundsskat-
teintäkter vilket man definitivt måste beakta innan man gör förändring-
en i landskapsandelssystemet. Det är väldigt befogat och det borde även 
Runar Karlsson tycka. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Det tycker jag absolut. Man ser att alla hävdar sitt i olika 
former oberoende fast man ibland säger att man ska se Åland som en 
enhet. När det sedan gäller söker sig alla till sin butik, vilket jag respek-
terar. 
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Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Diskussion.   

Diskussionen är avslutad.  

B: Under diskussionen har lagtingsledamoten Mats Perämaa understödd av lagtingsle-
damoten Anders Eriksson lagt följande förslag till åtgärdsuppmaning: "Att lagtinget 
uppmanar landskapsregeringen att i enlighet med det samrådsavtal som tecknats med 
Ålands kommunförbund och Mariehamns stad genomföra de förhandlingar som anges i 
landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna (1993:70) och förhandlingarna 
bör grundas på neutrala, mellan parterna godkända utredningar." 

Enligt 38 § 5 mom. arbetsordningen ska ärendet bordläggas till en avgörande behand-
ling vid plenum tidigast följande dag. Talmannen föreslår att förslaget till åtgärdsupp-
maning bordläggs till plenum 02.04.2014. Godkänt. Förslaget är bordlagt till plenum 
02.04.2014.  

Remiss 

5 Åland eget upphovsrättsområde 
Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 9/2013-2014) 
Ärendet avförs.  

Remiss 

6 Kvalitetssäkra sjukvården genom nordiskt samarbete 
Ltl Anders Erikssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 10/2013-2014) 
Ärendet avförs. 

Remiss 

7 PAF-bidrag för omsorgsbostäder 
Ltl Brage Eklunds m.fl. åtgärdsmotion (MOT 11/2013-2014) 
Ärendet avförs. 

Remiss 

8 Inflyttades möjlighet att kombinera språkstudier med jobb 
Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 12/2013-2014) 
Ärendet avförs. 

Plenum slutar 
Nästa plenum hålls 02.04.2014 klockan 13.00. Plenum är avslutat. 
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Närvaroregistrering. 25 ledamöter närvarande. 
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Andra behandling 

1 Ändrad kemikalielagstiftning 
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 5/2013-2014) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 8/2013-2014) 
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 Torsten Sundblom 

Tack, fru talman! Då den kemikalieanvändningen är ett väldigt angeläget 
ärende om man både tänker på folkhälsan och vad som kommer ut i miljön så 
vill jag avisera att jag kommer att begära en åtgärdsuppmaning i detalj-
behandlingen.  

Åtgärdsuppmaningen kommer att lyda: ”Att lagtinget med tanke på skyd-
det av folkhälsan och miljön uppmanar landskapsregeringen att överväga 
möjligheten att upprätta statistik över kemikalieanvändningen inom lantbru-
ket och övrig livsmedelsproduktion samt vidta därav påkallade åtgärder.” 

Ltl Katrin Sjögren  

Talman! Igår och idag pågår ett stort evenemang på Åland; GastroÅland. Ak-
törer, producenter och restauranger samlas och alla konstaterar samma sak; 
”vilket fantastiskt utbud vi har av jordbruksprodukter på Åland”. 

En sak som Ålands landsbygdscentrum marknadsför när man ska mark-
nadsföra produkter är bl.a. att Åland är fritt från Varroa. Vi har förbud mot 
tillväxthormoner, vi har inte päronpest och vi har inte salmonella. Vi har en 
god omsorg om djuren och våra livsmedel är fria från BSE, galna-kosjukan. 
Tuberkulos och Brucellosis är utrotat och vi har en låg användning av antibio-
tika.  

När det gäller hela jordbrukssektorn så måste en målsättning vara att mi-
nimera användningen av kemikalier och växtskyddsmedel. Därför tycker libe-
ralerna att det är fullt legitimt att vi på Åland har koll på hur mycket vi an-
vänder av de produkterna. Vi är förstås helt införstådda med att de är tillåtna 
preparat, men det är viktigt att vi vet hur mycket som används. Därför under-
stöder jag ltl Torsten Sundbloms förslag.  

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Hur det påverkar miljön är ju en viktig fråga. Efter hö-
rande i utskottet och i diskussioner så har vi fått information att lag-
stiftningen är ju ganska sträng också på finskt och svenskt håll. Från ri-
kets sida ser man över de här kraven och vi följer en ganska strikt linje 
när det gäller bekämpningsmedel och annat. Man måste också överväga 
att om man är för sträng så påverkar det också produktionen som i 
slutändan höjer priserna osv. Allt måste vägas i en vågskål.  

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Jag har förstått att från socialdemokraternas håll är man väl-
digt noga med att allting ska vara öppet och transparent. Man ska inte 
dölja någonting. Det här är ett led i det. Vi får helt enkelt klara besked 
och klara papper på hur mycket som används. Jag sade att det är ingen-
ting som är förbjudet. Vi utgår ifrån att alla håller sig till lagstiftningen. 
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Men ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv är det rimligt att ha koll på 
hur mycket växtskyddsmedel vi använder på Åland.  

Det är också ett led i den viktiga marknadsföringen när det gäller våra 
landsbygds- och jordbruksprodukter. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Det är helt klart att socialdemokraterna är för transpa-
rens. När det gäller detta så tror vi inte att det är någonting som hålls i 
skymundan utan vi litar på ÅMHM som gör kontroller och reder upp det 
här om det skulle bli något missförstånd. Jag tror nog att den här verk-
samheten är transparent. Det gäller ju ändå den mat vi äter. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Absolut, men vi vet också hur komplext hela systemet är. Vi hade till ex-
empel ett fall här när det gäller odling av purjolök. Det är helt legitimt 
att vi har koll på hur mycket växtskyddsmedel vi använder på Åland. För 
liberalerna är det här en stor och viktig miljöfråga. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. 

Lagförslaget föreläggs för antagande i andra behandling. Begärs ordet? 

Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är 
avslutad. 

Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Lagtinget har i enda behand-
ling godkänt motiveringen.  

Begärs ytterligare ordet? 

Ltl Torsten Sundblom 

Tack, fru talman! Jag föreslår: ”Att lagtinget med tanke på skyddet av folk-
hälsan och miljön uppmanar landskapsregeringen att överväga möjligheten 
att upprätta statistik över kemikalieanvändningen inom lantbruket och övrig 
livsmedelsproduktion samt vidta därav påkallade åtgärder.” 

Ltl Katrin Sjögren  

Talman! Jag ber att få understöda ltl Torsten Sundbloms förslag till åtgärds-
uppmaning.    

Talmannen 
Ltl Torsten Sundblom, understöd av ltl Katrin Sjögren, har föreslagit att lagtinget ska 
godkänna en åtgärdsuppmaning av följande lydelse: ”Att lagtinget med tanke på skyd-
det av folkhälsan och miljön uppmanar landskapsregeringen att överväga möjligheten 
att upprätta statistik över kemikalieanvändningen inom lantbruket och övrig livsme-
delsproduktion samt vidta därav påkallade åtgärder.”  

Om ett förslag till en kläm med en uppmaning till landskapsregeringen att vidta åtgär-
der har väckts i plenum, i samband med ett lagstiftningsärende och förslaget inte har 
behandlats i ett utskott eller inte ingår i någon reservation till ett betänkande, ska för-
slaget enligt 70 § arbetsordningen bordläggas till följande plenum för att då antingen 
antas oförändrat eller förkastas. 

Ltl Torsten Sundbloms klämförslag bordläggs därför till lagtingets plenum den 7 april 
2014. Vi återkommer till ärendet den 7 april 2014. 
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Enda behandling efter bordläggning 

2 Justering av basbelopp 
Ltl Mats Perämaas förslag till åtgärdsuppmaning 
Landskapsregeringens svar (S 1/2013-2014-s) 
Ltl Mats Perämaas m.fl. spörsmål (S 1/2013-2014) 
Under diskussionen, som förklarades avslutad vid plenum den 31 mars, har lagtingsle-
damoten Mats Perämaa, understödd av lagtingsledamoten Anders Eriksson, föreslagit 
att lagtinget skulle godkänna en åtgärdsuppmaning till landskapsregeringen av följande 
lydelse: ”Att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att i enlighet med det samrådsav-
tal som tecknats med Ålands kommunförbund och Mariehamns stad genomföra de för-
handlingar som anges i landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna 
(1993:70) och förhandlingarna bör grundas på neutrala, mellan parterna godkända ut-
redningar.”  

Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. 

Omröstningspropositionen ställs så att de som röstar för att landskapsregeringens svar 
med anledning av spörsmålet antecknas för kännedom röstar ja; de som för lagtingsle-
damoten Mats Perämaas förslag till åtgärdsuppmaning röstar nej. Kan omröstnings-
propositionen godkännas?  

Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Jag föreslår öppen omröstning. 

Ltl Katrin Sjögren  

Talman! Jag ber att få understöda ltl Perämaas förslag.  

Talmannen 
Lagtingsledamoten Mats Perämaa har, med understöd av lagtingsledamoten Katrin 
Sjögren, föreslagit att en öppen omröstning ska hållas. En öppen omröstning kommer 
därför att verkställas.  

Jag ber lagtingsledamoten Harry Jansson och lagtingsledamoten Mika Nordberg att bi-
träda vid rösträkningen.  

Upprop. 

Omröstningen har utfallit så att 16 ja-röster har avgivits, 9 nej-röster och 5 ledamöter är 
frånvarande. Lagtinget har alltså beslutat anteckna landskapsregeringens svar för kän-
nedom.  

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.  

Remiss 

3 Mer effektiv förvaltning 
Ltl Anders Erikssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 13/2013-2014) 
Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket ut-
skott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens 
förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.  

Diskussion. 

Ltl Anders Eriksson 

Fru talman! Enligt mitt synsätt står landskapets ekonomi står inför rätt stora 
utmaningar. Finansminister Roger Nordlund är den ena månaden positiv och 
den andra månaden negativ. Man undrar ibland om landskapsregeringen rik-
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tigt inser hur det är ställt i ekonomiskt hänseende och det kan man förstås ha 
olika åsikter om.  

En sak är säker, landskapsförvaltningen är för stor. De nya arbetsplatserna 
i landskapet måste skapas i det privata näringslivet. För att lyckas krävs det 
en betydligt aktivare näringspolitik än vad vi har idag. Men det behövs också 
ett helt annat tankesätt i landskapsförvaltningen. Frågor så som ”vem kan 
göra det här effektivare och rationellare än vi själva?”, ”vad är den mest eko-
nomiska lösningen på det här problemet?” måste bli ett naturligt inslag i pro-
blemlösningarna inom förvaltningen. Och så är det definitivt inte idag. Även 
med tanke på rubriken ”effektivare förvaltning” vore det nog hög tid att få i 
gång olika effektivitetskoncept. Det skulle vara enormt viktigt. 

Lean är ett mycket omskrivet koncept. Lean har sitt ursprung i biltillverk-
ning på Toyota. Att få detta anpassningsbart till tjänsteverksamhet har för-
stås sina utmaningar. Kärnan i Lean-konceptet är att flytta fokus till det som 
ger värde för kunden, att hitta källorna till tidsslöseri genom att lyssna på 
medarbetarna och ständigt följa upp och förbättra processen. 

År 2010 blev Migrationsverket den första myndigheten i Sverige att ta led-
ningsbeslut på att jobba efter Lean-principer i hela verksamheten. Jag läste 
en artikel där det sades så här: ”Vi jobbade bort alla slöserier som gör att ett 
ärende ligger och väntar, förklarar Monika Wendleby som själv är chef för 
det verksamhetsområde som har ansvar för verkets internationella samar-
beten.” Det här gjorde man på Migrationsverket och man fick ner beslutsfat-
tandet från upp till åtta månader ner till tre månader. 

Även Stockholms stad jobbar enligt det här konceptet. Man har en 
veckoplanering där man ser till att alla medarbetare har full sysselsättning. 
Det är chefens roll att se till att det är så, man har veckan efter en uppföljning 
om hur det blev och om man har lön enligt prestation, vilket verkligen förvå-
nade mig när jag kom i kontakt med det.  

Lean används också i Finland inom de regionala miljöförvaltningarna. 
Inom FPA finns det också olika kvalitetsmätningssystem. Man mäter tiden 
från att ett ärende kommer in tills det är avgjort. Det finns en målsättning hur 
länge det får ta, t.ex. beslut om sjukdagpenning får ta 14 dagar etc. Man mä-
ter hur många beslut en person gör varje dag, det ska t.ex. 15 beslut om sjuk-
dagpenning per dag, och då beaktas också kundservice. Varje år tar man 
stickprov av alla beslut och ser om de är rätt gjorda. Man gör också riskana-
lyser varje år. Vilka är de största riskerna för att inte ska vara effektiva i vår 
beslutsprocess och i vårt arbete? 

För att spara tid kan snart allt skötas elektroniskt. Varje år fyller persona-
len och kunderna i en barometerförfrågan där man följer med hur nöjda kun-
derna är med beslutsfattandet.  

Min uppfattning är att inget av detta görs idag inom landskapsförvaltning-
en och enormt mycket resurser blir oanvända pga. det. Men vi kanske har 
råd? 

Fru talman! En annan sak som vi tar upp i motionen är: Landskapsrege-
ringen behöver gå i den riktningen att förvaltningen mera blir en upphand-
lingsenhet och att externa krafter, i den mån det är möjligt, tar hand om 
själva utförandet.  

Det här arbetet kanske delvis har startat redan på trafikavdelningen. Nu är 
det hög tid att få ut det tänket i resten av förvaltningen, det måste också här 
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till en attitydförändring. Privatiseringar kan vara en god väg att konkurrens-
utsätta och därmed kostnadseffektivisera den offentliga servicen. 

Åland Framtid har många gånger lyft frågan om utmanarrätter. Så kallade 
utmanarrätter innebär att privata aktörer ges möjlighet att utmana offentliga 
verksamheter genom att lämna in förslag på hur olika funktioner kunde bed-
rivas lika bra eller förmånligare i privat regi. Landskapsregeringen har då 
skyldighet att undersöka möjligheterna att upphandla verksamheten. Om 
utmaningen antas leder den till en offentlig upphandling. 

Trots att det i regeringsprogrammet finns en ganska tydlig skrivning så har 
åtminstone inte jag funnit några ambitioner från regeringen att man tänker 
fortsatta med det här. Landskapsregeringen skriver i sitt handlingsprogram: 
”Möjligheterna att införa utmanarrätter prövas”. Någon sådan prövning har 
mig veterligen inte gjorts. 

Avslutningsvis, fru talman, vill jag ta upp klämmen i den här motionen. 
Klämmen lyder; ”att lagtinget hos landskapsregeringen hemställer om att ett 
utvecklingsprojekt startas upp som dels tar sikte på att få till stånd en attityd-
förändring inom förvaltningen till att anlita externa tjänster, dels tar sikte på 
att omforma landskapsförvaltningen mera mot rollen som upphandlingsen-
het istället för utförarenhet”. Tack. 

Minister Carina Aaltonen, replik  

Fru talman! Jag vill bara komma med ett påpekande till ltl Anders Er-
ikssons uttalande om Lean och att det inte skulle användas inom för-
valtningen. Det stämmer inte alls. Det kanske visar på hur lite ltl Anders 
Eriksson känner till Ålands landskapsregering och vår förvaltning. Lean 
används visst, speciellt inom ÅMHM. De har sedan länge använts sig av 
Lean och arbetat efter den modellen. Efter att ÅMHM införde detta har 
man också fått ner antalet dagar betydligt för ärendehantering.  

Med nya arbetsmetoder och den digitala agendan så kan vi säkert för-
bättra arbetet ytterligare, men jag tycker att det är lite att slå in öppna 
dörrar. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Minister Aaltonen, jag önskar att det vore så. Det sägs att vi vet så lite 
om vad som händer i landskapsregeringen, men då måste ni vara 
mindre hemlighetsfulla så att vi vet mera. 

Om vi tittar till saken, är verkligen minister Aaltonen hundra procent 
säker på att Lean-metoden används inom ÅMHM? Mig veterligen så har 
man funderat på att införa metoden, men man har inte gjort det. Den in-
formationen har jag fått. Men, med all respekt, det här borde säkert mi-
nistern veta bättre än jag. Men om man har börjat fundera på det, eller 
alternativt till och med infört något steg på ÅMHM, vad har man då 
gjort inom resten av landskapsförvaltningen, apropå att slå in öppna 
dörrar? 

Minister Carina Aaltonen, replik  

Inom ÅMHM har man länge arbetat med Lean-metoden. Delar av 
ÅMHM:s personal har varit till andra avdelningar inom förvaltningen 
och presenterat vad metoden går ut på och hur man kan se över de här 
arbetsprocesserna internt. Det här är någonting som vi försöker an-
vända. Den interna kunskapen som vi har inom myndigheten används 
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också som en resurs i den övriga förvaltningen. I och med att vi har kär-
vare tider och vi har mer och mer uppgifter som behöver göras inom 
landskapsförvaltningen så måste vi se över våra arbetsmetoder och Lean 
är ett sätt att göra det på. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är aldrig roligt att ha fel, men jag försäkrar, minister Aaltonen, 
skulle jag ha fel i det jag har sagt så är jag faktiskt uppriktigt sagt glad. 
När man läser förvaltningstidskrifter och följer med hur man moderni-
sera förvaltningar både i Finland och i Sverige så är min uppfattning att 
Ålands landskapsförvaltning är långt, långt efter. 

Jag hoppas att man tar det här förslaget på fullt allvar. Är det så att 
man slår in öppna dörrar, som förstås hör till sakens natur att man ska 
säga ifrån regeringspartierna, så hoppas jag att höranden kan ge svar på 
den frågan när den här motionen börja behandlas på ett seriöst sätt.  

Om Lean-metoden är i full gång, det kvalitetsmätningsarbetet som jag 
exemplifierade hur man har gjort i Sverige och i Finland, så då går det ju 
ganska snabbt att expediera lag- och kulturutskottet. Vi får väl åter-
komma. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Jag blev förvånad när jag hörde ltl Eriksson anfö-
rande. Jag har inte läst någonting om Lean och Toyota i själva motion-
en. Det står mer om utmanarrätter och det har redan finansutskottet 
och landskapsregeringen i sitt program. Lagtinget har också sagt att 
man är positiv inställd till utmanarrätter. Lean finns inte med i motion-
en, utan man pratar om attitydförändring. När det gäller Toyota och 
Lean så har jag jobbat med det i många, många år eftersom det först 
kom i produktionslinjer inom bilfabriker. Sedan gick man in på kontors-
sidan och nu har man på senare år tagit fram modeller för den offentliga 
sektorn. Jag vet att man jobbar med de här bitarna. Frågan är väldigt in-
tressant, väldigt viktig och jag har beredskap att diskutera den, men jag 
saknade den frågan i motionen.   

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag pratade om en liten utvikning med tanke på rubriken Effektivare 
förvaltning och då tog jag upp de här exemplen.  

Vi svänger på steken, ltl Carlsson står bakom landskapsregeringen 
och han säger att man tydligen gör någonting åt utmanarrätter. Vi har 
lyft den här frågan gång på gång i olika förslag och motioner. Vad gör 
man rent konkret? Känner ltl Carlsson till det?  

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Jag hänvisade till att när jag satt i finans- och närings-
utskottet så ställde sig lagtinget positivt till att göra något i den här rikt-
ningen. Det får landskapsregeringen förstås titta på, de får svara för sig, 
jag vet faktiskt inte exakt vad som konkret i detalj har gjorts.  

Tillbaka till effektivare förvaltning och de här modellerna för att 
komma tillrätta med det. Jag tror också att det är framtidens melodi. 
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Det är någonting som vi måste jobba med framöver ännu mera och ta ett 
större grepp på det. Vi kommer att vara tvungna att se till att varje skat-
teeuro används effektivare. Då tror jag att det är viktigt att jobba enligt 
de här modellerna. Ministern svarade att det inom förvaltningen före-
kommer ett sådant arbete. Jag tror att man framöver behöver jobba med 
det här och ta ett större grepp. Men jag uppfattade inte riktigt att mot-
ionen tog sikte på det, utan den handlar mer om attityder inom förvalt-
ningen och inte det här större greppet.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Om vi lämnar formalia och håller oss till sak. Det är riktigt, ltl Carlsson, 
klämmen tar inte i sikte på det. Men jag tyckte att det var så pass viktigt 
så att jag ville nämna det som en ytterligare motivering. Även Carlsson 
verkar tycka att det här är intressant. Vi är helt överens. Det här är oer-
hört viktigt om man ska få en effektivare förvaltning som är huvudru-
briken på den här motionen. Som jag sade i min presentation så är jag 
tyvärr övertygad om att ganska stora, både ekonomiska och personella, 
resurser inte används på ett optimalt sätt inom landskapsförvaltningen. 
Det är helt enkelt stenålders. 

När det gäller uppmanarrätter så har finans- och näringsutskottet 
skrivit mycket under den här två åren som inte har lett till någonting när 
det gäller agerande från landskapsregeringens sida. Nu sades det att 
”man får titta på det här”, men det har ändå stått två år i regeringspro-
grammet. Det var väl antagligen borgarna som ville ha in det och vi vet 
varför det inte händer någonting. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.  

Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är 
omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. 

Remiss 

4 Uppdatering av regionalt skogsprogram för Åland 
Ltl Brage Eklunds m.fl. åtgärdsmotion (MOT 14/2013-2014) 
Talmannens förslag är att detta ärende remitteras till finans- och näringsutskottet.   

Diskussion. 

Ltl Brage Eklund 

Tack, fru talman! Det här är en fråga om jag har försökt lyfta vid flera till-
fällen tidigare. Jag tycker att frågan är så pass viktig för Åland och det måste 
börja hända någonting så har satt ner de här tankarna i en motion.  

Vi känner till att vi har en tillväxt på cirka 400 000 kubik och avverkning-
en är ungefär hälften. Den stora bristen är att landskapet sedan 2006 inte 
haft ett regionalt skogsprogram som är uppdaterat.  

Jag ska lite vika ut på det viset att jag vill belysa den här frågan och hur 
viktig den är.  

Bakgrund: Den 20 september 2013 antog Europeiska kommissionen med-
delandet om en ny EU-skogsstrategi. 

Strategin är en uppdatering av den icke-bindande skogsbruksstrategin från 
1998 och Skogshandlingsplanen 2006. Enligt Europeiska kommissionen be-
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hövs en ny strategi för att säkerställa en hållbar förvaltning, tillgodose den 
ökade efterfrågan på råvaror och förnybar energi, stimulera tillväxten för 
skogsindustrierna samt skydda skogen och den biologiska mångfalden. 

Målet är att förbättra samordningen på EU-nivå och verka för ökade sy-
nergier med andra sektorer och de olika EU-politikområden som påverkar 
och berör skogen och dess brukande. Strategin består av 8 prioriterade om-
råden och varje område av ett flertal initiativ. Totalt omfattar strategin 42 ini-
tiativ såväl pågående och kommande sådana som ska tas av kommissionen, 
medlemsländerna eller kommissionen och medlemsländerna tillsammans. 
Det handlar om olika typer av aktiviteter – allt från studier och analyser, 
främjande av forskning, utbildning och innovation samt organisation av sam-
verkan till utvecklande av EU-kriterier för hållbart skogsbruk. Strategin fast-
slår tre vägledande principer: 

1. Hållbar skogsförvaltning 
2. Resurseffektivitet 
3. Globalt ansvar 
Medlemsstaterna uppmanas att överväga strategins vägledande principer 

och mål i utformningen och genomförandet av sina handlingsplaner och nat-
ionella skogsprogram. Här kommer det åländska skogsprogrammet in. Där-
för vill jag belysa det. Åland har ett eget skogsprogram.  

En översyn av skogsstrategin kommer ske 2018 i syfte att utvärdera hur 
genomförandet löper. Skogspolitiken ligger utanför EU:s fördrag och är ett 
nationellt ansvarsområde. Den nya uppdaterade strategin omfattar därmed 
inga lagstiftningsförslag. I kommissionen är Generaldirektoratet för jords-
bruksfrågor huvudansvarigt för strategin. 

Detta var bakgrunden för att belysa hur viktigt det är.  
På en föreläsning i Umeå har man delvis diskuterat de här frågorna. Där 

kom det fram delade åsikter. Lennart Axell, LRF, skogsägarna beskrev sko-
gens nuvarande position i EU. Jag citerar: ”Direktoratet i Bryssel som jobbar 
med klimatfrågorna tycker att det är bra med att bruka skog som en förny-
elsebar källa, medan DG Miljö vill skydda skogen, inte röra. Åsikterna om 
skogen går minst sagt isär. Flera branscher jobbar dessutom för att mini-
mera skogens betydelse, exempelvis oljebranschen, men även massa- och 
pappersindustrin vill begränsa skogens betydelse för energiförsörjningen.”  

Det finns en variabel av åsikter och intressebevakare som försöker påverka 
den nya skogsstrategin inom EU. Därför anser jag att det är väldigt viktigt att 
Åland har en bevakning av det som sker i EU. Därför blev jag orolig när jag 
första gången såg EU-meddelandet där landskapsregeringen skrev: ”Land-
skapsregeringen har mycket begränsade resurser för detta arbete, men av-
ser att om möjligt följa med utvecklingen av strategin på nationell nivå.” 

Man kan ytterligare säga att den europeiska skogsägarorganisationen, CPF, 
rustar inför EU-valet och har ställt fem förslag på hur viktigt skogsbruket är 
för Europa. De fem punkter till de eventuella parlamentarikerna är:  

1. Familjeskogsbruket brukar skogen uthålligt. 
2. Skogsresurserna ökar inom EU, vilket gör det möjligt att använda mer 
trä. 
3. Skogen bidrar till Europas välfärd. 
4. Skogen tillhandahåller ekosystemtjänster och är viktig som kolsänka. 
5. Förnyelsebart trä är en solid bas för bioekonomin. 
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Men detta som jag har anfört vill jag belysa det är viktigt med ett dagsaktu-
ellt skogsprogram för Åland. Man måste sätta resurser för att få fram pro-
grammet. Man måste bevaka skogens och skogsindustrins intressen här på 
Åland.  

Tidigare har jag sagt att vi idag redan har ett certifikat, PFC. Det är på gång 
att också eventuellt ta in FSC. I certifikaten finns väldigt hårda regler som 
skogsbruket ska följa; uthållighet ekonomi och miljötänkande. Därför borde 
det nu inte komma strategier som ytterligare kan strängera våra verksamhet-
er och vår industri här på Åland, i Finland och i hela Norden. Jag kanske inte 
behöver orda mera.  

Med anledning av det ovanstående föreslår vi ”att lagtinget uppmanar 
landskapsregeringen att snarast genomföra arbetet med att uppdatera det 
regionala skogsprogrammet för Åland, så att ett nytt program kan tas i bruk 
under 2015.” Tack.  

Minister Fredrik Karlström, replik 

Tack, fru talman! Det här är en fråga som ltl Brage Eklund och jag har 
diskuterat flera gånger i utskottet under de senaste åren. Det är en viktig 
näring. Vi har två stora industrier, i åländska förhållanden mätt, som 
omsätter ungefär 15 miljoner euro. Jag är den första att hålla med om 
att vi borde ha ett uppdaterat skogsprogram. Precis som ltl Eklund säger 
så är problemet de begränsade resurserna på skogsbruksbyrån. Det gäl-
ler att man prioriterar. Det här programmet är inte någon lagstadgad 
uppgift. Jag håller med om att programmet är gammalt, det är från 
2006. I Finland är det lagstadgat, i Sverige har regeringen nu gett skogs-
styrelsen i uppdrag att göra en förstudie om man ska göra ett skogspro-
gram i Sverige, vilket man förmodligen kommer att göra. Det innehåller 
väldigt mycket.  

Jag återkommer i min andra replik om jag får möjlighet till det. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Minister Karlström och jag har haft våra diskussioner 
om det här. Vi vet precis hur situationen är.  

Viktigt med ett skogsprogram är att visa att Åland är med på kartan 
när det gäller att bedriva ett hållbart skogsbruk. Det här är ansiktet utåt. 
Man måste även påvisa skogsägarna vilka resurser som finns dolda i 
skogen. Man är tillika lobbyist för industrin att det finns en resurs dold i 
skogen och den måste man försöka ta vara på och utnyttja så mycket 
som möjligt. 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Fru talman! Jag håller helt med. Ett skogsprogram ur ett åländskt per-
spektiv har i första hand utgått ifrån skogsägarnas och skogsindustrins 
intressen. Ett skogsprogram ska också innehålla aspekter som turism, 
rekreation, biologisk mångfald, jakt och hela den biten. Det är ett stort 
program som ska göras. De senaste åren har vi på riktigt satt all fokus 
och lite till på laserscanningsprojektet som lagtinget beviljade medel till 
för drygt ett år sedan. Det är oerhört viktigt, det projektet håller på att 
slutföras under det här året och det kommer också att utgöra en bra 
grund för att göra ett riktigt bra skogsprogram från 2015 som ltl Eklund 
också skriver i sin motion. Jag tror inte att det är i bruk 2015 men det 
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kommer att sättas fokus på det, förhoppningsvis i slutet av 2015 hoppas 
jag att vi tillsammans har nått det målet som vi båda önskar. Vi vill ha 
ett livskraftigt skogsbruk på Åland. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Laserscanningen är helt okej. Man har väl skapat laserscanningen mera 
för att förbättra möjligheterna att göra skogsbruksplaner. Man behöver 
inte längre gå ut i fält som man gjorde tidigare.  

Skogsprogrammet belyser mera helheten. Som ministern sade så gäl-
ler det inte bara skogarna, det finns miljöaspekter, rekreationsmöjlig-
heter och allting. Det här ska också ingå i strategierna som kommer 
ifrån EU, därför behöver man påvisa att man har ett dagsaktuellt pro-
gram på Åland och att man har beaktat de här punkterna. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Wille Valve, replik 

Tack, ltl Eklund. Jag tänkte kort belysa EU-aspekten.  
Som ledamoten säkert minns så gav jag ett löfte åt ledamoten, i sam-

band med debatten om EU-meddelandet, att lyfta upp detta högre på 
agendan. Vi kan konstatera att reglering av skogsbruk kommer in via EU 
via det statliga stödet. Nu har vi gett ett utlåtande över riktlinjerna för 
statligt stöd. Vi gillar dem inte, vi anser att de är för detaljerade, begrän-
sande och svåra att tolka. Jag kommer att träffa Finlands ambassadör i 
EU i nästa vecka och lyfta upp denna fråga överst på agendan. Dessa 
riktlinjer är inte tillfredsställande. Det talar fortsatt för att skogsbruket 
inte bör höra till EU:s kärnbefogenheter.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack för den informationen. Jag vill passa på att ge minister Valve en 
eloge för att han har informerat mig om läget och belyst de här sakerna 
för mig. Jag hoppas att han fortsättningsvis följer med och bevakar de 
här frågorna. Man kan inte vara tillräckligt noga informerad om sådana 
här saker. Det är viktigt att hela Norden, Finland och Åland följer med i 
de här frågorna. 

Minister Wille Valve, replik 

Takt, ltl Eklund. Vi har kartlagt och konstaterat att det här överhuvudta-
get inte kommer upp i Europaparlamentet, sannolikt inte ens som en 
egen initiativrapport, vilket innebär att det centrala kommer att försiggå 
mellan kommissionen och medlemsländerna. Därmed blir det centralt 
att dels lobba medlemsländernas representanter och dels kommissionen 
och då är Finlands EU-ambassadörs ståndpunkt central. Som tur är så 
vet jag att Finlands ståndpunkter ganska långt sammanfaller med de 
åländska som vi har framfört, vilket kan förklaras av vårt gemensamma 
klimat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Ja, de fakta känner jag till. Vi är överens om den behandlingsgången. 
Det är viktigt att man följer med det här. Norden är ändå ganska liten i 
hela EU idag. Det gäller att man lobbar, följer med och försöker få stöd. 
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Om de värsta intressena får som de vill kan det bli så att hela skogsindu-
strin slås ut här i Norden.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Det där var ett bra anförande, ltl Brage Eklund! Det är precis 
detta som är hållbar utveckling. Det är konkreta saker. Det här skulle 
vara väldigt, väldigt viktigt att vi skulle ha på Åland. 

Vi har det dilemmat att vi inte kan ha enformiga produktionsskogar. 
Vi måste också se till hållbarhet. Vi får allt färre och färre gammelskogar 
som aldrig har kalhuggits. Det finns två vågskålar med ett modernt 
skogsbruksprogram. Det här är absolut en viktig del i praktisk hållbar 
utveckling. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Jag får tacka för det stödet. När det gäller hållbar utveckling så har jag 
försökt påpeka de certifikat som vi har idag, PFC och det är också på 
gång att vi ska införa FCS för att man lättare ska kunna exportera den 
förädlade varan till vissa länder i Europa. De här kriterierna finns med, 
bevarande av livsmiljöer m.m. De här kriterierna är ganska stränga. Det 
är kontroller alla år för att titta hur skogsbolagen följer det här. Man får 
inte göra det hårdare, för då finns det inte någon lönsamhet längre.  

Ltl Katrin Sjögren, replik 

Absolut, våra gammelskogar behöver vi på Åland ta vara på. Det är 
unika biotoper för växter och djur. Skövlar vi allt så utplånar vi stora de-
lar av både växter och djur.  

Produktionsskog är en förnyelsebar resurs som vi inte utnyttjar, som 
ledamoten påpekar, t.ex. när vi bygger på Åland. Det skulle till exempel 
vara fullt möjligt att bygga våningshus med trä, där har tekniken gått så 
mycket framåt och där släpar vi också efter. Där skulle vi vara självför-
sörjande. Det är mycket, mycket miljövänligare att bygga i trä än att 
bygga med betong och armering. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Vi är ganska överens. Åtminstone i finansutskottet har vi diskuterat 
hållbar utveckling när meddelandet kom. Vi har bland annat diskuterat 
noll energihusen. De kanske skulle kunna bli en exportmöjlighet i fram-
tiden för de industrier och hustillverkare som vi har på Åland idag. Det 
finns möjligheter att utveckla det här. Men själva skogsbruket får inte 
strängeras. I dagens skogsbruk beaktar vi alla de livsmiljöer som man 
bör beakta.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Anders Eriksson 
Jag håller med ltl Katrin Sjögren, det där var ett väldigt bra anförande.  

Ta tillvara tillväxten i skogen och uppdatera regionalt skogsprogram för 
Åland. Om vi först lite resonerar kring tillväxten så noterade jag att närings-
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minister Karlström sade att det här var en viktig näring. Det är en viktig nä-
ring. Vi har det faktum inte så mycket naturresurser här på Åland som vi kan 
förädla så därför behöver vi förädlar dem vi har på bästa möjliga sätt. Nä-
ringsministern nämnde att företagen omsätter 15 miljoner euro. 

Det pratas många gånger i näringssammanhang om kluster. Det så kallade 
skogsklustret omsätter i ekonomiska termer 25 miljoner euro. Det var siffror 
från 2010. Tyvärr är jag rädd för att de siffrorna inte är speciellt mycket högre 
idag.  

Tillväxten och virkesförrådet i de åländska skogarna är rekordhöga. Min 
uppfattning är att många var mer aktiva tidigare, bl.a. Ålands skogsvårdsför-
ening. Det var så som jag lärde känna ltl Slotte när han kom till mig som re-
presentant för skogsvårdsföreningen och tyckte att jag skulle vara lite mera 
aktiv i skogen. Jag som alltid har haft respekt för ltl Slotte så satte förstås 
igång att avverka för brinnkära livet. Jag tycker att man vara mer aktiv när 
det gäller den biten. 

Men också skogsbruksbyrån behöver ta en mera aktiv roll det gäller tillväx-
ten och lite resa sig från den dagliga byråkratin. Jag vet att det är mycket med 
miljöcertifieringen osv. Min uppfattning är att det finns mera man kunde 
göra här. Näringsminister Karlström sade att det fanns begränsade resurser. 
Men är det så om man tittar på skogsbruksföreningen och skogsbruksbyrån 
och används dessa resurser till att ha fokus på tillväxten? Hur ser ministern 
på detta? Det skulle vara intressant om han höll ett anförande om den biten. 

Skogsegendomar ägs många gånger av sterbhus, stadsbor mm. dvs. folk 
som inte bor i anslutning till skogsinnehavet och inte har det naturliga intres-
set och kunskapen om hur ett aktivt skogsbruk bedrivs. Därför är det viktigt 
att de skogliga aktörerna bedriver en mer uppsökande verksamhet. Inte bara 
för att få till stånd slutavverkningar, ltl Sjögren, utan också beståndsvårdande 
skötselåtgärder. Skogsbruket är en enorm långsiktig näring. Det gäller att 
man sköter om skogen också när den de facto inte ger några pengar. 

År 2010 lämnade jag in en finansmotion där jag föreslog i klämmen: ”Att 
Skogsbruksbyrån kommer under året i samarbete med övriga aktörer inom 
skogsbruket på Åland starta upp ett projekt med målsättningen att stärka ak-
tiviteten i de åländska skogarna och därmed uppnå mera sysselsättning och 
ekonomisk tillväxt för den åländska skogsnäringen.” Jag anser fortsättnings-
vis att det här är viktigt. Det finns stora resurser som inte används på bästa 
sätt.  

Men just den här biten tas inte upp i klämmen. Klämmen säger att man 
ska uppdatera det regionala skogsprogrammet. Det är viktigt, det är en 
grundfaktor.  

En svaghet med det gamla skogsprogrammet har varit att det inte tar bioe-
nergin i beaktande, vilket idag på många sätt kanske börjar bli en av de 
största produkterna för de åländska skogsföretagen.  

Det känns väldigt bra att både näringsministern och miljöministern sitter 
sida vid sida. Det förefaller som om landskapet saknar en bioenergistrategi, 
hur man ska uppnå en ökad användning av förnyelsebar energi och en 
minskning av fossila bränslen. Vi ska inte prata om hur det är med stöd och 
subventioner på andra håll, men det finns medel där man även försöker 
främja bioenergi på ett annat sätt än vad det görs på Åland.   
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Det som ltl Eklund tog upp när det gäller EU:s skogsstrategi så det är en 
mycket, mycket intressant läsning. Det visar på hur viktig resurs skogen är 
sist och slutligen. 

Pratar man med företrädare för skogsföretagen på Åland så ser man två 
utmaningar; små skogsägare och små skogsskiften. Man pratar också om att 
det finns passiva skogsägare. Då är jag tillbaka igen till det som jag pratade 
om när det gällde uppsökande verksamhet. Jag hoppas att jag får nämna ett 
exempel som ltl Torsten Sundblom nämnde för mig. När man gjorde en 
förstagångsgallring på Föglö så efter att kostnaderna var betalda så var det en 
euro per kubik kvar. Jag tror att de flesta som rör sig i skogen vet att en trave 
på 200 på kubik är en väldigt stor trave, men 200 euro är inte så mycket 
pengar i dagens läge. Det var bara det jag vill tillägga. 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Tack, fru talman! Det jag sade om 15 miljoner är ungefär skogsindu-
strins omsättning på Åland. 

Ett sådant här program, som vi är överens om att är viktigt för ett 
hållbart skogsbruk på Åland, kräver också en hel del byråkrati. Det görs 
inte bara av en tjänsteman som uppdaterar befintligt program till 2014 
eller 2015 års behov. Det är en stor och lång process. Den svenska rege-
ringen gav skogsstyrelsen i uppdrag i slutet av förra året, 2013, att inleda 
en förstudie om man ska göra ett skogsprogram för Sverige. Det kom-
mer man troligtvis att göra, men det involverar alla dessa olika parter 
som kan ta del av skogen och allt vad den ger, som jag tidigare nämnde i 
min replik till ltl Eklund.  

På vilket sätt landskapet stöder skogen kan jag återkomma till i min 
andra replik. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Om jag förstod ministern rätt, vilket är möjligt att jag inte gjorde, så 
menade han att ta det kräver stora resurser att ta fram ett nytt skogs-
program. Jag tolkar det så när han nämnde utvikningen till Sverige. 
Men då måste man ju ställa sig frågan; hur klarade landskapet Åland 
och landskapsregeringen att ta fram skogsprogram tidigare när det tyd-
ligen inte går numera? Angående byråkratin så t.ex. när det gäller en 
förstagångsgallring som jag nämnde, så kommer skogsbruksingenjören 
från Skogsvårdsföreningen ut på plats, gör en granskning, stämplar och 
pappren ska till skogsbruksbyrån. De ska stämplas, godkännas och det 
kanske också ska göras platsbesök och sedan ska det till företagen. Det 
är tre led. Har minister Karlström någon uppfattning om man kunde 
förenkla t.ex. den här byråkratin som inte producerar så mycket annat 
än papper, enligt mitt synsätt? 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Fru talman! Jag håller helt med om att alla dessa onödiga steg är kost-
samma, både tid, byråkrati och allt sådant ska bekämpas allt vad man 
orkar. Med en ökad digitalisering går byråkrati betydligt enklare. Därför 
är vårt laserscanningsprojekt en viktig byggsten i att förenkla de byrå-
kratiska processerna.  

Angående att det kräver resurser så är inte skogsbruksbyrån stor i 
landskapet i förhållande till de många hektar vi har. Vi har uppgifter 
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som krävs från både vår egen lagstiftning och uppföljning och vi måste 
kunna se vad som händer i Europa. 

Det sätt som vi försöker stöda skogsägare och industrier på Åland är 
via investeringsstöd, både i bioenergi till ÅCA och till Chipsen. Idag el-
das mycket mera flis och bioenergi. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Näringsminister Karlström säger att man ska bekämpa onödig byrå-
krati, men man behöver också bekämpa det i verkligheten och sätta sig 
in i vad detta handlar om. De resurser som finns, används de på ett op-
timalt sätt, enligt ministern? Vad är det som hindrar att t.ex. de två 
åländska skogsföretagen skulle sköta byråkratin som två aktörer före 
dem har skött? Jag tror att det är fullt möjligt. Det skulle kunna skötas 
precis lika bra. Har man begränsade resurser, minister Karlström, så 
gäller det ju faktiskt då, om någonsin, att se till att de används på bästa 
sätt. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Också jag tror på biogas för Ålands del. Vi skulle behöva ha ett 
målinriktat jobb när det gäller biogas. Restprodukter från skogsbruket 
är definitivt en sak. Men det allra viktigaste är ju avfall, avfall från hus-
hållen och avfall från korna. Vi med skulle behöva sammanfoga de här 
olika bitarna och ta ett helhetsgrepp på hela energifrågan. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är sant. Därför pratade jag inte bara om biogas heller utan tog det i 
ett vidare perspektiv. Jag anser att det är olyckligt att det saknas en bio-
energistrategi för landskapet Åland när det gäller hur man ska få upp 
användningen av förnyelsebar energi och få bort de fossila bränslena. 
Det är miljöutmaningen. Med tanke på det jag sade så börjar bioenergi 
faktiskt bli den största produkten för de båda åländska skogsföretagen, 
även företagsmässigt skulle det vara enormt viktigt att man har en sådan 
här strategi. Inte är det så enormt resurskrävande. Det gäller bara att 
sätta sig ner ett tag, fundera och skriva ner vad man har kommit fram 
till. Det är ingen kritik till ltl Sjögren. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Så är det förstås, men man behöver ha övergripande infrastruk-
turella beslut. Att bestämma sig är också en del mot en hållbar utveckl-
ing. Nu pratas det om stora biogasverk och om stora investeringar eller 
små gårdsvisa biogasanläggningar. Man behöver bestämma sig och ge 
klara besked åt kommunerna och företagen så att vi vet vad det är som 
gäller. 
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Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag håller med. Det här är hållbarhet på ett lite mera handfast sätt än 
vad vi har diskuterat tidigare. Jag håller med ltl Sjögren, de här frågorna 
är viktiga både ur miljöaspekter, som ledamoten lyfte fram, men också 
ur näringspolitiska aspekter. Det går väldigt kraftigt åt fel håll när det 
gäller alternativa förnyelsekällor här på Åland. Vindkraften håller också 
sakta men säkert på att monteras ner. Det här är ett område där vi fort-
farande kan göra någonting bara viljan finns i regeringsbänken. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Gunnar Jansson 

Värderade talman! Det kanske kan förefalla överraskande att en ledamot som 
jag tar mig talan i detta ärende. Jag gör det av ett genuint intresse, ett intresse 
som startade för länge sedan. Det är möjligt att mina kollegor här i kamma-
ren är för unga för att ha upplevt den legendariska föreståndaren för lant-
mannaskolan AA Norrgård. Han som hade för vana att på skogsbruks- och 
skogsvårdslektonerna ta ut hela klassen i skogen och besöka gårdens skogar. 
Byns barn lärde sig att det här var viktigt, så när vi hade möjlighet så smög vi 
oss med för att lyssna.  

Landets ekonomi går mot en svår kris av inre politiska och yttre politiska 
skäl. Då gör Finland såsom Finland brukar göra, slår vakt om de tre pelare på 
vilka nationalekonomin vilar; skogen, metallen och elektroniken. De är i Fin-
lands nationalekonomi heliga och värnas in i det sista av naturliga, historiska, 
politiska och ekonomiska skäl. Jag tror att vi glider in i en sådan epok nu 
också. Därför är den här frågan, som kollegan Brage Eklund väcker, oerhört 
viktig. 

Jag vill bara med det här anförandet uppmuntra ministern att med alla 
medel ta det här till sig och sätta igång.  

Finans- och näringsutskottet tar sig an ärendet. Men vi känner till att be-
handlingen av åtgärdsmotioner i lagtingets utskott är med för lov sagt brutal. 
Även om vi har principer i lagtingsordningen om behandlingstvång så har vi 
ändå en ordning där allting släcks ut med val. Vi kom inte så långt som en del 
av oss önskade att utskotten måste göra klart innan val, det blev inte så.  

Oberoende av hur det går så måtte ministern ta det här till sig. De två skä-
len är, förutom de jag nämnde; ekonomiska och praktiska. Det har redovisats 
här ungefär hur ekonomin kring skogsbruket för Åland ser ut. Det är riktigt 
att uppgifterna är gamla. Jag råkade nu få fel bok med mig, jag har 2012 års 
statistik. Jag går till avsnitt 4:10 för det beskriver väl situationen. Det fram-
går: ”På Åland finns det skogsmark; 67 400 hektar och skogsbruksmark; 
125 500 hektar. Av skogsbruksmarken ägs 90,4 procent av privata, 2,2 pro-
cent av bolag och resten, 7,4, av andra”. De andra är sannolikt landskapet, 
församlingar och kommuner. Landskapet och församlingar är stora ägare. Av 
skogsbruksmarkerna är proportionerna lite annorlunda, 87,8 procent ägs av 
enskilda, 1,8 procent ägs av bolag och 10,4 ägs av andra, dvs. landskapet för-
samlingar och i någon mån kommuner.  

Här, värderade kollegor, hoppas jag att jag har förstått motionärerna kor-
rekt. Landskapet uppträder här i två egenskaper; som myndighet och som 
skogsägare.  
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När jag jobbade i landskapsregeringen så värnade vi om det, vad en kansli-
chef hade att göra med det kunde man fråga sig, men jag var med i de dis-
kussionerna av intresse. Då var det så att landskapet Åland var Ålands en-
skilda största skogsägare. Detta medför ju ägaransvar, ett brukaransvar. Jag 
förstår mycket väl att de enskilda som utgör 90 procent av alla ägare är upp-
delade i väldigt många kategorier, säkert stadsbor, månskensbönder och 
många fler. Är det inte rentav så i Finland att en majoritet av skogsägare bor i 
städer? Jag brukar vända mig till kollegan Anders Eriksson för att söka råd i 
sådana frågor. Jag har en sådan minnesbild. Åtminstone vet jag att en mycket 
stor del av skogsägarna ofta är oskiftade dödsbon, med de svårigheter som 
förvaltning etc. medför. Inte kan det väl ändå stå rätt till om halva tillväxten 
ruttnar bort? Vi har inte råd med det varken som samhälle eller som ägare. 
Jag är inte någon skogsägare, jag talar av kärlek till konsten, inhämtad erfa-
renhet och i någon mån kunskap.  

Jag vill alltså med detta uppmuntra landskapsregeringen att inte bara se 
detta byråkratiskt; vad räcker resurserna till och vad räcker resurserna inte 
till? Man måste också ta sitt ägaransvar när det nog är som jag hävdar; land-
skapet Åland är Ålands största enskilda skogsägare.  

Jag kan inte siffror men på den tiden då när jag sysslade med det här så var 
arealen för landskapets del ungefär 3 700 hektar. Jag kan inte dagens siffror, 
de siffror som jag nu nämner är tyvärr 25-30 år gamla, men då använde vi de 
siffrorna. Det var den ena aspekten. 

När det gäller den andra aspekten, den ekonomiska, så går vi mot en fram-
tid som jag inte är rädd för utan jag tror att det förhåller sig på det sättet att 
de tunga samhällsbärande delarna i vår verksamhet prioriteras i hela folk-
hushållet. Där är skogen en väldigt viktig aktör som växer i betydelse. Om då 
Finlands ekonomi fortsätter att svaja, ja då satsar man på de här tre stora. 
Vad blir det då kvar för de övriga aktiviteterna i samhällsstödet? Jag ser inte 
att de far illa, men satsningarna kanske inte räcker till på det sätt som man 
skulle önska. Därför är det en fråga av avgörande betydelse att vi också på 
Åland tar tillvara den resurs som skogen innebär och framförallt tillväxten i 
den. Vi måste med alla tillbudsstående medel se till att inte hälften av tillväx-
ten ruttnar ner.  

Motionären är liberal, om jag får använda det uttrycket, och föreslår att 
halva den outnyttjade tillväxten skulle utnyttjas. Så kan man säkert se det. 
Men inte kan det väl vara fel att utnyttja hela tillväxten? Det här sista var lite 
amatörmässigt. Jag känner invändningarna, men så där som princip så måste 
det väl vara förnuftigare att använda sig av en tillgång än att låta den fördär-
vas. Tack, fru talman.  

Minister Fredrik Karlström, replik 

Tack, fru talman! För det första vill jag säga att den del av skogen som 
inte avverkas ruttnar inte bort och fördärvas. Den växer vidare och kan 
förmodligen skördas en annan dag eller ett annat år. Jag kan också hålla 
med om att man skulle kunna avverka betydligt mycket mer på Åland. 
För mig får man gärna avverka mera. Det finns dock en gräns på vad 
marknaden kan ta emot och på vilket sätt man kan sälja sina produkter. 
Att bara såga ner mera och sätta på lager kanske inte är den absolut 
mest optimala modellen. Skogsindustrin kan själva bedöma det bäst. 
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Den här motionen handlar om skogsprogrammet på Åland. Om man 
läser slutklämmen så säger man; ”att lagtinget uppmanar landskapsre-
geringen att snarast genomföra arbetet med att uppdatera det regionala 
skogsprogrammet för Åland, så att ett nytt program kan tas i bruk under 
2015.”  I mitt replikskifte till motionären sade jag att vi har samma mål. 
År 2015 kommer vi i alla fall att inleda arbetet med programmet. Jag 
hoppas också att programmet är klart. Den här motionen ser jag nästan 
som godkänd redan från regeringens sida. Nu gäller det att lagtinget kan 
acceptera samma sak.  

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, talman! Jag kan bara kommentera det som ingick i mitt anfö-
rande. Jag talade överhuvudtaget inte om årtal och sådana saker. 

Förädling, skogsbruk är ju inledningen till en betydande potentiell 
förädling. Det är riktigt. Vår egen marknad kan väl vara mättad. Vi har 
ju en betydande import av virke. Men det finns ett betydande mervärde i 
förädling av de produkter som kommer ur skogen. Vi talar om energi, vi 
talar om klassisk förädling och därmed det som jag förstår att motionen 
också innehåller; möjlighet till export osv. Jag tror att man kan komma 
förbi de eventuella begränsningar som vår egen marknads litenhet inne-
bär. Om vi ser på hela den här primärnäringen, där skogsbruket är en, 
så har vi betydande exportmöjligheter. 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Fru talman! Största delen av industrins produkter går på export. Det är 
ju riktigt bra sett ur åländskt näringsliv. 

Jag vill också ta fasta på det huvudanförande som ltl Jansson höll, 
han undrade hur landskapet som stor skogsägare hanterar och beter sig. 
Jag tycker att vi sköter våra skogar, som vi har haft under många hundra 
år, bra. Vi sköter om skogarna bra. Varje år säljer vi skog motsvarande 
ungefär vad förvaltningen kostar att driva. Det har varit en intressant 
ekvation att få ihop. Vår skogsförvaltning i grannbyggnaden finansieras 
av avverkningen ur våra egna skogar. Sedan går detta lite upp och ner 
beroende på priser. På en holme hade vi exempelvis ett parti som vi inte 
sålde för två år sedan, men som vi sålde i år, för att för två år sedan var 
det inte värt det men i år fick vi ut pengarna för partiet.  

 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, talman! Ja, det är gott att höra att landskapet som skogsägare för-
valtar sina skogar på ett förnuftigt och inkomstbringande sätt. Så måste 
man ju de facto göra när man hanterar gemensam egendom. När jag 
nämnde att landskapet är den största enskilda skogsägaren så vet vi ju 
alla att landskapet bara är en teknisk konstruktion. Innehållet i land-
skapet är vi alla, därför ligger det i allas vårt intresse att landskapet skö-
ter sig på det sätt som ministern tacksamt nämner. Det hindrar ändå 
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inte att landskapets intresse för själva ägandet utsträcks till det som vi 
här diskuterar dvs. framtagande av ett skogsprogram. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är alltid intressant att lyssna på kollegan Gunnar Jansson när han 
för in ett djup i diskussionerna som känns befriande när man tittar på 
de tomma bänkarna här inne. 

Visst är det så att halva tillväxten ruttnar bort om man lite hårdrar 
det.  

Tillväxt är ett ord som kan betyda tillväxt i skogen eller ekonomisk 
tillväxt. Det är därför som jag länge har tyckt att alla aktörer inom 
skogsförvaltning och skogsföretag skulle ha en gemensam tillväxtstra-
tegi. Kanske man inte skulle ha som mål att utnyttja hela tillväxten, för 
då tror jag att kollegan Jansson kan få lite problem med sin partiordfö-
rande, för då har vi nog inte riktigt hållbar tillväxt längre.  

Precis som kollegan Jansson sade så är landskapet Åland Ålands en-
skilda största skogsägare. Ska det faktiskt vara så? Jag ska återkomma 
till det. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Då måste jag säga något vänligt för att ge kollegan den chansen. 
Naturligtvis är det lite tillspetsat att säga som jag sade, jag inser ju 

det. När man talar om en tillväxt på 400 000 kubikmeter per år och ett 
uttag på 200 000 kubikmeter per år så rent matematiskt kan det synas 
som om mellanskillnaden någonstans försvinner. Jag håller med om att 
det är ett lite onödigt matematiskt uttalande. Jag förstår också att me-
delnivån, som motionärerna här efterlyser på 300 000 kubik, är en så-
dan som rimligtvis tillgodoser både intressen. Det är ett rimligt uttag 
men ändå en återväxt som tryggar ett fortsatt hållbart bestånd, för det är 
det som vi ytterst eftersträvar. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är riktigt, vi menar säkert samma sak. Om man skulle avverka hela 
tillväxten så då högg man de facto plantorna med en gång när de började 
växa och det kanske inte är riktigt hållbart.  

Att landskapet Åland är den enskilt största skogsägaren så håller jag 
med det som näringsminister Karlström sade och min uppfattning är 
också att landskapet sköter sina skogar bra. Men är det faktiskt mening-
en år 2014 att landskapet Åland ska vara landskapets största skogsä-
gare? Jag har också där lagt flera förslag om att man borde avyttra en 
hel del av dessa innehav. Jag tror att arealinnehavet är ganska lika som 
det var på den tiden som Jansson var kanslichef.  Skog har sålts för olika 
utvecklingsprojektet, men ytterst marginellt. Det här är också någonting 
som man borde titta på; används faktiskt landskapets skogsinnehav på 
bästa möjliga sätt i ekonomiskt hänseende? 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, talman! Det var en betydelsefull upplysning. För länge sedan dis-
kuterade man just i de här termerna. Vad är det som motiverar att land-
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skapet Åland ska vara den enskilt största skogsägaren på Åland? Bak-
grunden känner vi, den är historisk och den har tillkommit till följd av 
politiska beslut och så har det blivit på det sättet. Den tid jag nu refere-
rar till var faktiskt långt före den nuvarande självstyrelselagens till-
komst, då överförde man ytterligare statlig egendom, dock inte skogar 
nödvändigtvis, på landskapet. Kanske i ett lite vidare perspektiv redan 
är de diskussioner idag aktuella som fördes i slutet på 70-talet, dvs. me-
ningen med och strukturen i politiken i landskapets ägande av fast 
egendom på det hela taget varav skogen är en viktig del. Det var en in-
tressant upplysning. Den diskussionen måste fortsätta. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Ltl Jansson tar upp två viktiga saker; ägandeförhål-
lande och många oskiftade dödsbon. Kanske ägaren inte är verksam i 
det samhälle där skogen växer utan ägaren kanske bor långt borta i 
många fall.  Ägandeförhållande och skötseln påverkar tillväxten i sko-
gen. Åtminstone när jag ser till mig själv så tror jag att man är mera in-
tresserad av det man ser. Som verksam skogsägare ute i det samhälle 
där skogen växer så är man troligen mycket mer aktiv och det påverkar 
också tillväxten. En misskött skog står stilla i vissa lägen. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, talman! Ja, mitt intresse för frågan går så långt tillbaka i tiden 
som jag beskrev. Nu har metoderna utvecklats oerhört mycket och där-
med också produktiviteten i skogen. Jag håller helt med kollegan Sund-
blom här. Naturligtvis finns det ett alldeles uppenbart samband mellan 
hur skogarna sköts och vilken avkastning de ger, det lärde oss AA Norr-
gård redan för 60 år sedan. Ja, jag håller helt med, så här förhåller det 
sig. Skogen är ju en levande miljö som bör ansas och därmed förkovras. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Jag tror att det många gånger är bra att skogsägarna 
finns i närregionen så att man hela tiden ser skogen och på det viset sti-
muleras. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Säkert är det så, säkert är det önskvärt, men här kommer vi in på kom-
plicerade frågor; nämligen respekten för äganderätten. Ägare rör på sig 
men den fasta egendomen består. Säkert förhåller det sig på det där sät-
tet. Men, jag ser ingenting negativt i det jag sade. Jag sade bara att 
dödsbon äger skogar och dödsbon kan vara geografiskt lokaliserade var 
som helst. Jag skulle nästan vilja vända på steken och säga att i den situ-
ationen är det ännu mera viktigt med ett skogsprogram som tar hänsyn 
till de olika strukturerna på ägande och därmed närheten till sin egen-
dom. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Jag tänkte inte desto mera kommentera det som ltl 
Jansson sade. Men när vi pratar om tillväxt, 400 000 kubik så då pratar 
vi om all tillväxt. Det är sly och allting. Den uttagbara tillväxten är max 
300 000 kubik. Man ska också räkna in tillväxten på alla holmar där det 
inte är ekonomiskt möjligt att ta tillvara. Om det är runt 300 000 kubik 
så är det maximerat. Det är ungefär det som motsvarar tjänstemännen 
här på skogsbruksbyrån. Toppen ligger nog på mellan 250 000-
 300 000 kubik. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, talman! Så vitt jag nu kommer ihåg, mitt minne är ett barns och 
går långt tillbaka i tiden, men jag har precis det minnet att så här talade 
AA Norrgård: ”Se till att ni får ut tillväxten”. Det var A och O. Det är na-
turligtvis såsom kollegan Eklund säger. Tillväxten är ju hela tillväxten. 

Kan jag ännu lägga på en lärdom som vi lärde oss då? Jag hoppas att 
den fortfarande är sann, nämligen; att hela årstillväxten sker under åtta 
veckor.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. 

Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget 
är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. 

Remiss 

5 Egen landskod för telefon 
Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 15/2013-2014) 
Talmannens förslag är att detta ärende remitteras till lag- och kulturutskottet.   

Diskussion. 

Ltl Axel Jonsson  

Tack, fru talman! Vi har en värld som blir allt mera digitaliserade och elektri-
fierade. De klassiska territoriella fysiska gränserna ersätts många gånger av 
elektroniska gränser som präglar vår världsuppfattning i allt större rad.  

Turismen som global industri har nått rekordnivåer, bristen på kunskap 
internationellt om självstyrelsen och Åland blir allt mer påtaglig och leder till 
problem för enskilda ålänningar i sina kontakter med stora globala företag 
och aktörer. Detta talar för att Åland har allt att vinna på att öka sin synlighet 
internationellt. I den elektroniska och digitala värld som vi befinner oss i så 
gäller det hantera verkligheten utifrån det. Därför borde vi försöka få till 
stånd ett eget landsnummer för Åland för telefoni.  

Vi har redan postkoden AX, vi har internetdomänen AX som är ett bra steg 
i riktningen att synliggöra Åland men vi saknar detta viktiga landsnummer 
för telefon. 

För att få ett eget prefix bör Åland registreras i Internationella teleunion-
ens avtal E.164 där man reglerar den här typen av telefon internationellt. 
Färöarna och Grönland har detta sedan länge, vilket visar på att självstyrda 
områden mycket väl kan intas i detta samarbete. Ett eget landsnummer vore 
ett viktigt steg framåt också för det åländska nationsbygget. 
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Fru talman som ringer mycket och även andra kollegor här i lagtingssalen 
kan säkert tänka sig att varje gång man ger sina kontaktuppgifter åt någon 
kontakt som man har knutit på det internationella planet så ser de först att 
det står ett lite annorlunda landsnummer som de aldrig har sett förut och då 
tänker man sig efter varför det står så här och inte +358, det finska lands-
numret som man är van med idag.  Då förstår man genast betydelsen av att 
synas och man kunde enkelt göra den här typen av åtgärd i kontaktskapandet 
i det internationella umgänget. Det är lätt att synliggöra självstyrelsen på det 
här sättet. 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi att lagtinget uppmanar land-
skapsregeringen att vidta åtgärder för registrering och upprättande av ett 
åländskt landsprefix för telekommunikation. 

Gör man en snabb överblick över vilka nummer som är lediga så kunde 
man till exempel tänka sig +296, då skulle vi ligga i samma grupp som Aruba, 
Färöarna och Grönland som har +297, +298 och +299. På det sättet kunde vi 
synliggöra Åland som ett självstyrt område i det internationella samfundet på 
ett mycket, mycket enkelt sätt. Det är inte numret som är det viktiga, utan att 
Åland också får sitt rättmätiga landsnummer på det internationella planet. 
Tack, fru talman.   

Ltl Sara Kemetter, replik  

Tack, fru talman!  Det här är en intressant åtgärdsmotion, det skulle sä-
kert synliggöra självstyrelsen, precis som motionären lyfte fram här. 

Ålands Framtid är ju ofta i framkant när det gäller att bevaka kostna-
der. Har man räknat på vad detta skulle kosta medborgare, företag och 
landskapet? 

 Ltl Axel Jonsson, replik 

Vi räknar ju med att man ska kunna tillföra ett värde framförallt för det 
åländska samhället. Det är vår utgångspunkt i den här diskussionen. 
Tänker man på kostnader för enskilda så klarar man idag att hantera 
AX-domänen. Visst innebär det vissa problem i olika sammanhang, men 
det synliggör Åland på ett fantastiskt sätt. Det är klart att det är förenat 
med vissa kostnader att ingå i ett samarbete internationellt. Jag har för-
sökt efterforska vilka siffror det kunde handla om, men det får man titta 
på framöver. Enligt min uppfattning så skulle det helt klart vara värt att 
testa den här diskussionen, föra den och göra ett ordentligt underlag och 
inleda förhandlingar för att få till stånd detta. Det är ett otroligt bra sätt 
att synliggöra Åland. Vi kan inte förstå varför andra områden har egna 
nummer medan vi nöjer oss med att ha samma nummer som Finland. 
Det är för oss en svår fråga att förstå. 

Ltl Sara Kemetter, replik  

Tack, fru talman! Jag ifrågasätter detta ändå lite, jag tycker att tekniken 
har gått så mycket framåt. När jag var 15-16 år så memorerade man tele-
fonnummer och ringde upp. Idag kan jag inte ens mina barns nummer 
till mobiltelefonerna, för jag har dem inprogrammerade färdigt på min 
Ipad och Iphone. Det här innebär ändå kostnader som vi inte känner till 
för en åtgärd som kanske ganska snabbt är gammalmodig.  
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AX är en sak för där har vi fått synlighet på internet, men via en tele-
fon? Vi vet inte, vi är alla på facetime och på det ena och det andra fo-
rumet nuförtiden. Vad gör vi om 10 år?   

Ltl Axel Jonsson, replik 

Jag känner inte till hur ltl Kemetter kommunicerar i sin vardag. Åt-
minstone använder jag telefonen en betydande del av min vakna tid, 
speciellt i kontakter internationellt använder jag telefonen som ett red-
skap. Varje gång man får ett telefonnummer så det första man ser är vil-
ket landsprefix ett nummer har. Jag tycker att betydelsen av landspre-
fixet gör sig ganska tydligt. Om man tänker efter, när man får ett visit-
kort i sin hand så ser man direkt landsprefixet. Är det ett nytt nummer 
som man inte har sett tidigare så väcks tanken; vad är detta för num-
mer? Ser man att det är +358 och man har haft kontakter med Finland 
tidigare så reagerar men förmodligen inte. Men ser man ett nytt num-
mer så kanske man funderar varför det är på detta sätt.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman 

Fru talman! Det här är en bra och intressant motion. Det kan bero på den 
enkla orsaken att jag själv tidigare har lämnat in en liknande motion, även 
min kollega Fredrik Karlström lämnade in en sådan motion för några år se-
dan. Det här är en av de symbolfrågor som vi har drivit i 15 års tid. Jag tror, 
som ltl Axel Jonsson sade, att det är en viktig symbolfråga. Självstyrelsen har 
flera symboler. Den yttersta symbolen är flaggan, sedan har vi frimärken och 
AX koden på internet för posttrafik osv. De här symbolerna är alla viktiga för 
de skiljer ut oss. För ett litet område är det alltid bra PR att sticka ut.  

När det gäller telefonnummer så tror jag att de kommer att finnas kvar un-
der överskådlig framtid. Folk kommer att ringa och slå ett nummer. I lokal-
samhället är det inte så vanligt att man slår telefonnumret längre, men inter-
nationellt och där Åland behöver synas så där kommer telefonnumror att 
vara kvar. De kommer att överleva. Det skulle vara värt besväret att genom-
föra det här.  

Jag tycker för det första att man borde ta ett helhetsgrepp över de här 
symbolerna, de befintliga symbolerna men också nya. Förutom landskapets 
telefonnummer så tycker jag att det är en brist att man inte har gått vidare 
med landskod för biltrafik, eller för trafik överlag. Jag var själv aktiv i det här 
och tryckte upp AX klistermärken för bilar. Många åländska bilar har AX klis-
termärken. AX koden finns ju inte fastställd för biltrafik. 

Sedan finns det också andra koder och produktinformation där vi ofta 
hamnar in under den finska landskoden; FIN eller Fi. Det medför också att 
Ålands näringsliv smälter in i ett större sammanhang, inte sticker ut och inte 
syns. Man borde kanske ha någon typ av symbolkommission, det kanske låter 
lite svulstigt. Man borde ha ett organ, högst troligt ett befintligt organ eller en 
tjänsteman i förvaltningen som har ansvar att följa med de här symbolerna 
och föreslå förändringar och utökningar av dem. Symbolerna måste också 
leva med sin tid. Kanske flaggan består, men man vet aldrig hur det går med 
AX koden på internet. I framtiden kanske man inte slår in en URL-adress 
utan man trycker på en knapp eller app istället osv. Frimärkena blir allt mera 
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ett historiskt dokument. Att man skickar vanliga brev börjar bli ovanligt, 
ännu mer ovanligt är det att man sätter vanliga frimärken på dem. Men fri-
märken värnar vi också genom Posten Ålands verksamhet.  

Mot bakgrund av den nya lagtingsordningen förväntas lag- och kulturut-
skottet att hinna med också det här ärendet. Utskottet kunde för det första ta 
reda på de lokala telefonbolagens åsikter om det här. Jag antar att de måste 
vara med på noterna. Som det också står i motionen så behöver riksmyndig-
heterna vara med på noterna. Där kunde man också botanisera ytterligare i 
den processen för att det här ska möjliggöras. Det är väl antagligen någonting 
som kan göras enligt 59 § självstyrelselagen. Landskapsregeringen kan ta ett 
initiativ till förhandlingar. 

Jag tror att orsaken till att detta inte har kommit till är att telefonbolagen 
är ganska knutna till sina kollegor i Finland. Man har inte tänkt de här tan-
karna. De reaktionerna minns jag från den tiden när vi tog det här initiativet. 
Men man borde också tänka åländskt när det finns åländska bolag. 

Jag hoppas att utskottet hinner ta sig tid att titta på den här motionen. Se-
dan kan vi med ett beslut här godkänna den och så får man jobba vidare med 
de här viktiga symbolfrågorna. 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Jag tackar för ett kompletterande och intressant anförande. Den här 
frågan har drivits i 15 år fick vi höra av ltl Sundman. På vilket sätt jobbar 
man för att komma framåt i den här frågan inom den landskapsregering 
som ltl Sundman idag representerar? Vad har hänt på det här området 
under de senaste åren? Jag tror för min del att det är viktigare att vi 
skulle komma till konkreta åtgärder än att tillsätta en symbolkommiss-
ion, även om det kanske också är en intressant tanke. Vi borde faktiskt 
ta steg framåt som den här åtgärdsmotionen tar sikte på, det måste vara 
prioritet nummer ett. 

 Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Jag kan ju tänka mig att de flesta tänker sig det här som en 
sak som vi kan få med den nya självstyrelselagen, om man eventuellt tar 
över behörigheten för telefrågor, vilket från stund till annan har varit ett 
aktuellt behov. Det kanske fortsättningsvis är ett behov, särskilt om man 
avser att utveckla någon typ av näringsverksamhet kring det. Då får man 
det här på köpet.  

Mot bakgrund av hur vi tänker oss att också kunna delta mera i inter-
nationella förhandlingar så får man här verktyg för att förverkliga. Det 
går ju också att göra det före, även om det är lite krångligt. Att det går 
att få till har vi visat med AX, men det var en väldigt snårig process. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sara Kemetter, replik  

Tack, fru talman! Även jag är av den åsikten som ltl Danne Sundman att 
symboler är otroligt viktiga. De är identitetsskapande och får ålänning-
arna att känna sig mera som ålänningar.  

Det är en intressant diskussion som ledamoten nu för fram; när blir 
symboler föråldrade och när ska man ersätta dem av nya symboler? I 
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den här tekniska världen så är appar just nu aktuella. Det har gått så 
starkt framåt så att det kan hända att om 3-5 år finns det redan något 
annat. Det är egentligen den diskussionen som jag tycker att är intres-
sant i samband med den här åtgärdsmotionen. Att man har drivit den 
här frågan i 15 år säger ganska mycket om att det inte har blivit av. Det 
är antagligen precis såsom ledamoten lyfte fram, det är antagligen 
ganska dyrt för de privata och därför har detta strandat. Jag tycker också 
att telefonnumren är föråldrade. Det är annat som vi måste lyfta fram, 
nya symboler. Jag har ingenting emot att en tjänsteman kan se på det 
här. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Som jag sade i mitt anförande så visst kommer det till nya 
sätt att kommunicera. Jag tror att telefonnumror kommer att finnas 
kvar länge ännu, särskilt internationellt länder emellan och att det på 
personers elektroniska visitkort kommer att finnas telefonnummer. Den 
här landskoden skulle vara en symbol som inte vore bortkastad att ge-
nomföra. Det är också problem och krångel med sådant här, åtminstone 
i inkörningsskedet, vilket vi såg med AX koden. Men man ska väga det 
mot den PR-nytta det gör. Med hänvisning till andra symbolers nytta så 
tror jag att det här skulle vara en del i helheten att visa på att Åland är 
någonting speciellt. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Annette Holmberg-Jansson, replik 

Talman! Jag tycker också att det här är en väldigt bra idé och den har 
lyfts fram tidigare år. 

Jag tror att det här kan ha stor betydelse även på internet då man ofta 
i rullistor väljer land. Då väljer man Finland för +358. Varje gång jag 
väljer land så letar jag först efter Åland. Jag blir väldigt glad varje gång 
jag hittar Åland. Aktiviteten på internet ökar. Jag tror att det är jättevik-
tigt för gemene man att man kan hitta sin kod. Jag tycker också det här 
är viktigt. 

Jag hoppas att lag- och kulturutskottet jobbar vidare med det här 
ärendet. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Ja, det är precis som ltl Holmberg Jansson säger. De här symbolerna 
stöder ofta varandra. Vi har en brist i att vi inte är ett eget statistikom-
råde. Den listan på länder är ofta den som avgör landslistan i olika e-
handelslösningar osv. AX koden är införd i en standard som heter ISO 
3166 och den används också ibland. Ett tredje alternativ är att använda 
listan på telefonprefix. I samtliga listor är Grönland och Färöarna med. 
Man kan alltid vara grönlänning eller färöing. Det brukar jag ofta vara 
när jag vistas på internet. Åland är med till en del men inte på alla listor. 
Att Åland skulle finnas med på landslistorna, när Färöarna och Grön-
land finns med, skulle också stöda den viktiga identitetsskapande åtgär-
den. 
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Annette Holmberg-Jansson, replik 

Talman! Det kanske också skulle göra det lättare för de olika företagen 
som man beställa varor ifrån att veta vilket språk de ska ha på sin sida. 
Förhoppningsvis skulle det automatiskt bli svenska istället för finska om 
det skulle finnas en egen landskod för Åland. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Det är säkert så. Ett tydligt exempel är den globalt sett 
största gratis IP-telefonitjänsten Skype. Programmet, installerat i en da-
tor, sätter automatiskt en flagga på alla telefonnummer. På alla åländska 
telefonnummer blir det en finsk flagga för vi har det finska prefixet. Om 
man inte känner till situationen så tror man att det är Finland och där 
pratar de finska. Jämför med om det skulle komma en åländsk flagga 
framför skypenumret, det skulle vara mycket värt varje gång det dyker 
upp i någons dator runt om i världen.  

De här symbolerna stöder varandra och det är en viktig helhet. Därför 
borde man också se på andra delar, t.ex. statistikområde, biltrafik och 
olika ställen där Åland behöver finnas med på listorna. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Anders Eriksson 

Fru talman! I åländsk självstyrelsepolitik har det alltid varit viktigt att synlig-
göra Åland och det blir allt viktigare. Digitaliseringen har lett till att den här 
typen av frågor, som togs upp i den här motionen, också blir centrala. 

Vi vet att kunskapen om Ålands självstyrelse internationellt är ganska svag. 
Vi tror många gånger att det finns en stor kunskap men kunskaperna är 
ganska svaga. De sociala medierna och digitaliseringen är enormt viktiga 
verktyg om man ska lyckas. Som vanligt, kan man konstatera, har både Färö-
arna och Grönland redan idag egna landsnummer. I likhet med vad som står i 
motionen och vad kollegan Jonsson sade så tror också jag att det här skulle 
vara ett viktigt steg framåt för det åländska nationsbygget. 

Jag noterade den klassiska frågan som alltid kommer nuförtiden; vad kos-
tar det? Det är självstyrelsepolitik av idag. Pekar man på nya förslag, åtgärder 
och steg framåt så det första som kommer är frågan; vad kostar det? Och inte 
frågan; vad kan det ge, vad kan vi vinna på det här? 

Man borde utvärdera om det här förslaget är intressant eller inte. Om för-
slaget är intressant så utreder man förstås konsekvenserna och kostnaderna. 
Därför vill jag tacka ltl Sundman för det stöd han gav. Jag tyckte att det var 
ett konstruktivt och bra inlägg. Sedan kan man säkert vara nyfiken på vad da-
gens regering rent konkret gör åt de här frågorna. Det kan väl förhoppnings-
vis hörandet runt den här motionen ge svar på. 

Däremot vet jag inte om det var allvarligt menat ifrån ltl Sundman när han 
pratade om en symbolkommission. Visst, vi är helt eniga om att det finns 
flera frågor än den som tas upp i den här motionen. Men jag hickade lite till 
och liksom kände lite digital agenda på något sätt, dvs. att man tar ett sådant 
grepp att det inte blir någonting.  

Den nya självstyrelselagen nämndes också. Enligt min uppfattning har 
egentligen allt självstyrelsepolitiskt utvecklingsarbete stannat upp i väntan på 

384 



  

det nya självstyrelselagen. Vad den nya självstyrelselagen leder till är ganska 
långt skrivet i stjärnorna. 

Kollegan Sundman nämnde också på ett förtjänstfullt sätt vikten av att ha 
ett eget statistikland. När man pratar i korridorer med kolleger så kan sta-
tistik upplevas som ganska torrt, tråkigt och kanske inte det allra sexigaste 
politiska ärendet. Att vara ett eget statistikland på samma sätt som Färöarna 
och Grönland löser inte den här frågan per automatik, men det löser väldigt, 
väldigt mycket. Därför är den här frågeställningen som ltl Sundman tog upp 
också väsentlig. Tack. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Angående symbolkommissionen så sade jag även själv att 
det låter ganska svulstigt. Det kanske är fel väg att vandra. Däremot 
både någon, en tjänsteman eller kanske någon studerande göra ett slut-
arbete och kartlägga alla de här symbolerna och hur de interagerar med 
varandra. Det är ganska intressant, just detta med statistikområde, tele-
fonkoderna och de olika standarderna. På basen av en sådan utredning 
kunde man kanske välja vilken insats som är viktigast. Vi har knappa re-
surser, mycket att göra och vi har minskat antalet tjänster under den här 
perioden med 70. Resurserna ska räcka till också till de här viktiga frå-
gorna och då kanske man kunde få en prioritetsordning vilka åtgärder 
man ska göra. 

När det gäller den nya självstyrelselagen så är det långt fram i tiden 
och vissa saker som man hänskjuter till den så kan man nog göra tidi-
gare om man finner det viktigt. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

När det gäller det sistnämnda så är min uppfattning att mycket av det 
dagsaktuella självstyrelsepolitiska arbetet har stannat upp just i väntan 
på nya självstyrelselagen, bl.a. avräkningsgrunden är ett exempel på det. 

Det är som ltl Sundman säger, det finns flera frågor och det borde 
kanske vara en tjänsteman som tittar vilka olika områden som inte age-
rar med varandra. Jag tycker att det är ett mycket konstruktivt förslag. 
Personligen har jag alltid haft den arbetshypotesen att man måste få 
någonting gjort. Blir det inte riktigt bra så får man reda upp konsekven-
serna efteråt istället för detta evinnerliga utredande. 

Vi konstaterade att det finns stöd för den här motionen så jag hoppas 
att utskottet, när man tar sig an den här frågan, kan titta på detta. Det är 
ett bra förslag. 

 

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 

6 Åland eget upphovsrättsområde 
Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 9/2013-2014) 
Talmannens förslag är att detta ärende remitteras till lag- och kulturutskottet.  
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Diskussion. 

Ltl Axel Jonsson  

Tack, fru talman! Upphovsrätten och möjligheten att ta del av det svenska 
TV-utbudet är en fråga som har diskuterats många gånger. Det är en viktig 
fråga. Det är en oerhört central fråga för våra språkliga och kulturella rättig-
heter som sträcker sig ända tillbaka till Ålandsöverenskommelsen 1921 där 
Finland garanterade ålänningarna vårt svenska språk, vår kultur och våra lo-
kala sedvänjor. Man garanterade oss detta. 

Det är inte alls svårt att argumentera för möjligheten att ta del av svenska 
TV-sändningar. Det är ju en del av vår svenska kultur. Det är ganska logiskt 
och lätt att sätta likhetstecken mellan dessa.  

Således är det också Finlands yttersta ansvar att bidra till att vi får en lös-
ning i den här frågan och att vi får en långsiktig permanent lösning som hål-
ler framöver. 

Var bör då målsättningen vara när man tar sig an den här frågan? Enligt 
min och Ålands Framtids mening så måste den långsiktiga lösningen bygga 
på att svenska operatörer ges tillträde den åländska marknaden. På det viset 
garanterar vi en permanent lösning som håller på sikt. Varför ska man till ex-
empel inte kunna se com.hem-TV på Åland idag? I dagens EU-värld som ska 
vara gränslös så kan man inte det. Det här gör att den lösning som vi har idag 
inte räcker till för att vi ska kunna ta del av det utbud som ålänningarna både 
har rätt till och önskar att ta del av. 

Därför föreslår vi nu att landskapsregeringen tar ett långsiktigt tillväga-
gångssätt på den här problematiken. De brandkårsuttryckningar som man 
har gjort är också lovvärda på alla sätt och vis och ambitionen i dem är abso-
lut goda, men det är varken verkningsfullt eller hållbart om man ser det ur ett 
längre perspektiv. Det löser kanske situationen inför ett OS eller en match, 
men däremot så har vi samma problem nästa gång. Det här måste vi komma 
bort ifrån. 

Vi behöver därför få till en lagstiftningsändring på det här området. Efter 
alla de diskussioner som vi har haft de här åren så kokar vi ner det till detta. 
Vi på Åland behöver speciallagstiftning där vi möjliggör svenska operatörer 
och svenska sändningar att per automatik också sändas i det åländska nätet.  

Om inte Finland är beredd att ändra sin lagstiftning för landet så måste vi 
få till en lösning för Åland. Finland har ansvaret att lösa den här frågan, vi 
måste se till att så sker för vi vet att ingenting händer per automatik och på 
det här området är det likadant. 

Avtalslicensordningar har diskuterats som en möjlig lösning på det här 
problemet. SVT:s jurister har fört fram det och de har tittat på problemati-
ken. I dagsläget saknas avtalslicensordningar i den finska lagstiftningen och 
det har man infört både i Sverige och i Danmark på senare år. Avtalslicens-
ordningar skulle kunna möjliggöra lösningar också för Åland. Men ännu har 
Finland inte moderniserat sin lagstiftning, den är fortfarande ganska föråld-
rad vad gäller upphovsrätten. 

Vi måste sätta Åland på kartan också när det gäller det här området för att 
öka medvetenheten om att det finns ett område mitt i Östersjön som tillhör 
Finland men där man pratar svenska och där man har ett intresse av att få 
tillgång till svensk TV. Vi är också intresserade av att betala för att få se på 
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svensk TV. I internationella förhandlingar så borde det vara naturligt att 
Åland inkluderas i de förhandlingar som rör de svenska TV-rättigheterna. 

Lyckas vi inte få till en speciallösning för Åland så ser jag det som orealist-
iskt att det ska lyckas överlag. Nordisk upphovsrätt och en gemensam upp-
hovsrätt på EU-området har diskuterats, men det är frågor som kan ta lång 
tid och som vi inte alls vet utgången av och om det löser våra problem i dags-
läget. Vi måste få till en lösning för Åland utifrån våra förhållanden och inte 
sätta tilltron till EU eller det nordiska arbetet, även om det också kan vara 
vägar framåt. Så som vi i Ålands Framtid ser det så måste vi släppa de vägar-
na och försöka hitta en lösning på problemet nu och en lösning som är lokal. 

Ser man på det enkelt så skulle vi idag givetvis ha behörigheten på det här 
området och kunna lösa det själva. Men eftersom självstyrelselagen inte är 
skriven på sättet och vi inte är beredda att vänta tills den nya självstyrelsela-
gen träder ikraft, där förhoppningsvis också det här området ska vara möjligt 
att överföra till lagtinget, så kräver vi att man redan i dagsläget inleder för-
handlingar för att få till en lösning för Åland också vad gäller upphovsrätten. 
Vi vill inte vänta till 2022 när vi har vår nya självstyrelselag i kraft enligt nu-
varande tidtabell. Det är alldeles för länge. Det kommer många OS-
sändningar, mycket idrottsändningar och många program på SVT PLAY som 
ålänningarna är förtjänta av att kunna ta del av. 

Sammanfattningsvis föreslår vi därför att lagtinget uppmanar landskaps-
regeringen att omgående inleda förhandlingar med Finland om att göra 
Åland till ett eget upphovsrättsområde. Tack, fru talman. 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Det är ett jätte intressant och viktigt område som ltl Axel 
Jonsson motionerar om. Jag ska återkomma i ett anförande mera i de-
talj kring det senare.  

Jag vill poängtera en sak direkt här. När det gäller sändningsrättig-
heter för idrottsevenemang så har det ingenting med upphovsrätten att 
göra, där handlar man på ett helt annat sätt. Det har överhuvudtaget 
inte med upphovsrättsländer att göra. Det är en handel som sker med 
sändningsrättigheter och det hänger inte ihop med upphovsrätten. Det 
ska man vara medveten om. Det kommer att krävas separata lösningar. 
Det går inte direkt att knyta samman med diskussionen om upphovsrät-
ten kring radio, TV och internetsändningar. Vi ska hålla den här dis-
kussionen på rätt bog från början.  

Ltl Axel Jonsson, replik  

Det kan mycket väl vara så att man också behöver bredda perspektivet i 
den här frågan för att hitta en komplett lösning. Däremot är ju upphovs-
rätten central. Centralt är framförallt landsgränserna, de styr förhand-
lingar när man förhandlar om TV-rättigheter osv. Det är ju därför som 
rättigheterna oftast hamnar hos de finska bolagen när det gäller idrotts-
sändningar. Man förhandlar för hela Finlands del med de aktörer som 
äger rättigheterna till idrottssändningar. Att vi tillhör Finland i det avse-
endet är ju direkt avgörande för hur de här förhandlingarna sköts. Man 
kanske inte känner till att det finns ett område som heter Åland och som 
språkligt sett tillhör fel land, kan man argumentera. 
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Ett bredare perspektiv kanske behövs för att få en komplett lösning, 
men upphovsrätten är central när det gäller möjligheten att se på TV, 
det känner vi alla till. 

Minister Johan Ehn, replik 

Naturligtvis är upphovsrätten central för TV, internetsändningar och 
liknande. Men när det gäller just sändningsrättigheter för idrottsevene-
mang så är de mycket, mycket speciella. Det är en handel som sker på en 
bas som också nationerna har bekymmer med i dagsläget därför att man 
har släppt det betydligt mycket mera fritt än vad man hade tidigare. Det 
kan man sedan tycka att är gott eller dåligt, men jag ville bara belysa det. 
Frågan som sådan är väldigt, väldigt komplex. Det gäller dels att hantera 
frågorna kring upphovsrätten, det kommer att lösa en hel del, men det 
dyker också upp annat här hela tiden. Sådant som det finns ett kommer-
siellt värde i så där kommer landsgränser och annat att spela roll. I 
grunden är det precis som ltl Axel Jonsson säger, det handlar om lands-
gränser. Men nu finns vi i ett land där det finns självstyrelse. Om jag för-
står motionen rätt så handlar den inte om att vi ska bli självständiga, 
utan att vi ska hitta en lösning på problematiken kring upphovsrätten 
och också lösa frågorna kring idrottssändningar.  

Ltl Axel Jonsson, replik  

Jag är övertygad om att mikrostater hanterar de här frågorna på ett all-
deles galant sätt. Man kan också se på idrottssändningar i San Marino 
på det språk man vill, även Sydtyrolen klarar av att hantera den här pro-
blematiken. Vare sig vi är självständiga eller självstyrda så finns det sätt 
att hantera och lösa den här typen av problematik. Vår utgångspunkt är 
att ju mera vi själva kan styra den här utvecklingen, ta del i de diskuss-
ionerna och utforma lagstiftningen så desto bättre möjligheter har vi att 
lyckas lösa den här frågan. Självklart förespråkar vi i första hand ett 
självständigt Åland, med de instrument det ger att hantera den här frå-
gan, men vi förstår att vi inte riktigt har våra kollegor med oss i dagslä-
get. I takt med att den här problematiken växer så visar det på behovet 
av att i större utsträckning kunna utforma det åländska samhället efter 
åländska behov som en självständig mikrostat.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, fru talman! Jag tror att alla i den här salen sympatiserar med mot-
ionärerna och grundtanken att vi ska klara av att få ta del av svensk-
språkig TV i framtiden.  

Det här ämnet i stort hör ihop med ltl Danne Sundmans och mitt eget 
favoritämne; en ny Ålandsöverenskommelse, en uppdatering och en 
modernisering av Ålandsöverenskommelsen från 1921 där den här typen 
av frågeställningar tas in i den stora helheten. För att komma dit så 
kommer det att krävas oerhört diplomatiska förhandlingar i Helsingfors. 
Vi kommer att behöva sätta oss in en hel del i den här problematiken för 
att behärska sakområdet. I grunden stöder jag den här motionen.  
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Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman 

Fru talman! Motionen berör ett viktigt område och det är absolut skäl att ta 
till de stora ord som huvudmotionären tog till i början av sitt anförande.  

Det här är ett typexempel på när självstyrelsen ska fungera men inte riktigt 
gör det. Motionen ställer rätt diagnos men kommer med delvis fel medicin. 
Jag tror nämligen inte att det är realistiskt att Åland skulle bli ett eget upp-
hovsrättsområde rakt av. Det en enorm byråkrati. Det är stora organisationer 
som sköter det här både i Finland, i Sverige och i andra länder runt om i värl-
den. Själva grejen att tjäna pengar i den här branschen är att ha avtal med 
många och ta betalt, många gånger för samma sak. Att Åland skulle vara ett 
eget upphovsrättsområde och ha egna avtal med alla aktörer, det är fullstän-
digt omöjligt. 

Däremot så skulle det vara realistiskt att haka på de upphovsrättsområden 
som man behöver ta del av. Det skulle vara möjligt om Finland skulle, som 
huvudmotionären också var inne på, uppdatera sin lagstiftning. Vi har fått 
mycket hjälp av SVT:s jurister. Det har också varit seminarium i Sveriges 
riksdag och det här kommer säkert ministern in på i sitt anförande, jag ser att 
han har begärt ordet.  

Från Sveriges Riksdag är nog signalen tydlig, för att kunna vara smidig och 
ordna det här så måste man till en början ha samma typ av lagstiftning i Fin-
land som man har i Sverige. Den ministern som hade detta på sitt bord i Fin-
land har tyvärr avgått och de uppgifterna är överförda på någon annan i Fin-
lands regering. Det kanske bromsar den här utvecklingen lite. 

Det här är en fråga som har varit aktuell mer eller mindre under hela TV-
tiden och i självstyrelsen har frågan varit föremål för rätt så stora konflikter. 
Ni kanske minns historien med Östhammarsändaren och Anton Kalmers en-
gagemang.  Det är viktigt att påpeka att när Anton Kalmer satte upp sin sän-
dare så fanns det bara en eller möjligtvis två kanaler att längta efter och bara 
en typ av media; TV. Nuförtiden är problembilden betydligt mer komplex. 
När det gäller TV finns det för det första massvis med kanaler varav ålän-
ningarna, när det gäller svensk TV, får ta del av en stor del men inte alla. Sär-
skilt om man har ett specialintresse och vill följa någonting så är man lurad 
när det gäller den lagliga vägen. Dessutom har ju media delat upp sig i olika 
typer av distribution av TV, marksänd TV är bara en del. Idag ser man på TV i 
datorn, i sin telefon och i sin läsplatta. Dessutom har filmindustrin kommit 
till hemmen på flera olika sätt genom olika tjänster, både gratistjänster och 
betaltjänster, och också där möter ålänningarna på problem, språkproblem 
och marknadsuppdelningar. Lägg där till att det finns problem också inom 
musikbranschen, kanske inte lika stora problem men dock, särskilt om man 
har specialintressen. Sedan har också hela APP-marknaden, programvara till 
mobiltelefoner och datorer, blivit så mobil så där har också problemen blivit 
konkreta. Jag gav som exempel i en replik härom veckan när man ska följa 
Zlatan som många ålänningar gör. Då måste man ha en APP och den APPEN 
finns inte i Google Play på Åland eller i motsvarande APP-store för Apples 
produkter, utan man måste utge sig för att vara svensk, man måste vara i Sve-
rige eller ha en så kallad VPN-anslutning för att få tag i den APPEN för att 
kunna följa Zlatan. Sammantaget blir det här en stor problembild för ålän-
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ningarna att lösa. Självstyrelsen borde kunna lösa det här, givetvis ska vi för-
söka så gott det går att överbrygga det här, men problemet tilltar hela tiden 
tyvärr.  

Jag skäms inte för det och särskilt här i skydd av min immunitet så kan jag 
säga att jag uppmanar folk, till den här delen, till civil olydnad. Med hänvis-
ning till de processer och dokument som ligger till grund för självstyrelsen så 
har man rätt till det här som ålänning. Man behöver inte ta hänsyn till de här 
konstlade gränserna. Man har rätt till detta. Helt öppet kan jag erkänna att 
när ålänningar frågar mig så ber jag dem skaffa en VPN-anslutning, då kan de 
utge sig för att vara svenskar och se på svensk TV, alla PLAY funktioner och 
allting, precis som om de vore i Sverige. Vill man ha TV så finns det som al-
ternativ svenska leverantörer som man kan ta ner här med parabol och så kan 
man ha TV-kort via Sverige. Hundratals åländska hushåll har detta. Som sagt, 
det är civil olydnad men jag anser att man har stöd i folkrätten för att göra det 
här. 

En detalj som ofta är viktig är vilket bankkort som man identifierar sig 
med. Nuförtiden kan man i en åländsk bank, ni kan gissa vilken, också vara 
kund i den svenska avdelningen och ha bankkort i den svenska banken och 
sålunda utge sig för att vara svensk. Det har jag också själv i min innerficka. 
Tyvärr måste man hålla på med det här lite ”Anton Kalmer stuket” fortfa-
rande. Jag hoppas att man skulle slippa det. Jag vet att man försöker angripa 
den här problematiken och ministern kommer att redogöra för det, men det 
är svårt att hinna simma upp för det här vattenfallet av nya tillämpningar av 
problem tyvärr.  

Man kan inte vänta på den nya självstyrelselagen utan man måste försöka 
lösa det. Det är viktigt med lobbying och försöka få den finska lagstiftningen 
ändrad så att det här går smidigt att lösa så att vi kan haka på det svenska 
upphovsrättsområdet vilket löser de flesta av de här problemen dock inte alla. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Tack, fru talman! Det ska understrykas att motionen inte tar sikte på att 
göra Åland till något isolerat upphovsrättsområde. Som ltl Sundman var 
inne på så måste vi stärka kopplingen mellan det svenska och det 
åländska. Det här är ett typiskt område där mikrostater samarbetar med 
sina omkringliggande länder för att lösa och hantera den här typen av 
byråkrati och knepiga juridiska frågor som uppstår i samband med upp-
hovsrätten. Om Finland inte är beredd att ändra sin lagstiftning så 
måste de åtminstone vara beredda att anpassa lagstiftningen efter de 
åländska behoven och förhållandena så att vi i samarbete med Sverige 
kan utveckla TV-tittandet här på Åland och inte bara genom civil olyd-
nad som ltl Sundman lyfte fram. Man ska också kunna se på svensk TV 
hela vägen på ett lagligt sätt utan att behöva fundera på om det är lagligt 
eller inte. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Det var ett bra förtydligande av klämmen. Det är någonting 
helt annat om man försöker få till en sådan lösning. Det går ju på flera 
sätt. Ett sätt är att vänta på att få egen behörighet och sedan använda 
behörigheten på det här sättet. Ett annat sätt är att den finländska lag-
stiftningen helt ändras. En tredje väg kanske kan vara någon sorts un-
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dantag för Åland, något mellanting, och det kanske kan vara det allra 
svåraste politiskt sett. Jag tror att vi får veta mera om det här under mi-
nisterns anförande. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, fru talman! När det gäller oss lagbrytare så anser jag kanske inte 
att det faktum att vi som skaffar kort från svenska sidan gör oss skyldiga 
till något lagbrott. De facto betalar man för sitt TV-kort, men någon blir 
mellanhand, i vårt fall en gudmor till ett av våra barn. Vi betalar och ser 
på svensk TV här på åländsk mark. Jag tycker inte att man är lagbrytare 
på det här viset. Det enda man har gjort är att se till att ens modersmål 
finns med i bildrutan i någon form. Det ville jag lite betona. 

Sedan en annan sak med VPN-anslutning, när man mörkar sin ex-
istens är det en helt annan sak. Vi måste ju vara kreativa precis som An-
ton Kalmer var förr i tiden. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! När det gäller att ha ett parabolkort från ett annat EU-land 
så där finns det faktiskt rättsfall som mer eller mindre avkriminaliserar 
det, även om det är lite svårt att som kund använda det som argument 
för att få detta köpt rätt väg. Som ltl Harry Jansson var inne på så är det 
någonting man betalar för och man gör rätt för sig. Man ska däremot 
inte försöka dela upp ett abonnemang och använda det ena på Åland och 
det andra i Sverige, det tycker jag är fel. Så länge man betalar för sitt 
abonnemang, och med hänvisning till EU-domen och ända till folkrätten 
vilka rättigheter man som ålänning har och vad Finland och Sverige till-
sammans är skyldiga att uppfylla, så ser jag inte att det finns något 
brottsligt uppsåt. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Minister Johan Ehn 

Fru talman! Som jag sade i en replikväxling här tidigare så är det ett synnerli-
gen viktigt område som ltl Axel Jonsson tar upp. Det är ett område som berör 
ålänningen i vardagen. Det är ett typiskt sådant område där man måste för-
söka se vilka möjligheter man kan hitta för att lösa detta.  

Jag gick in för att ta mig an den här frågan med väldigt stor optimism. Det 
här måste ju vara ganska enkelt att lösa. Men vartefter jag har fördjupat mig i 
det här så inser jag att frågans komplexitet, med kopplingar mellan olika ty-
per av media allt från musik till rörlig bild och kopplingar mellan olika TV-
bolag och hur de i sin tur delar upp ansvaret mellan sig, gör att den här frå-
gan inte är speciellt lätt att hantera.   

Ltl Axel Jonsson var inne på att landstillhörighet är grunden för hela den 
här biten. Samtidigt kan man också konstatera att diskussioner som pågår i 
Europa och Norden just nu visar på att det här inte bara är ett problem som 
existerar för Åland. Det här är ett problem som existerar i lika hög grad mel-
lan länder i dagsläget. Som ltl Jonsson var inne på så vill människor ha möj-
lighet att kunna ta del av det utbud som finns tillgängligt ute på nätet. Vem 
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som helst ska kunna plocka ner program om det inte vore för att landsgrän-
serna står emellan och ställer till bekymmer.  

Att lämna spåret om förändring på europeisk och nordisk nivå tror jag inte 
att man ska rekommendera. Där kan vi egentligen göra våra framstötar, peka 
på Ålandsdelegationen och det är ingenting som tar speciellt mycket tid av 
vår förvaltning. Vi måste följa med och trycka på de här sakerna. De två spå-
ren som vi har där kommer vi att fortsätta jobba med. Jag delar ltl Axel Jons-
sons syn på att det kommer att ta tid att lösa den biten. 

Sedan kan man konstatera att de andra lösningarna inte heller går snabbt. 
Om det hade gått snabbt så hade vi haft lösningen här för länge sedan. Pro-
blematiken har funnits en längre tid. Den här regeringen har försökt att lösa 
det och regeringar före har försökt att lösa det eftersom det har funnits med 
tidigare. Man har sett de här problemen på olika fronter. För varje dag växer 
sig problemet starkare. 

Vår lösningsmodell är att gå vidare med tanken att titta på hur man kunde 
koppla sig närmare det svenska upphovsrättsområdet. Att göra såsom kläm-
men föreslår nu, att vi ska bilda ett eget upphovsrättsområde, det tror jag blir 
för krångligt. Ålands Framtid brukar prata om att bygga byråkrati och i det 
här fallet så tror jag att vi måste söka samarbeten där man förenklar så myck-
et som möjligt och kan åka med på de system som redan finns uppbyggda, till 
exempel i Sverige. 

Avtalslicensfrågan har vi tryckt på länge. Vi vet att ett lagförslag finns mer 
eller mindre klart på den finska sidan. Det har funnits politiskt motstånd 
inom branschen för att göra det här. Framförallt från upphovsrättsorganisat-
ionernas sida har man försvarat möjligheten att gå in för det här.  

Nu återstår det att se om de händelser som har förekommit den senaste ti-
den kan förändra det till det positiva. Jag vet faktiskt inte i dagsläget. Vi 
kommer att lyfta frågorna på nytt med den finska regeringen. Då kommer vi 
en bit på vägen i det här sammanhanget. 

Slutligen kommer regeringen också att påbörja arbetet med ett mediapoli-
tiskt program som vi utlovade under det här året. När det gäller mediapoliti-
ken så är upphovsrätten en av grundpelarna för att få en mediapolitik som 
blir bra. Vi kommer att titta närmare på alla de här olika alternativen och för-
söka hitta lösningar som ska dra det här vidare. Vi behöver inte bara titta på 
upphovsrätten utan det finns också rättigheter t.ex. inom idrottsområdet där 
man egentligen inte enbart handlar landsmässigt. Man säljer dem landsmäss-
igt, sedan är det bolag som köper rättigheterna och som kan verka över 
landsgränserna. Har man den turen i något sammanhang där man har fått 
det till samma bolag i två länder så kommer det att vara löst, annars kommer 
det inte att vara löst. Kopplingen till det svenska inom det här området är vik-
tigt. 

Sedan har vi också frågorna som ltl Danne Sundman var inne på; kopp-
lingar till APPAR och liknande. Där är upphovsrätten en del. Om ni läste tid-
ningarna för några dagar sedan så förekom det ett uttalande från Googles 
Norden chef som visade på att det inte enbart handlar om upphovsrätten. Det 
handlar också om att upphovsrättsägarna ska försäkra sig om att det finns en 
viss juridisk status inom det område som man hör till. Det här handlar också 
om att sprida mediainnehåll t.ex. till Åland eller andra ställen.  

392 



  

Frågan är synnerligen komplex. Vi håller på att bena ut vilka trådar vi i 
första hand ska börja dra i. Vi gör brandkårsuttryckningar, som också besk-
revs här, som har varit svåra att få ett slutligt resultat på.  

Grundtanken är nu att på kort sikt påverka den finska regeringen för att se 
till att skapa grundförutsättningarna. På längre sikt har vi tänkt koppla ett 
helhetsgrepp kring upphovsrätts- och andra frågor som påverkar tillgången 
till media, både via luften, via marken och via internet genom det mediapoli-
tiska programmet. Vi kommer att få den här strategin mera beskriven där. 
Tack, fru talman. 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Tack, fru talman! Att dra så skarpa gränser mellan att bilda ett eget 
upphovsrättsområde och att mer eller mindre tillhöra det svenska, jag 
ser det åtminstone som någonting som hänger väldigt starkt ihop. Upp-
hovsrätten kanske är lite svävande. Men tar man ett mera konkret ex-
empel som t.ex. socialförsäkring så om vi vill samarbeta med Sverige på 
det området så skulle det antagligen krävas att vi först hade ett eget sy-
stem och våra egna lösningar. Man måste ha egna lösningar för att se-
dan kunna samarbeta med andra.  

Så länge de avgörande besluten fattas i Helsingfors av finska myndig-
heter så är vi en del av detta och styrda av det arbetet. Men har vi egen 
möjlighet att påverka innehållet så då har vi också möjlighet i en helt 
annan omfattning att samarbeta med Sverige och andra omkringlig-
gande regioner. Vi måste först bli egna för att sedan kunna samarbeta 
med Sverige i den här frågan, det är min absoluta övertygelse. 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Jag delar inte riktigt den slutsatsen. Ska man då under en 
period hamna i den situationen att man är ett eget land utan att ha 
skapat övergången så kommer man att ha hela administrationen på sig 
från början. Jag tror att en lösning som bygger på en närmare koppling 
till Sverige är att förhandling måste göras mellan de tre parterna, såsom 
ltl Harry Jansson var inne på. Det måste ske en överenskommelse mel-
lan de tre inblandade parterna; Finland, Åland och Sverige. Annars finns 
risken att vi faktiskt äventyrar möjligheterna att överhuvudtaget se 
någonting eftersom vi då skulle sakna grunden till upphovsrätt. Den si-
tuationen skulle jag inte vilja sätta oss i. Jag tror alltså att lösningen 
måste sökas i där vi kan sudda ut landsgränsen och få upphovsrättsor-
ganisationerna att inse att de tappar pengar på att inte hitta den här lös-
ningen tillsammans med oss. 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Det är säkert så som det måste göras i praktiken. För att vi ska lyckas 
driva den här frågan från åländsk sida så måste vi gentemot Helsingfors 
kräva att vi får en speciallösning för Ålands del, åtminstone så länge 
Helsingfors inte är beredd att ändra den nationella lagstiftningen så att 
den funkar för våra behov och våra intressen. 

Sedan måste vi givetvis också involvera Sverige i utformningen av 
praktikaliteter, administration och hur byråkratin ska hanteras. Men vi 
måste gentemot Helsingfors driva en linje där vi kräver en egen åländsk 
lösning för Åland. För det är vi på Åland som i största utsträckning är 
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intresserade av att komma åt det svenska TV-utbudet och då måste vi 
också driva den linjen mot Helsingfors.  

I övrigt är vi eniga om att det är klart att vi måste avtala och diskutera 
med Sverige för att lyckas lösa den här frågan. Det är givetvis på det sät-
tet. 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Jag delar helt och hållet ltl Axel Jonssons åsikt när han sä-
ger att vi ska ha en lösning som är åländsk. Lösningen enligt mitt sätt att 
se det betyder inte att vi blir ett eget upphovsrättsland, utan att vi hittar 
överenskommelsen, regelverket som gör att vi kan knyta oss tätt intill 
det svenska upphovsrättssystemet. Den vägen tror jag är den enda tänk-
bara, annars kommer vi att hamna i en situation där vi tvingas till att 
bygga upp ett eget system. I det här fallet måste vi få det inskrivet i de 
svenska grunderna när Sverige förhandlar om sina direktiv. Det här gäl-
ler inte bara SVT, utan det gäller många, många andra, och att de då 
förhandlar för ett större område. Som jag ser det så krävs den här över-
enskommelsen i ett mycket, mycket tidigt skede.  

Jag är rädd för att om man enbart går på linjen att skapa ett eget 
upphovsrättsområde så finns risken att vi faller emellan och inte får till-
gång till någonting överhuvudtaget. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Tack minister Ehn för anförandet. Vi kommer alla ihåg 
OS här senast och hur det gick. Sändningarna syntes på både YLEs AP-
PAR och YLEs TV på flerljud. Men en svensk sändningen med svenska 
kommentatorer i studion är helt annat. Jag vågar påstå att det här hand-
lar om pengar. Skulle landskapet ha haft tillräckligt med pengar hade 
man säkert kunna förhandla med Viasat, för det är ändå en kommersiell 
kanal som säljer sina rättigheter. I grund och botten är det väl ändå 
pengarna som är problemet. Jag tror inte det gäller upphovsrättsom-
råde, för vi har hela Österbotten som tänkte bli utan svensk TV, men ge-
nom deras engagemang och genom att de betalade för sig så fick de se 
Sveriges TV. Det här tror jag säkert också att man kunde ha löst för 
Ålands del om man hade pengar att betala för upphovsrättskostnaderna 
som Viasat krävde eller har jag fel? 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Ltl Asumaa har delvis fel i det här sammanhanget. Vi ville 
också ha en prislapp på det hela, men vi blev aldrig presenterade någon 
prislapp. I det här fallet var det egentligen inte Viasat som skulle ha pre-
senterat prislappen, utan de som äger sändningsrättigheterna. I det här 
fallet var det YLE som ägde sändningsrättigheterna OS. För att släppa 
ifrån sig ett område på 28 000 invånare till ett annat bolag, i det här fal-
let Viasat, så skulle de ha en summa med pengar av Viasat. Sedan skulle 
vi ha fått betala för det. Men då meddelade YLE att det var för sent att 
göra det den här gången, men att man är beredd att föra den diskussion-
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en när vi pratar om rättigheterna för sommar OS år 2016. De diskuss-
ionerna kommer vi att föra vidare. 

Man ska också komma ihåg att upphovsrätten är en sak. Rätten att 
sända sportsändningar styrs också av en annan typ av lagstiftning.  

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Då är vi hyfsat överens om att det handlar om mycket 
pengar. Det här behöver förhandlas mellan två länder, Sverige och Fin-
land, och Åland hamnar emellan. Därför kommer vi osökt till att Åland 
behöver ses från båda länder som ett eget upphovsrättsområde, annars 
kommer vi aldrig att hitta någon lösning för det här, oberoende fast vi 
skulle ha pengar, om inte Finland och Sverige är överens. Är det rätt 
uppfattat? 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Som jag var inne på här tidigare så är jag helt övertygad om 
att det behövs en särskild lösning för just Åland i det här samman-
hanget. Vårt intresse är att hänga med på det utbud som finns på 
svenska sidan samtidigt som vi upphovsrättsmässigt befinner oss i lan-
det Finland. Ska man hitta lösningen så måste det finnas en överens-
kommelse mellan Åland, Sverige och Finland. Genom att uppnå den 
överenskommelsen så kan man komma vidare.  

Det som ltl Harry Jansson var inne på var intressant, att man påmin-
ner om den grund som finns till TV-sändningar sedan tidigare. Det som 
gjorde att vi 1960 fick till stånd att vända en sändare också hitåt. 
Ålandsöverenskommelsen gav både en rättighet och en skyldighet att se 
till att ålänningarna hade möjlighet att ta emot svenskspråkig media ut-
gående från kulturell synvinkel och den självstyrelse som vi fick 1921. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Anders Eriksson 

Fru talman! Ibland är det här jobbet roligt. Just nu tycker jag faktiskt att det 
är roligt. Det är en väldigt konstruktiv och bra diskussion. Jag tycker att mi-
nister Ehn hade ett bra anförande och även ltl Sundman. Det här är en fråga 
som berör många ålänningar i deras vardag. Jag erkänner öppet att jag är nog 
lite bocken som trädgårdsmästare för jag ser nästan aldrig på TV, och inte på 
idrott heller. Men när telefonen ringde sent på kvällarna, man hörde glasen 
klirra i bakgrunden och man hörde de upprörda rösterna att det här måste lö-
sas, så då förstod man att det här var viktigt för många ålänningar. 

När det gäller Ålandsöverenskommelsen så är det just detta som vi pekar 
på i den här motionen. Det här är en rättighet som faller på Ålandsöverens-
kommelsen från 1921 där ålänningarna garanterades sitt språk och sin kultur. 
Ytterst är det Finlands ansvar att bidra till en lösning i den här frågan. 

I klämmen uppmanar vi landskapsregeringen att omgående inleda för-
handlingar med Finland om att göra Åland till ett eget upphovsrättsområde. 
Eftersom jag uppfattade ministern väldigt konstruktiv så vill jag också vara 
konstruktiv tillbaka. Det är mycket möjligt att det kan vara för snävt, men 
samtidigt tror jag det kan finnas en poäng i det som kom upp i Asumaas re-
plikskifte. Det kan vara möjligt att det kan vara en bra lösning att Åland är ett 
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eget upphovsrättsområde innan man går vidare. Men oavsett det så håller jag 
helt och hållet med ministern om att vilken väg man än går så är det en tre-
partsförhandling som man måste få till stånd. Ltl Sundman sade tidigare att 
det inte är realistiskt att ha ett eget upphovsrättsområde. Det kan också vara 
så, jag vill inte stå i denna ärevördiga talarstol och ljuga för jag har inte den 
kunskapen och det kan så vara. 

Nu borde man, på ett eller annat sätt, ha fokus på, att bli en del av Sveriges 
upphovsrättsområde. Även med tanke på den vision som vi har framöver oss 
att Åland skulle bli en välmående mikrostat och även många mikrostater och 
små stater har den typen av arrangemang med sina grannländer. 

Med tanke på att det är ganska många som tycker att Finland har ett rätt så 
stort ansvar att bidra till en lösning på den här frågan så jag glad över att flera 
av de äldre ledamöterna, ingen nämnd och ingen glömd, är här på plats. Jag 
har förstått att den här frågan diskuterades under processen med nuvarande 
självstyrelselag.  

Civilrätt i allmänhet hör ju till rikets behörighet. Jag har inte lyckats hitta 
formuleringen på civilrättsliga frågor som har en anknytning till vår behörig-
het. I 18 § punkt 20 i självstyrelselagen sägs att; ”postväsendet hör till Åland 
samt rätt att utöva rundradio- och televisionsverksamhet.” Så det är någon-
ting som talar för det. Jag pratade med en person som var med i den här pro-
cessen och han var rätt övertygad om att resonemanget om upphovsrättsom-
råde nämndes i förarbetena. Men då var inte motivet dagens mediabrus, som 
ingen kunde ha någon aning om då, utan motivet var att man inte skulle få så 
oerhört många söndertrasslade behörighetsområden. Vi har ju väldigt många 
söndertrasslade behörighetsområden idag.  

Ett tips är att utskottet kan titta på det här och kanske kan få ytterligare 
motiv för att göra framstötar till riksmyndigheterna. Kanske ltl Gunnar Jans-
son eller vtm Gunnar Jansson känner till någonting? Jag satt själv och lus-
läste ordet civilrätt i självstyrelselagen så mycket jag bara hann, men jag har 
inte kunna få ögonen på någonting annat än det som sägs i 18 § i självstyrel-
selagen.  

Tack för en väldigt konstruktiv diskussion. 

Talmannen 
Begärs ordet? Diskussionen avslutat. 

Kan förslaget att remittera ärendet till lag och kulturutskott omfattas? Förslaget är om-
fattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. 

 Remiss 

7 Kvalitetssäkra sjukvården genom nordiskt samarbete 
Ltl Anders Erikssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 10/2013-2014) 
Talmannens förslag är att detta ärende remitteras till social- och miljöutskottet. 

Diskussion. 

Ltl Anders Eriksson 

Fru talman! Den här motionen syftar till att kvalitetssäkra sjukvården genom 
nordiskt samarbete. Men förslaget ska också ses som ett diskussionsunderlag 
för en bredare debatt om de utmaningar Åland står inför när det gäller att 
ordna framtidens sjukvård för våra medborgare.  
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Mina värderade kollegor i social- och miljöutskottet vet att jag ville ta den 
här diskussionen redan då, det gick väl si så där. Jag ska inte säga någonting 
om det för jag hoppas att mina kollegor, med nytt friskt mod, tar sig an frågan 
nu när det finns ett underlag.  

Det är två faktorer som är ganska viktiga när det gäller den här frågan. För 
det första, den förändrande demografin leder obönhörligen till ökade kostna-
der inom hälso- och sjukvård framöver. Det måste vi ha fokus på. Jag hoppas 
på en konstruktiv framtidsdebatt. 

Den andra faktorn är för att säkerställa hög vårdkvalitet krävs stora voly-
mer, räknat i antal patienter. Specialistkompetens kräver också möjligheter 
att använda sin kompetens för att den ska upprätthållas. Det här gäller gene-
rellt oavsett vad man än jobbar med, men extra viktigt är det inom sjukvår-
den. 

Trots att det i de nordiska länderna i dag bor cirka 25 miljoner invånare 
anser många nordiska politiker att antalet är i minsta laget för att säkerställa 
kvaliteten på vården. Åland, med sina drygt 28 000 invånare, är i det här per-
spektivet mikroskopiskt litet. 

Utmaningarna och förutsättningarna är förstås olika. Ute i Norden handlar 
det om verkligt hög specialisering och enormt dyra behandlingar om man 
skulle kunna dela upp dem med mellan länderna. Medan vi på Åland betyd-
ligt tidigare bör göra avvägningar om vad vi kan utföra inom sjukvården här 
hemma och vad som vi behöver upphandla externt. Detta är inget nytt, dessa 
avvägningar har ju tidigare redan gjorts mång gånger. Jag tror att man igen 
systematiskt bör gå igenom det här, och då menar jag inte bara i ÅHS-
styrelsen utan här i lagtinget med ett verkligt seriöst underlag från vår rege-
ring om vad Åland måste ha när det gäller grund hälso-och sjukvård och vil-
ken specialiseringsgrad vi ska ha här hemma. I det sammanhanget är det de 
nordiska länderna, kanske främst Finland och Sverige, som är de naturliga 
samarbetspartnerna för vår del. 

Mycket är på gång när det gäller det här. Den tidigare svenske ministern 
Bo Könberg har ansvar för att skriva en oberoende rapport om hur det nor-
diska samarbetet inom hälsoområdet kan utvecklas och stärkas under de 
närmaste fem till tio åren. Jag hade förmånen att få utbyta tankar med Kön-
berg när han var här. Jag har blivit allt mer övertygad om att det här måste vi 
göra någonting åt. Det pågår en stor debatt runt om oss och det är en debatt 
som vi också bör vara förberedda på att ta.  

Mittengruppen i Nordiska rådet verkar sedan länge för ett mer effektivt 
hälso- och sjukvårdssamarbete i Norden. 

I ett medlemsförslag har Mittengruppen fört fram en lista över målsätt-
ningar för en mer samordnad nordisk sjukvård. För att spara tid tar jag inte 
upp hela listan för den finns i motionen. Jag hoppas att mina kollegor kan ta 
del av den listan. Notera att många av förslagen är synnerligen relevanta för 
Åland. Jag vill nämna fyra punkter: 

– Utveckling och utvidgning av NORDCAN-samarbetet för att införa ett 
nordiskt cancerregister. Antalet cancerfall ökar tillsammans med den demo-
grafiska förändringen i de nordiska länderna. Ett större registreringsområde 
skulle underlätta forskning och bidra till att identifiera och sprida ”bäst möj-
liga kunskap”.  

– Gemensamma inköp av utrustning, medicin, IT-system osv, då detta är 
möjligt och medför lägre priser. Min kommentar är att Åland skulle ha 
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enormt mycket att vinna på det här. Det är mycket möjligt att det här kanske 
görs redan. I och med att vi har två representanter från ÅHS-styrelsen här fy-
siskt på plats så kanske man kan få svar på den frågan.  

– Ett annat förslag som har förts fram är nordisk målsättning om att IT-
system i framtiden ska kunna ”tala med varandra” över landsgränser. Det 
ökar tryggheten för patienter som blir sjuka i ett annat nordiskt land.  

Min kommentar är att ett sådant här system kanske t.o.m. i ännu större ut-
sträckning skulle verka inom landet. Vi vet att många patienter känner sig ut-
lämnade när man får vård i Finland. Vi vet att epikriser kommer på finska 
osv. Det ska bli intressant att höra vad ltl Runar Karlsson säger om det.  

– Den sista punkten är utveckling av telemedicin. En patient ska kunna 
behandlas av den bästa experten, oavsett i vilken del av Norden de två befin-
ner sig i. Om vi tänker på den åländska skärgården så tror jag att vi skulle ha 
mycket att vinna på det. 

Ovanstående frågeställningar är ännu mera viktiga för ett litet ö-samhälle 
som Åland. Det krävs rätt konkreta krafttag för att möta de utmaningar Åland 
står inför. Därför har vi delat upp den här klämmen i fyra punkter: 

1 Att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att betydligt höja ambit-
ionen för det nordiska hälsovårdssamarbetet. 

2 Att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att ta del av och aktivt bi-
dra till den pågående processen för att förstärka nordiskt samarbete 
inom hälsovårdssektorn som sparar resurser. 

3 Att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att förbättra hälsovårdens 
kvalitet samt öka patientsäkerheten, bl. a genom att ge patienterna rätt 
att söka bästa möjliga vård över landsgränserna. 

4 Att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att börja arbeta mot må-
let att skapa ett nordiskt område där patienter, forskningsresultat och 
patientinformation kan röra sig fritt. 

Jag vill inte här och nu göra någon sorts uppdelning när det gäller vad vi ska 
göra och vad vi inte ska göra. Jag hoppas också här att vi kan få en god debatt 
och ett seriöst arbete i social- och miljöutskottet om den här frågan. Tack. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Det är mycket viktigt fråga som ltl Anders Eriksson 
lyfte fram i motionen, hur vi ska ordna framtidens sjukvård och utma-
ningarna där. Den debatten är viktig att ta.  

Dina kollegor i social- och miljöutskottet har inte sagt nej till att dis-
kutera de här frågorna, däremot tyckte vi att debatten om det enskilda 
ärendet som gällde patientrörlighetsdirektivet kunde vi ta i ett annat 
sammanhang. Jag blev lite förvånad, jag förstår inte riktigt hur Ålands 
Framtid tänker. De säger att vi ska eliminera sådant som förhindrar pa-
tienternas fria rörlighet över landsgränser, men samtidigt röstade 
Ålands framtid för att förkasta patientrörlighetsdirektivet helt och hål-
let. De säger att Norden med 25 miljoner invånare är för litet men man 
vill ändå sköta allting själv. Hur går detta ihop?  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Låt oss hålla fast vid den konstruktiva ton som vi har haft glädjen att ha 
här hela eftermiddagen. Jag vill först tacka för att ltl Carlsson anser att 
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det här är en viktig fråga. Vi tar den här diskussionen i utskottet. Vissa 
saker vinner man som politiker på om man kan glömma, lämna och gå 
vidare. Jag minns väl den där debatten men jag vill ha fokus framåt. Vi 
har nu ett underlag och vi tar detta i utskottet. Jag är inte full lärd men 
jag vill gärna bli det, jag hoppas att vi alla i utskottet kan bli det och se-
dan när vi vet, både ltl Carlsson och jag, vad vi pratar om så fortsätter vi 
debatten. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Det är bra om ltl Eriksson kan ändra sig och i framti-
den fortsätta att vara positiv till patientrörlighetsdirektiv. 

I motionen tar man också upp frågan om kunskapsspridning mellan 
länderna när det gäller sällsynta sjukdomar.  

När det gällde patientrörlighetsdirektivet tog jag också fasta på ar-
betsfördelningen och den problematik som finns med etiska och mora-
liska avgränsningar osv. Det är också viktigt att man har mycket kun-
skap och att man har experter. Åland är faktiskt för litet för att hantera 
alla de här frågorna. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag vet att ltl Carlson gärna försöker hitta fel i de förslag som läggs ifrån 
oppositionen.  

Som jag sade inledningsvis i mitt anförande så hade vi stundtals en 
upprörd diskussion om patientsrörlighetsdirektivet. Låt oss nu lämna 
det bakom oss och inte bara försöka hitta fel, utan att vi med gemen-
samma krafter faktiskt försöker hitta lite möjligheter. Då kan det 
komma något bra ur det här också. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Tack, fru talman! Det här medlemsförslaget i Nordiska rådet om en mer 
samordnad nordisk sjukvård är av mycket stort åländskt intresse. Det 
framförs mycket bra punkter här på sidan 1. Jag ska kommentera de fyra 
klämmarna. Nummer 1, nummer 2 och nummer 4 är landskapsrege-
ringens ansvarsområde specifikt och där har jag inte några synpunkter. 

Nummer 3 berör ÅHS mera och det arbete som jag sysslar med under 
månaderna. ”Att förbättra hälsovårdens kvalitet”, det projektet har vi 
inom ÅHS och har haft i många årtionden. Det är på gång.  

Den andra delen ”att öka kvaliteten och patientsäkerheten genom 
rätt att söka bästa möjliga vård över landsgränserna”. Det hör ju ihop 
med patientrörlighetsdirektivet som vi nyligen har behandlat här och 
accepterat.  

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är riktigt. Jag var själv andra undertecknare på medlemsförslaget 
som lades den 24 september 2013. Det var ganska långt före vi behand-
lade patientrörlighetsdirektivet. 
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Jag tycker att den här diskussionen har varit så pass bra. Jag noterar 
att vtm Roger Jansson också tycker att det är viktiga frågor som tas upp. 
Därför var jag ivrig och ville ta den här debatten redan när vi behand-
lade patientrörlighetsdirektivet. Men enligt mitt förmenande så bar den 
debatten kanske lite på väg på irrfärder. Därför vill jag igen nu lyfta upp 
det här rent konkret, baserat på mycket av de förslag som finns i det 
medlemsförslag som Mittengruppen gav, men med en återkoppling till 
hur det berör Åland, vilket det gör i synnerligen hög grad. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Tack, fru talman! När det gäller det tredje klämförslaget, som jag är inne 
på att diskutera, så är det de två första punkterna på sidan 1 som har att 
göra med rörligheten över landsgränserna. Mycket av det styrs av pati-
entrörlighetsdirektivet på ett positivt sätt nu framöver. Det kan finnas 
några ytterligare nordiska förbättringsmöjligheter så lycka till med det. 

Sedan kan jag också informera om att när det gäller den sista punkten 
på sidan 1, utveckling av telemedicin, så var det ett projekt som starta-
des inom ÅHS redan 1994 av dåvarande chefläkaren Fagerlund. Men 
sedan han försvann från ÅHS så har det levt ett väldigt obetydligt liv. 
Jag hör också till dem som anser att en del av skärgårdsproblematiken 
när det gäller sjukvården kunde lösas med hjälp av utvecklad telemedi-
cin. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Samtidigt som jag stod och pratade med vtm Roger Jansson så hade jag 
detta i bakhuvudet, men jag kom inte riktigt exakt ihåg hur det var och 
därför vände jag mig till dem som sitter i ÅHS-styrelsen. Det pratades 
tidigare under dagen att man slog in öppna dörrar och jag började lite 
känna en oro för det. 

Som jag sade i mitt huvudanförande så tror jag att det här är någon-
ting som kan vara väldigt viktigt för den åländska skärgården. Jag upp-
levde också av Anders Fagerlund att det här var ett projekt som kanske 
ganska mycket stod och föll med honom. Han var väldigt engagerad och 
jag undrar om det inte redan var på gång under 90-talet. Jag vill minnas 
att jag har varit med om flera informationstillfällen om detta. 

Tack för stödet! 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Minister Carina Aaltonen 

Fru talman! Jag uppfattar att den här motionen handlar mer om vad Mitten-
gruppen i Nordiska rådet gör. Det är en lång lista på målsättningar. Jag och 
landskapsregeringen uppskattar naturligtvis allt arbete som görs inom den 
nordiska plattformen. Det är naturligtvis väldigt bra med samverkan obero-
ende om det handlar om lokal nivå, regional nivå, landskapsnivå, nationell 
nivå, nordisk nivå eller europeisk nivå. Vi behöver mer samverkan och sam-
arbete, så är det. 

När det handlar om det nordiska arbetet inom hälso- och sjukvårdsbyrån 
inom landskapsregeringen så är min uppfattning att Åland minsann har en 
hög ambitionsnivå redan idag. Jag förstår ärligt talat inte på vilket sätt vi 
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skulle kunna höja ambitionsnivån ytterligare, även om vi också skulle för-
dubbla resurstilldelningen till hälso- och sjukvårdsbyråns personal. Vi gör 
minsann väldigt mycket redan. Jag ska strax gå in på detta. 

I den andra klämmen uppmanar Ålands Framtid: ”att lagtinget uppmanar 
landskapsregeringen att ta del av och aktivt bidra till den pågående proces-
sen för att förstärka nordiskt samarbete inom hälsovårdssektorn som spa-
rar resurser.”  Det kräver också väldigt mycket personella insatser om vi ak-
tivt ska vara inne och bidra till den nordiska forskningen och utvecklingsar-
betet. Vi har olika lagstiftningar, vi har olika praxis och det kräver ganska 
mycket av oss. 

De andra två klämmarna har redan nämnts här tidigare i diskussionen.  
Nå, vad gör vi inom hälso- och sjukvårdsbyrån? Vår landskapsläkare deltar 

idag i de nordiska generaldirektörsmötena inom hälso- och sjukvårdsområ-
det. De träffas ungefär en till två gånger per år för att diskutera aktuella frå-
gor. Där får man möjlighet att ta del av de olika ländernas och självstyrande 
områdenas utvärderingar och rapporter. Vi har också flera arbetsgrupper till-
satta som jobbar med samarbetsfrågor. Frågan om gemensamma inköp av 
nya dyra läkemedel finns på listan och även utvärderingen av ny medicinsk 
teknik osv. och man tar t.ex. också flera PAN nordiska kliniska studier. 

Ett annat område är tjänstemannaforum för beredskapsfrågor. Svalbard-
gruppen träffas regelbundet och i fjol ordnade de en stor operation; Havsörn. 
Det var en beredskapsövning där man simulerade en kärnkraftsolycka i 
Forsmark och där också Åland fick radioaktivt nedfall över sig. Sedan har det 
även varit en bussolycka där katastrofmedicin i Umeå var inblandad och de 
hjälpte till att arrangera beredskapsövningen här på Åland. Så där har vi ett 
stort samarbete idag redan och där är landskapsläkaren med. 

Ett annat område är statistiken. Vi redovisar statistik inom hälso- och 
sjukvårdsområdet. Vi på Åland skulle faktiskt behöva förstärkning för att vi 
ska kunna jämförelser med andra områden. Nomesco årliga statistikbok kom 
ut här nyligen. 

Andra samarbeten handlar om utbildning där vi bl.a. har svenska AT-
läkare som gör sin tjänstgöring här hos oss på Åland. Idag har vi redan väl-
digt mycket den gränsöverskridande vården och de kliniska samarbetena. 
Ungefär 20 procent av patienterna som remitteras utanför Finland så remit-
teras till Sverige. De är nästan alla sådana som har hjärtproblem; onkologiska 
patienter, dvs. ballongsprängningar, barn med hjärtproblem och de hänvisas 
och remitteras till Sverige. Det här har fungerat väldigt bra. 

Det senaste samarbetet gäller smittskyddsenheten. Där har vi tagit modell 
av Gotland och infört en smittskyddsenhet på Åland. Nu jobbar vi som mest 
med att förhindra spridandet av sexuella överförbara infektioner. Vi har fått 
ta del av Sundhetsstyrelsen material om hur man på ett kostnadseffektivt sätt 
kan göra det här arbetet. 

Med tanke på de resurser vi har på hälso- och sjukvårdsbyrån så görs det 
väldigt mycket.  

I landskapsförordningen som styr landskapsregeringens allmänna förvalt-
ning om hälso- och sjukvårdsbyrån så är uppdraget: ”Att handlägga ärenden 
som gäller främjande av hälsa och förebyggande av sjukdomar.” Det är 
uppdraget till hälso- och sjukvårdsbyrån. Inom andra områden i Norden så 
jobbar man mycket aktivt med folkhälsa, tillsyn och lagstiftning. Vi ska ytter-
ligare utveckla arbetet inom hälso- och sjukvårdsbyrå. Idag finns det för när-
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varande 1,6 tjänster på det här området som rör hela Ålands befolkning. Förr 
eller senare behöver man få kontakt med hälso- och sjukvården. För tillfället 
är personalstyrka 1,6. Vi hoppas att vi ska få upp tjänsterna till 2 från hösten. 
Vi behöver ytterligare förstärka det här området och det behöver vi också om 
vi ska kunna fördjupa det nordiska samarbete ytterligare. Jag tycker att vi gör 
fantastiskt mycket med de resurser som finns idag. Tack. 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Tack, fru talman! Tack för ett brett anförande som berörde många punk-
ter. Ministern sade bl.a. att landskapsregeringens ambitionsnivå mins-
ann är hög när det gäller det nordiska samarbetet. I vilken omfattning 
deltar ministern i de nordiska ministermötena vad gäller hälso- och 
sjukvård? 

Minister Carina Aaltonen, replik  

Fru talman! Jag har deltagit i samtliga hittills och kommer att göra det 
också. Mötena brukar vara i juni varje år. Vi träffas och har diskussioner 
och seminarier. Jag har också haft möjlighet att träffa mina kollegor 
från både Sverige och Finland inom det här området utöver de nordiska 
mötena. Jag har dels varit på besök till Helsingfors och har haft en mi-
nister här på besök till Åland.  

Det nordiska samarbetet behövs och vi tar erfarenheter av varandra. 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Tack, det låter positivt. Anförandet rörde sig ganska mycket om på vilket 
sätt vi på Åland jobbar och förverkligar de här frågorna. Vilka frågor an-
ser ministern att ligger högst på landskapsregeringens nordiska agenda 
vad gäller utvecklingen av det nordiska hälsovårdssamarbetet? Vilka 
diskussioner på ministerrådsnivå anser ministern att är mest relevanta 
och intressanta för Åland? 

Minister Carina Aaltonen, replik  

Den fråga som jag tycker att berör väldigt mycket nu är arbetet som har 
satts igång med ungdomars psykiska ohälsa. Gemensamt arbete har på-
börjats med att bryta trenden med unga människor som mår dåligt. Det 
följer jag med intresse. 

Vi på Åland är beroende av att få personal utifrån inom hälso-och 
sjukvården. Här är utbildningssamarbetet otroligt viktigt och att vi har 
en gemensam nordisk arbetsmarknad inom det här området för att få 
just kompetens till ÅHS. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Ministern säger att man har hög ambitionsnivå på hälso- och sjukvårds-
byrån och det tror jag att man har. Jag tror att man har duktig personal 
på hälso- och sjukvårdsbyrån. Ministern sade också man har för lite re-
surser, det kanske kan förvåna men jag tror att jag håller med om det 
också. Jag har sett en sammanställning där dessa 1,6 personer motsva-
ras av ungefär 10 personer på Färöarna och Grönland. Nu har väl Ålands 
Framtid kanske inte gjort sig mest känd för att vi vill öka resurserna till 
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offentlig sektor, utan vi vill istället omprioritera. Ser vi på den resurstill-
delning som har förekommit under de senaste 5 åren till ÅMHM så är ju 
den enorm egentligen mot vad som har skett här. Här ska man driva ut-
vecklingsarbete inom hälso- och sjukvården. Vi tycker att det är en lite 
märklig prioritering. Resurserna är små nu. Har landskapsregeringen 
faktiskt prioriterat rätt? 

Minister Carina Aaltonen, replik  

Tack, fru talman! Här måste jag komma med ett tillrättaläggande. Här 
har ltl Eriksson fel uppgifter. När myndigheten ÅMHM bildades av tre 
olika enheter har faktiskt personaldimensionering inom ÅMHM mins-
kat betydligt sedan tidigare. Inom mitt område så gör vi allt vad vi kan 
för att minska på de personella resurserna. Vi borde kanske inte omfat-
tas av den allmänna neddragningen på samma sätt. Just när det gäller 
människor och hälsa så behöver vi förstärka både hälso- och sjukvårds-
byrån men också ÅMHM. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Vi får ofta höra att landskapsförvaltningen har minskat med 70 perso-
ner. Jag har många gånger efterlyst en sammanställning över detta. Med 
tanke på när ÅMHM bildades, menar ministern på fullt allvar att när 
ÅMHM körde igång sin verksamhet så är det nu mindre personal än vad 
det var tidigare? Det vill jag verkligen se svart på vitt. 

Det var ett intressant replikskifte tidigare. Ministern sade att hon 
hade deltagit i samtliga hälso- och sjukvårdsministermöten. Jag har va-
rit med sex gånger och träffat miljöministrarna och en gång har jag sett 
den åländska miljöministern. Ska man tolka det på det sättet att hon 
prioriterar hälso- och sjukvårdssamarbetet mera än miljöministersam-
arbetet?  

Minister Carina Aaltonen, replik  

Fru talman! Jag prioriterar så gott jag kan. Jag har varit på tre miljömi-
nistermöten, men jag har faktiskt varit på samtliga hälso- och sjuk-
vårdsministermöten. Sedan har jag inte varit på alla nordiska möten, det 
stämmer. Jag har hoppat över två nordiska möten där miljön har varit 
på agendan.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Vtm Roger Jansson 

Fru talman! Jag har redan sagt det i en replik och jag säger det igen att det 
här är en bra och en intressant motion, lika som flera av de motioner som 
lämnas in. Bra motioner har det förstås särskilt varit under de år som vi har 
suttit i opposition. Det ska erkännas att motioner är oppositionens arbets-
verktyg, som vi har givit dem tillsammans enhälligt, och det är meningen att 
de ska användas och det är meningen att de ska vara till nytta för den 
åländska politiken. Därför hör jag till dem som har ett väldigt avslappnat för-
hållningssätt till motioner och befrämjar dem på olika sätt.  

Det har funnits politiker och tider när den åsikten har förekommit att mot-
ioner får ligga obehandlade i utskotten. Då måste man läsa lagtingsordningen 
och arbetsordningen, där står det att motioner ska behandlas och de ska be-
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handlas. Att de sedan kommer lite lägre ner i förteckningen över utskottens 
prioriteringslista betyder inte att det som kommer på slutet inte ska behand-
las. Motionerna ska behandlas. 

Den här motionen, lika som alla andra motioner, innebär att tack vare att 
motionerna lämnas in och någon har tänkt till om problematiken så kommer 
utskotten att få ny kunskap. Utskotten kommer att höra sakkunniga och 
kommer att lära sig mera om det ämnet. Det är mycket värdefullt. Sedan be-
höver man inte godkänna alla motioner, någon motion kanske man kan god-
känna ibland för att de är väldigt begränsade och väldigt målinriktade, medan 
andra motioner är bredare och inte behöver man godkänna dem. Men mot-
ioner kommer ändå att ha ett värde både för utskottet, lagtinget och för de 
som sitter i regeringen och till och med ibland för tjänstemännen. Därför är 
det viktigt att ha ett avslappnat förhållningssätt till motionerna. 

Den här motionen är av ett mycket stort åländsk intresse. Varför det? Ja, 
därför att vi ligger där vi ligger. Vi ligger på gränsen mellan två länder. När 
det gäller hälso- och sjukvården så finns det gränshinder och det kommer det 
alltid att finnas. Det kan vara bra ibland ur ekonomisk synpunkt att det finns 
gränshinder också. Men det finns orsak i det nordiska samarbetet, lika som i 
det europeiska samhället och lika som i det globala samarbetet att försöka 
riva murar också inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan länderna för att 
skapa bättre förutsättningar för patienterna att få rätt vård, bästa vård och 
snabbaste möjliga vård.  

Jag ska strax återkomma till några tilläggskommentarer om klämmarna. 
Jag vill ännu hålla mig kvar på första sidan. Den sista punkten, telemedicin, 
berördes lite kort i en replik från min sida. År 1994 hade vi det som projekt 
inom ÅHS-styrelse på basen av det stora intresse som dåvarande chefsläka-
ren Anders Fagerlund hade i frågan. Efter några år lämnade Anders Fager-
lund ÅHS och flyttade till Uppsala och där blev han ledare för deras telemedi-
cinprojekt och har drivit det ända sedan dess. Nu vet jag inte om han är pens-
ionerad men i alla fall så länge han jobbade i Uppsala så drev han projektet 
för deras del.  

Tanken 1994 var då för vår del tudelad, dels skulle vi använda den elektro-
niska kontakten så att personalen inom ÅHS kunde bedöma det som hände 
med en patient ute i Brändö med hjälp av bilder och annan kunskap online. 
Redan 1994 höll vi på med sådant. Det var en teknik som då inte var särskilt 
dyr heller så det fanns alla möjligheter att gå vidare med tekniken. Då kanske 
man kunde ha använt färre flygtransporter som var aktuella då, färre helikop-
tertransporter som är aktuella idag och färre transporter överhuvudtaget in 
till Mariehamn. Därmed kunde man tjäna pengar och få en bättre behandling 
av patienterna. 

Den andra delen av det projektet var sedan att ett litet centralsjukhus som 
det åländska naturligtvis har väldigt begränsad specialistkunskap och det 
kunde man då få ifrån andra sjukhus runt om i Norden och i världen.  

Efter att Anders Fagerlund slutade så har Björn-Olof Ehrnström i viss mån 
drivit det här när han var chef på ÅHS. Nu har Jaana Lignell det här ansvaret 
på sig. Vi får se hur hon hinner och orkar driva det vidare. Att det är på bor-
det är fullständigt klart.  

Idag görs det operationer t.ex. på Uppsala universitetssjukhus där den spe-
cialiserade specialisten sitter i Sydney i Australien och följer med operationen 
och ger direktiv eller ger åtminstone råd. Det här är allmänt globalt före-

404 



  

kommande och är idag en mycket viktig del. Det är inte frågan om att upp-
finna hjulet på nytt utan att använda det hjul som är uppfunnit.  

När det gäller klämmarna i motionen så måste man hålla med ministern 
när hon säger att vi måste betänka vår litenhet. När det gäller klämmarna 1 
och 2 så är det ett samarbete som drivs vidare av organisationer med hundra-
tals anställda i administrationen i Finland, i Sverige i Norge och i Danmark. 
På Island är de betydligt färre och i de självstyrande områdena är de ytterst 
få. Vi måste också här förstå att vi inte kan uppfinna hjulet själva och inte kan 
vi heller bygga det utan vi får hänga med och knuffa på och ibland säga att det 
här är våra intressen och att det här behöver befrämjas. Precis som vi också 
vill göra trots vår litenhet i Europeiska Unionen. 

På det sättet måste man förstå att de här förslagen i sig nog inte motiverar 
ökade resurser på vår hälso-och sjukvårdsbyrå eftersom vi har så mycket an-
nat som talar för lite mera resurser när det gäller skötseln av den dagliga 
hälso- och sjukvården i landskapet. Det är återigen en prioriteringsfråga.  

När det gäller de två sista klämmarna så har jag lite synpunkter på ekono-
min som jag upplever som ett stort problem på ÅHS. När man beslutar om 
”second opinion” så innebär det extra kostnader för samhället för att någon, 
jag till exempel som patient, inte är nöjd med det ”the first opinion” från lä-
karnas sida, utan jag vill ha en ”second opinion” och det kostar naturligtvis. 
Om vi tänker oss att jag inte tror på den läkare som är avsedd att operera mig 
för något fel som jag har i kroppen och då vill jag vända mig t.ex. till en norsk 
läkare på ett norskt sjukhus och samhället betalar. Det kan naturligtvis inte 
fungera så, utan då måste man göra en special bedömning om Jansson har 
rätt. Kan han ha rätt, om han behandlas av ÅHS så kommer det att bli ett då-
ligt resultat, men om man behandlas i Norge så kommer det bli ett bra resul-
tat? Då är frågan; vilken blir då Janssons andel av den kostnaden? Det är dy-
rare i Norge, det kan till exempel vara tre gånger dyrare. Och vad blir kostna-
den för ÅHS? I en sådan situation kan det vara rimligt att ÅHS:s andel kan bli 
den som man ändå skulle ha med patienten Jansson. Det här är en pågående 
diskussion. Vi har många exempel på den problematiken i det dagliga arbetet 
på ÅHS. Vi har också många exempel där det har visat sig att det är mer rik-
tigt att man gör det här ingreppet i hälso- och sjukvården på annat håll för att 
klara av den här patienten. 

Men att öppna slussarna och säga att det är regel, det kommer inte eko-
nomiskt att fungera, det är alldeles klart. Samma gäller också den fjärde 
klämmen som lyder: ”Att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att 
börja arbeta mot målet att skapa ett nordiskt område där patienter, forsk-
ningsresultat och patientinformation kan röra sig fritt.” Vi hörde redan vad 
jag tyckte om patienterna, det måste finnas begränsningar.  

Forskningsresultat och patientorganisation är en annan sak. Här har vi 
min gamla käpphäst om läkemedelsinformationen i Finland som är på finska. 
Det måste bli en nordisk fråga, man måste ha en nordisk läkemedelsförteck-
ning som man har att hålla sig till. Tack.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det var många goda kommentarer som dök upp. Jag hinner inte ta upp 
allt på två minuter. Men jag uppskattar mycket vtm Roger Janssons av-
slappnade förhållningssätt, som han sade själv, till motionerna. Jag 
tycker att det många gånger går enormt mycket prestige i det här. Mot-
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ionerna ska med alla medel absolut i papperskorgen. Precis som det sa-
des så är det ett arbetsverktyg för oppositionen. Många gånger har jag 
hört folk som sagt; ”ledsnar du inte, har ni inte ledsnat att lägga förslag 
och allt åker i papperskorgen? ”Det känns nog lite trögt ibland, det kan 
jag hålla med om, det är så pass trögt att det är ganska länge sedan som 
jag lade hemställningsmotioner överhuvudtaget. 

Tar vi fasta på att frågan ska behandlas, som vtm Jansson säger, man 
ska höra sakkunniga så får ju givetvis alla mera kunskap. Jag har ändå 
försökt trösta mig med att många av de förslag som man har lagt tidi-
gare har dykt upp så småningom i form av regeringsförslag. Man kan ha 
olika åsikter om det men jag känner ändå att man har tillfört någonting. 

Talmannen 
Tiden är ute!    

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Genom mina 30 år här så har jag också väckt många mot-
ioner som har sablats ner och sedan har jag tyckt mig se att de ändå 
finns med i politiken. Det är ingenting som jag har haft orsak att ta åt 
mig som en seger, utan det är den normala politiska utvecklingen. 
Ibland tänker den ena lite före de andra och ibland släpar den ena efter 
lite i sitt tänkande och så småningom kommer alla kloka idéer att be-
handlas på ett eller annat sätt. Därför kan vi finna att våra initiativ, sär-
skilt när man har suttit i opposition, visst kommer tillbaka i regerings-
förslag. Det är ingenting märkligt med det, jag tycker inte att man behö-
ver tala om det och ära sig själv eller någon annan.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag sade tidigare att jag tyckte att det har varit en trevlig och bra efter-
middag. Jag vill också tacka vtm Jansson. Vi har haft våra duster på 
sistone och under åren, men den här avslappnade inställningen kändes 
väldigt bra. 

När det gäller klämmarna så skulle vi kunna diskutera länge kläm 
nummer 4. Jag tror att vården, uppbyggd på ett annorlunda sätt än vad 
den är uppbyggd idag, kan man rent av kan spara pengar på framöver.  

När det gäller klämmarna så sades det att man måste beakta vår li-
tenhet, det behöver man givetvis göra och det är jag den första att hålla 
med om. Min uppfattning är att man hade en ganska låg ambitionsnivå 
ifrån landskapsregeringens sida när det gäller det här. Jag ville höja am-
bitionsnivån och det var huvudorsaken till att jag lade den här motionen 
i Ålands lagting. Jag ville också att Åland lagting skulle diskutera de här 
frågorna som man diskuterar ute i Norden. Nu blev det tyvärr ganska 
tomma bänkar här, men det får man också ta. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Vi har många möjligheter att diskutera hälso- och sjukvård 
här i salen. Vi får nu från landskapsregeringen ett bokslut och en verk-
samhetsberättelse över hälso- och sjukvården. Den innehåller också en 
berättelse över personalutvecklingen inom de olika sektorerna, så det är 
bara att läsa de här handlingarna så ser man om personalen har ökat el-
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ler minskat på de olika ställena. Jag hoppas att texterna ska vara tydliga 
där. 

Fru talman! Jag vill avsluta det här replikskiftet med att säga att orsa-
ken till att man ofta har ett spänt förhållande till förslag som kommer 
från oppositionen, t.ex. i form av motioner, så är att de innehåller så 
mycket krut, spjutspetsar och knivsuddar. Den här motionen innehåller 
inte det och därför är det lätt att ha ett avslappnat förhållningssätt till 
denna.  

Talmannen 
Tiden är ute! 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 

8 PAF-bidrag för omsorgsbostäder 
Ltl Brage Eklunds m.fl. åtgärdsmotion (MOT 11/2013-2014) 
Talmannens förslag är att detta ärende remitteras till finans- och näringsutskottet  

Diskussion. 

Ltl Brage Eklund 

Tack, fru talman! Ålands Framtid ordnade ett seminarium den 9 oktober om 
specialomsorgen på Åland. Under det seminariet kom det fram många åsikter 
men också en viss frustation från föräldrar att inte något boende till klienter 
med vissa svårigheter har åstadkommits. 

Landskapsregeringen har nyligen behandlat en fördelning av PAF-medel, 
där man bl.a. har behandlat Ålands omsorgsförbunds anhållan. Man har de-
lat ut drygt 2 miljoner euro i bidrag, knappt 400 000 euro i projektbidrag och 
nästan 850 000 euro i lån till föreningslivet.  

Den här motionen ifrågasätter egentligen hur man resonerar och hur man 
motiverar vissa avslag för en del organisationer medan andra organisationer 
får bidrag.  

I budgeten för 2014 fick vi in skrivningar i de allmänna motiveringarna. 
Jag citerar; ”öka individens självbestämmande samt stärka förutsättning-
arna för ett självständigt boende, där bla a ett långsiktigt bostadsprogram 
tas fram för personer med utvecklingsstörning”.  Det är ju helt i linje med al-
las önskan. Intentionen är god men några medel för ändamålet anslogs inte i 
budgeten och därför undrar vi hur man diskuterar när man i motiveringarna 
till avslaget för Ålands omsorgsförbund endast skrev in: ”Beslöts avslå ansö-
kan om projektbidrag då Ålands omsorgsförbund även sökt och kommer att 
beviljas räntestöd.”  

Andra organisationer, t.ex. Lumparlands kommun har också sökt och de 
fick både projektbidrag för äldreboende och räntestödslån. Inom sjukvården 
så har geriatriska kliniken fått stora pengar. Jag skulle kunna räkna upp flera, 
men det är helt onödigt.  

Man borde ha en likabehandlingsprincip när man behandlar sådana här 
typer av ärenden. Det är väl ingen lögn att säga att behovet är stort när det 
gäller det här klientelet. Det finns 29 personer idag som väntar på att få ett 
självständigt boende. Ingenting har hittills gjorts. Vid behandlingen av ansö-
kan om bidrag så tycker Ålands Framtid att man inte har behandlat alla lika.  
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Med anledning av det ovanstående föreslår vi att lagtinget uppmanar land-
skapsregeringen att i brådskande ordning bevilja Ålands omsorgsförbund 
projektbidrag ur PAF-medlen för byggande av omsorgsbostäder i Godby. 
Tack, fru talman. 

Minister Carina Aaltonen  

Fru talman! Nu skulle det gälla att hålla en avslappnad attityd till den här 
motionen också. Men det är svårt eftersom det handlar om att skilja på äpp-
len och päron och vem som ska göra vad. Här finns det mycket samman-
blandningar. Det är svårt att vara avslappnad till den här åtgärdsmotionen.  

Däremot instämmer jag helt och hållet i den skrivning som finns i budge-
ten för 2014 om att landskapsregeringen vill öka självbestämmande för per-
soner med utvecklingsstörning och stärka förutsättningarna för ett självstän-
digt boende. Man bör få fram ett långsiktigt bostadsprogram.  

När det gäller allt boende egentligen så är det en kommunal angelägenhet. 
Det är inte så att landskapsregeringen börjar gå in och bygga boenden för 
äldre eller boenden för personer med utvecklingsstörning. Det ska kommu-
nerna ta hand om. Tidigare fick man landskapsandelar för det här. I och med 
reformen så ska nu kommunerna själva kunna budgetera och finansiera för 
byggandet bl.a. för omsorgens bostäder.  

I motionen hänvisar ltl Eklund till PAF-bidragen och att Mariehamns stad 
och Lumparlands kommun får pengar. Mariehamns stad får dels pengar för 
en energikartläggning och Lumparlands kommun får också pengar för ener-
gieffektivisering, den del som handlar om hur man ska energieffektivisera. Vi 
har sagt att vi ska använda en del av PAF-medlen till att förbättra för miljön 
och använda bidragen för åtgärder som också skapar sysselsättning och som 
kan få ned driftskostnaderna på sikt och det är just det som Lumparlands 
kommun har sökt om. Det handlar inte om att få ersättning för hela om- och 
tillbyggnad av äldreboendet.   

Ålands omsorgsförbund kom på hösten in till landskapsregeringen med en 
ansökan om både PAF- bidrag och ansökan om lån och räntestödslån. Vi har 
inte system där vi kan bevilja kommunalförbund allt som de söker. Land-
skapsregeringen har för avsikt att bevilja lån och räntestödslån till Ålands 
omsorgsförbund.  

Från socialvårdsbyrån har vi sagt att när vi vet att det ändå handlar om en 
grupp människor, 29 stycken nämnde ltl Eklund, som behöver bostad, så be-
höver det tas fram en plan, ett bostadsprogram där man utreder bl.a. fram-
tida bostadsprojekt, personalbehov, behov att utveckla andra boendelösning-
ar och tjänster samt annan verksamhet som förebygger behov av institutions-
vård samt stöder det här boendet. För varje bostad som kommer till så inne-
bär det också en utökning av Ålands omsorgsförbunds driftsbudget. De utö-
kade boendeplatserna kommer att innebära ungefär en halv miljon på årsba-
sis. Det kommer att ske varje år fram till 2017, 2018 sedan kanske det mattas 
av.  

Investeringsbehovet är stort, driften kommer att öka för Ålands omsorgs- 
förbund och man kommer också att få lån för bostäderna i Godby. Framför-
allt vill vi ha ett bostadsprogram. Ålands omsorgs förbund har sagt att de 
kommer att behandla det i styrelsen under våren, sedan får förbundsfullmäk-
tige ta upp frågan i höst och sedan kommer man tillbaka till landskapsrege-
ringen. Så ser det ut för tillfället. 
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Ltl Axel Jonsson, replik  

Tack, fru talman! När man skrev i budgeten att målsättningen är att; 
”öka individens självbestämmande samt stärka förutsättningarna för 
ett självständigt boende” så kräver det att man också har någonting 
bakom den typen av skrivningar. Ett bostadsprogram är säkert bra men 
det räcker inte bara med bostadsprogram. Landskapsregeringen måste 
också vara beredd att hjälpa till att faktiskt förverkliga de här projekten 
och ta det övergripande ansvaret.  

I och med att landskapsregeringen ger pengar till energikartläggning-
ar och energieffektiviseringar osv. så hamnar man in på en diskussion 
om vad som ska prioriteras. Prioriterar verkligen landskapsregeringen 
energieffektiviseringar framom att de förståndshandikappade ska få 
möjligheter till ett boende som de faktiskt enligt lag har rätt till? Borde 
inte detta prioriteras högre i samband med fördelning av PAF-bidrag 
också?  

Minister Carina Aaltonen, replik 

Fru talman! Jag tror inte att ltl Axel Jonsson hörde på mig tidigare. När 
det gäller boende så är det en kommunal fråga. Man kanske också kunde 
ställa den frågan till Mariehamns stad och till andra kommuner som 
borde driva på så att kön inom omsorgsförbundet skulle minska. 

När det gäller den första skrivningen i budgeten; ”öka individens 
självbestämmande” så har vi fört ett lag-PM till lagberedningen, där det 
ska tas fram en ny lag om självbestämmande. Sedan har vi också andra 
insatser på gång där vi kan vara med och jobba med omsorgsförbundet 
och med föreningar för att öka självbestämmandet hos klienterna. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Visst är det en kommunal fråga, men också energieffektiviseringar är en 
kommunal fråga så det handlar om prioriteringar.  Inte någonstans 
finns det skrivet att landskapsregeringen måste ge stöd för den här ty-
pen av investeringar och på samma sätt finns det skrivet att omsorgsta-
gare i lag har rätt till ett boende. Det måste vi också från den här salen 
hjälpa till att förverkliga, på samma sätt som vi hjälper till att förverkliga 
energieffektiviseringar. Det är samma principer. Det handlar om vad 
landskapsregeringen prioriterar. Är landskapsregeringen i fortsättning-
en beredd att diskutera att också prioritera omsorgsboenden och hjälpa 
kommunerna att komma till rätta med den problematiken? Det är den 
centrala frågan i den här debatten tycker jag.  

Minister Carina Aaltonen, replik 

Fru talman! Det håller jag inte alls med om. Ibland får landskapsrege-
ringen kritik för att vi använder PAF-pengarna på helt fel saker; vi ökar 
driftkostnaderna och vi har inte några principer. Nu när vi faktiskt följer 
våra principer så då är det inte heller bra, då borde vi göra på något an-
nat sätt.  

Nu tycker jag att man går hem, diskuterar med sina representanter i 
Ålands omsorgsförbund, driver på sina kommuner för att få till byggan-
det och framförallt måste man få fram en plan och ett bostadsprogram. 
Om jag har förstått saken rätt så ser situationen mycket bättre ut nu när 
man ska börja bygga lägenheter på Köpmansgatan. Jag vet inte hur 
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många men en ganska stor del av omsorgsförbundets klienter har fått 
bostad i Marstad. Det händer verkligen saker på den här fronten. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Jag försökte hålla debattklimatet på en väldigt balan-
serad nivå. Jag vet inte hur ministern tolkade det eftersom hon tog i så 
där i början. 

Jag anser, lika som min kollega Axel Jonsson, att det här handlar om 
ett väldigt angeläget ärende och en prioriterad fråga. Om minister själv 
var på det här seminariet och lyssnade så fanns det en stor frustration. 
Om jag inte missminner mig så var man också ganska kritisk till mi-
nisterns hantering av detta. Borde det inte vara skäl att landskapsrege-
ringen ganska hastigt kom fram med bostadsprogrammet och planer för 
utbyggnader som man frågade efter?  

När det gäller sådana här ärenden och PAF-medel så även om man nu 
vill skjuta över det till kommunala ärenden så skulle jag vilja se de nya 
fördelningsprinciperna när det gäller PAF-pengar. Hur prioriterar man?  

Talmannen 
Tiden är ute! 

Minister Carina Aaltonen, replik 

Fru talman! Jag får väl uppfatta den här diskussionen som ett informat-
ionsunderskott hos Ålands Framtid. Jag hoppas att det här är ett sätt att 
förbättra kunskaperna hos bl.a. ltl Eklund. Det är kommunerna som har 
ansvar för boendet för sina klienter. Landskapsregeringen har också 
uppmanat Ålands omsorgsförbund att ta fram ett bostadsprogram som 
man sedan kan komma och presentera för landskapsregeringen. Inne 
hos landskapsregeringen finns också ansökan om räntestödslån och lån 
och den ansökan kommer att beviljas. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Grunden till detta var fördelningen och hur man dis-
kutera när man ger den ena bidrag och den andra räntestödslån. Jag fick 
en förklaring till detta, man ger bidrag till sådana som gör energieffekti-
veringar i samband med byggnationer. När har man tagit de nya princi-
perna? Ministern nämnde själv att det har förekommit kritik på hur 
man har spridit ut PAF-pengar i budgeten. Där finns det inga principer, 
det ena gäller driften och det andra gäller investeringar. Det är en ren 
investering för framtiden.  Jag vill veta om de nya principerna är an-
tagna på det viset de bara ska gälla energieffektivisering eller är bedöm-
ningen från fall till fall? 

Minister Carina Aaltonen, replik 

När landskapsregeringen antog fördelningen av landskapsandelar så 
fick kommunerna höga landskapsandelar för att man skulle sköta inve-
steringarna själva. Nu vill ltl Eklund att vi plötsligt ska börja ta in inve-
steringar för kommunala anläggningar på det här sättet.  
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Nej, det har inte gjorts utan det handlar om energieffektiviseringar, 
det är en annan sak, det handlar inte om byggandet av nya bostäder. Det 
nya landskapsandelssystemet kommer väl att diskuteras och hur vi kan 
fördela. Det kommer längre fram. Det här är inte avgjort ännu, menar 
jag. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade.  Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. 

Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget 
är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.  

Remiss 

9 Inflyttades möjlighet att kombinera språkstudier med jobb 
Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 12/2013-2014) 
Talmannens förslag är att detta ärende remitteras till lag- och kulturutskottet. 

Diskussion. 

Ltl Axel Jonsson  

Tack, fru talman! Den här motionen tar sikte på att ta tillvara våra inflyttares 
potential och att skapa bättre kontaktytor mellan det åländska näringslivet, 
det åländska samhället och inflyttarna i deras utbildning.  

Dagens språkutbildning, som landskapsregeringen är med och bidrar till 
ekonomiskt i första hand genom upphandling, tar främst sikte på att man ska 
lära sig språket. Det är en ganska traditionell språkutbildning. 

Under de senaste åren har vi sett ganska intressanta projekt som kommu-
nerna har tagit initiativ till att driva. De projekten har varit väldigt lyckade. 
De studerande läser delvis språk i traditionell mening i skolbänken, men se-
dan är de ute på praktiken några dagar i veckan. Det har varit ett väldigt lyck-
at koncept. Det ger de studerande mycket värdefulla referenser och kontakter 
ute i det åländska näringslivet. Ser man till språkutbildningen så ger det 
också ett annat fackspråk. Man får per automatik lära sig de ord man behöver 
för att klara sig på en arbetsplats. För vissa ger det en möjlighet till anställ-
ning efter att utbildningen är avklarad. Jag tror personligen mycket på den 
här typen av utbildning, att kombinera teori och utbildning med praktiska er-
farenheter och en praktisk utbildning ute i samhället och i det verkliga nä-
ringslivet. Målsättningen är att man ska hamna i näringslivet förr eller senare 
om man läser språk, utbildningen är trots allt en sysselsättningsfrämjande 
utbildning.  

Från Ålands Framtid vill vi bidra till att utveckla den utbildningen att i 
större utsträckning involvera praktik. Vi vill utveckla den sysselsättnings-
främjande utbildningen så att den inte, som i dagsläget, enbart tar sikte på att 
man ska lära sig språk. Man borde diskutera att bredda det här och erbjuda 
andra möjligheter. Kommunerna sköter det här på ett bra sätt idag, men i 
dagsläget är det ingenting som binder kommunerna att göra det. Det är ett 
frivilligt åtagande från kommunernas sida och man har visserligen krav på sig 
att man ska göra integrationsplaner osv. För att säkra den här typen av ut-
bildning för våra inflyttare så borde landskapsregeringen ta en diskussion 
kring det hela och utveckla den sysselsättningsfrämjande utbildningen till en 
mera modern variant av utbildning, givetvis i samarbete med de aktörer som 
existerar redan idag och som bedriver ett mycket, mycket viktigt arbete. 
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Det hänger också ihop med ganska många andra frågor som möjlighet till 
ekonomisk ersättning om man går på den här typen av utbildning. Om man 
ska gå på en SFI-kurs idag så kräver det i praktiken att man är arbetslös för 
att man ska ha den möjligheten. Kursen kräver att man är i skolan hela da-
garna och det är väldigt svårt att kombinera med ett arbete. Mer flexibla möj-
ligheter för våra inflyttare är A och O för en lyckad integrationspolitik enligt 
vår mening. 

Sammanfattningsvis vill vi alltså beredda möjligheten för våra inflyttare. Vi 
vill att man tar ett helhetsansvar på landskapsregeringsnivå för att utveckla 
den språkutbildning som faktiskt är så oerhört viktigt för att vi ska kunna ta 
till vara våra inflyttares potential. 

Vi från Ålands Framtids sida har själva deltagit i projektet Integration.ax 
och haft en praktikant på kansliet. Det är inte bara en humanitär åtgärd och 
att man hjälper de inflyttade att integreras i det åländska samhället utan 
många av dem som kommer hit har faktiskt en otrolig kunskap och kompe-
tens. De resurser som vi har fått ta del av har tillfört mycket på vårt kansli i 
utbyte mot att hjälpa till och bidra med språkutbildning på ett mycket prak-
tiskt och enkelt sätt. Vi tror mycket på den möjligheten att utveckla språkut-
bildningen och integrationsutbildningen på Åland i syftet att inkludera och ta 
tillvara de inflyttades potential. I dagens läge är de egentligen en oerhört out-
nyttjad resurs som vi ska göra allt för att ta tillvara i större utsträckning. 
Tack. 

Minister Johan Ehn 

Fru talman! Det här är återigen en motion med mycket lovvärt innehåll och 
ett arbete som borde göras, ska göras och görs i dagsläget. Att skapa flexibili-
tet i utbildningssystemen jobbar vi ständigt med. När det gäller det här om-
rådet så har den här regeringen satsat rätt rejält med pengar på integrations-
utbildning. Vi har integrationsåtgärder för ungefär 800 000 euro i årets bud-
get och det var ungefär lika mycket året innan.  

Verkligheten som ltl Axel Jonsson beskrev här i sin presentation av mot-
ionen måhända stämmer överens fullständigt med den situation som rådde 
tidigare. På höstsidan upphandlade landskapsregeringen av Medis ett nytt 
koncept som bygger på att kombinera studier i svenska språket och arbete.  

I måndagens Nya Åland fanns ett reportage om detta. Medis i Mariehamn 
utför detta och projektet är helt och hållet finansierat av landskapsregering-
en. Det är en upphandlad tjänst. Det här är första steget för att skapa detta. 
För att man ska få flexibilitet så behövs den traditionella SFI-utbildningen. 
Det finns personer som behöver ha den utbildningen i grunden för att kunna 
ta sig vidare. I SFI:s läroplan finns inte bara språkstudier utan det finns också 
delar som handlar om att lära sig om samhället och att träffa samhället. Där-
emot har praktiken inte finansierats via detta. Vi har i grunden använt oss av 
de läroplaner som finns på den finska sidan, modifierat dem att bli använd-
bara mera i detalj här på Åland och vi har också förkortat ner dem lite för att 
få resurserna att räcka så långt som möjligt. I läroplanerna finns också in-
formation om det åländska samhället. Det finns säkert saker som ytterligare 
kunde förbättras i dagsläget.  

Mariehamn stad tog initiativet till projektet Integration.ax. Däremot är det 
helt och hållet finansierat av ESF-medel, pengar som kommer från land-
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skapsregeringen och pengar som kommer från EU. Landskapets ansvar är 
väldigt brett.  

Ltl Axel Jonsson sade att kommunerna sköter den här utbildningen inom 
språket på ett bra sätt. Jag undrar vilka bitar det är? Den integrationsutbild-
ning som finns idag har upphandlats av landskapsregeringen enligt det regel-
verk som vi i dagsläget har. 

I projektet som Medis nu har kört igång har man möjlighet att på en ar-
betsplats få sin utbildning i svenska samtidigt som man jobbar. Det förutsät-
ter att man har en arbetsgivare som också är positivt inställd och som ger 
några timmar av arbetet ifrån sig för att under den tiden ska den studerande 
kunna få studera. Den största delen av studierna sker på individens egen tid. 
För att få en tydlig koppling och för att man inte ska behöva säga upp sig så 
har man skapat detta. Vi kommer att utvärdera det här systemet när vi har 
kört detta en tid. Vi ska försöka få fram både vad de som har gått den här ut-
bildningen tycker och framförallt också hur näringslivet ser på detta. Vi 
kommer också att titta på om det finns ytterligare behov att gå in och skapa 
andra åtgärder som kan göras i det här sammanhanget. 

Motionen pekar på ett viktigt område som vi ständigt och jämt jobbar med 
att hitta nya lösningar på. När det gäller projektet Integration.ax så torde det 
avslutas här under detta år. Vi kommer då att se om det finns möjligheter att 
hitta nya sätt att jobba med detta. Vi ska framförallt använda oss av EFS-
medel i det här sammanhanget också eftersom en av grundbulten i EFS-
programmet är just detta med inklusion, som det i dagsläget kallas, istället 
för integration. Man ska inkludera enligt EU-språk. Vi ska se om det finns 
möjligheter att skapa ett projekt tillsammans med Mariehamns stad eller nå-
gon annan kommun.  

Planer finns för detta. I dagsläget har vi ingenting att skämmas för. Vi kan 
bli bättre, det går att utveckla och landskapsregeringen kommer att fortsätta 
med både utvärderingar och förslag till nya modeller. Tack, fru talman. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

På frågan om vad jag tycker att kommunerna sköter bra så tänker jag 
först och främst på projektet Integration.ax. Det är ändå ett kommunalt 
initiativ så det är kommunerna som driver på frågan med gott stöd, 
EFS-medel, från landskapsregeringen och det sticker jag inte under stol 
med. 

Däremot kan man ifrågasätta om det är en permanent lösning ef-
tersom det kräver någon utifrån som ska ta initiativ och orka driva det 
här projektet. Kunde landskapsregeringen fundera över hur man kan se 
till att vi har den här typen av utbildning också på lång sikt? Det är en 
del av motionen som jag tycker att är viktig att diskutera.  

Ser man på den traditionella SFI-utbildningen så skulle det vara vik-
tigt att man ställde sig frågan; kan vi införa mera praktik också i den ut-
bildningen? Det finns många som går på SFI-utbildningen i flera år och 
kanske förväntar sig att få ett arbete när man är klar. Men det är inte så 
lätt om man har suttit på skolbänken i två år utan att komma i kontakt 
med samhället och näringslivet. Att få mera praktik i utbildningen är 
oerhört centralt för att lyckas i integrationspolitiken. 
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Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Som jag redogjorde för så var Integration.ax ett initiativ 
från Mariehamns stad och det projektet har stötts helt och hållet med 
medel utifrån. Det är ett mycket lovvärt initiativ och man behöver hitta 
vägar framåt. Projektet i sig är inte gratis och vi ska försöka hitta sätt att 
använda dessa medel på bästa möjliga sätt. Jag är den första att skriva 
under på att de resultat som man har nått via detta ska vi ta vara på och 
se hur vi kan gå vidare med. Jag har inte i det här sammanhanget några 
förslag på permanenta lösningar. När man har ett projekt som inled-
ningsvis finansieras helt och hållet med externa medel så är det inte så 
lätt att sedan få in det i den ordinarie verksamheten.  

När det gäller SFI-utbildningen vill jag på nytt poängtera att det inte 
enbart är skolbänksarbete, det är mycket av det men det är inte enbart 
det. I SFI-utbildningen finns också kontakten till näringslivet och till det 
övriga samhället som en väsentlig del.  

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Det är en viktig diskussion som vi är inne på nu. Visst behövs SFI-
utbildningen i ett inledande skede, att vi sitter i skolbänken och får en 
intensiv språkutbildning, det håller jag med om. Frågan är om man be-
höver lägga upp det på det sättet i flera år? Kanske man kunde tänka sig 
några månader eller ett halvår av intensiv språkutbildning och därefter 
försöka komma ut på praktik eller ta modell från Integration.ax. Jag tror 
att det är oerhört centralt att också utveckla SFI-utbildningen för dem 
som kanske upplever att de i större utsträckning vill komma ut i det 
åländska näringslivet, vill skapa kontakter och få referenser. Vi ska inte 
luta oss tillbaka och tycka att dagens SFI-utbildning är den optimala 
modellen. Vi måste också vara beredda att diskutera utvecklingen och se 
till att vi får bästa möjliga utbildning för de pengar som vi investerar i 
den här utbildningen. Det är en oerhört central fråga i integrationspoli-
tiken. 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Jag vet inte vem det är som skulle luta sig tillbaka och inte 
vilja diskutera en utveckling. I den här diskussionen har vi varit rörande 
eniga om att detta gäller ett utvecklingsarbete som är kontinuerligt. Man 
måste se till att man får en diskussion som hela tiden utgår ifrån beho-
ven och hur vi använder medlen på bästa möjliga sätt. Jag vet inte på 
vilket sätt ltl Axel Jonsson menade att det skulle finnas en konflikt i det 
som jag redogjorde för här tidigare. Det handlar om att fortsätta det ar-
bete som har inletts sedan flera landskapsregeringar tillbaka och det ar-
betet har fortsatt i den här landskapsregeringen. Vi har också varit tack-
samma för att lagtinget har haft samma åsikter som oss, att det är värt 
att satsa på den här typen av integrationsutbildningar. Språket är ändå 
A och O för att överhuvudtaget komma in i vårt samhälle. Utgående från 
detta så måste man se hur man bäst lär sig språk. Många av dem som i 
dagsläget går på SFI har inte bara siktet inställt på att få ett arbete utan 
kanske i första hand på att komma in på en utbildning. För att komma 
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in på en utbildning så behöver man har dokument på att man har språk-
kunskaper. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. Diskussionen är avslutad.  

Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är 
omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. 

För kännedom 

10 Kommunalförbund för samordnad social service 
Ltl Anders Erikssons m.fl. spörsmål (S 2/2013-2014) 
Ett meddelande om när landskapsregeringens ger svar på spörsmålet eller om att ett 
svar inte kommer att ges lämnas senare. Svaret ska ges inom tio dagar efter mottagan-
det. Spörsmålet lämnades till landskapsregeringen 31.03.2014. 

Plenum slutar 
Nästa plenum hålls 07.04.2014 klockan 13.00. Plenum är avslutat. 
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Plenum börjar 
Närvaroregistrering. 26 ledamöter närvarande. 

Lagtingsledamöterna Christian Beijar och Anders Eriksson anhåller om ledighet från 
plenum 6-9.04.2014 på grund av Nordiska rådets session i Island. Lagtingsledamot 
Tony Asumaa anhåller om befrielse från dagen plenum på grund av privata angelägen-
heter. Beviljas. 

Meddelande 
Talmanskonferensen har diskuterat tidtabellen. Inkommande onsdag kommer vi inte 
att ha något plenum. 

Valborgsmässoafton, den 30 april, börjar lagtingets plenum klockan 09.30. Antecknas. 

Andra behandling, efter bordläggning 

1 Ändrad kemikalielagstiftning 
Ltl Torsten Sundbloms förslag till åtgärdsuppmaning 
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 5/2013-2014) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 8/2013-2014) 
Under diskussionen, som förklarades avslutad vid plenum 02.04.2014, har lagtingsle-
damoten Torsten Sundblom, understödd av lagtingsledamoten Katrin Sjögren, föresla-
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git att lagtinget skulle godkänna en åtgärdsuppmaning till landskapsregeringen av föl-
jande lydelse: ”Att lagtinget med tanke på skyddet av folkhälsan och miljön uppmanar 
landskapsregeringen att överväga möjligheten att upprätta statistik över kemikaliean-
vändningen inom lantbruket och övrig livsmedelsproduktion samt vidta därav påkal-
lade åtgärder.” Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. 

Omröstning kommer att verkställas. Omröstningspropositionen ställs så att de som rös-
tar för utskottets betänkande röstar ja; de som för lagtingsledamoten Torsten Sund-
bloms förslag till åtgärdsuppmaning röstar nej. Kan omröstningspropositionen god-
kännas? Godkänd.  

Omröstning. Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa 
sig. Majoritet för ja. Lagtinget har beslutat att omfatta utskottets betänkande. 

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.  

Remiss 

2 Posten Åland Ab till folkaktiebolag 
Ltl Anders Erikssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 16/2013-2014) 
Ärendet avförs från dagens lista. 

Remiss 

3 Lärlingsgymnasium 
Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 17/2013-2014) 
Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. 

Diskussion. 

Ltl Axel Jonsson  

Tack, fru talman! Yrkesutbildningen är en viktig del i ett konkurrenskraftigt 
näringsliv och det är något som vi alla jobbar för i den här salen. Således är 
det viktigt att yrkesutbildningen har en utvecklingsriktning, att vi funderar 
och diskuterar hur vi kan utveckla yrkesutbildningen för att motsvara nä-
ringslivets behov och framtidens arbetsliv.  

Det finns många olika intressanta exempel runtom i världen på hur man 
har lyckats att skapa en god yrkesutbildning. Jag vågar påstå att vi lyckats 
hyfsat bra även här på Åland. Vi har en bra yrkesutbildning, även om det un-
der de senaste åren har varit mycket turbulent också på den fronten efter 
olika reformer och annat. Det är viktigt att vi fortsätter att utveckla yrkesut-
bildningen, och att vi inte slår oss till ro när vi har gjort reformer utan hela ti-
den funderar på hur vi även kan stärka yrkesutbildningen framöver. 

Något som är otroligt viktigt och efterfrågat speciellt från näringslivet är 
att man har en god matchning mellan vad som behövs på arbetsmarknaden 
och vad som faktiskt lärs ut i skolorna.  

En intressant infallsvinkel att hantera den här utmaningen när det gäller 
matchningen har man prövat i Österrike. Istället för att gå i skolan och ha 
praktiska ämnen i skolan så har man flyttat all praktik utanför skolan. Man 
gör sin praktik på en produktiv arbetsplats. Fördelen är att man gör arbets-
platsen till lärare vad gäller den praktiska biten. Den teoretiska utbildningen 
får man på skolan.  Österrike har helt gått in för att lägga upp yrkesutbild-
ningen på det här sättet. Det är sannerligen en intressant modell.  

Resultatet efter att man gjorde den här reformen är att ungdomar snabb-
bare kommer i arbete. Man har fått effektivare företag, fler företagare och 
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dessutom lägre ungdomsarbetslöshet. Jämför man t.ex. Finlands och Sveri-
ges yrkesutbildningar enligt OECD-rapporten ”Education at a Glance 2013”, 
som är en jämförelse av utbildningarna inom OECD länderna där Åland inte 
är med men däremot Finland och Sverige, så ser man att det finns ganska in-
tressanta siffror. Den österrikiska utbildningen står sig väl, trots att man har 
det här upplägget.  

Därför menar vi i Ålands Framtid att det vore intressant att granska den 
här modellen och se om det skulle finnas möjlighet att implementera det även 
i den åländska yrkesutbildningen helt eller delvis. Vi i det åländska samhället 
har på många sätt en liten annan samhällsstruktur om man jämför med Ös-
terrike. Men delar av detta kunde man säkert anamma i större utsträckning 
idag. 

Vi har mycket praktik idag i den åländska yrkesutbildningen. Jag tror att 
det här skulle kunna gå att utveckla ännu mera. 

Det finns en logik i att man är ute så mycket som möjligt på en arbetsplats 
och lär sig den praktiska biten av utbildningen. Om man tänker på att ung-
domarna som går i yrkesutbildningen i sitt lärande utför ett produktivt arbete 
och detta är en synergi som är till fördel både för den enskilde eleven som lär 
sig verkligheten och de utmaningar som man kommer att ställas inför. Det är 
också bra för företaget som får möjlighet att från början vara med och sätta 
ribban och styra utbildningen i en önskad inriktning. Företagen har också 
möjlighet att använda ungdomar arbetskraft och kunskap, kanske nya kun-
skaper som gamla företag kan ha nytta av när det gäller förnyelse. Framförallt 
kan ungdomen faktiskt utföra ett arbete under sin tid på skolan. Det är en in-
tressant tanke och det borde vi alltid ha fokus på att utveckla också i den 
åländska yrkesutbildningen. 

Tittar man på framtidens arbetsmarknad så hörde jag ganska intressanta 
reflektioner i programmet ”Ekonomiekot Lördag” som sänds i P1 varje lör-
dag. För några veckor sedan handlade programmet om framtidens arbets-
marknad. Man konstaterade att de yrken som kommer att kunna exporteras 
till andra länder, vi ser även en kraftig sådan trend i dagsläget, så är de yrken 
som kräver en mellannivå utbildning, en lägre nivå av högskoleexamen. Me-
dan de yrken som definitivt kommer att behövas i framtiden, oavsett om-
världsutvecklingen och globaliseringen fortskrider, så är de praktiska yrkena, 
de yrkena med absolut spetskompetens. Det är ganska logiskt om man tänker 
efter. Man kommer alltid att behöva de på golvet som städar och utför det 
praktiska arbetet. Man kan inte exportera det till Indien, däremot kan man 
t.ex. anlita programmerare och andra yrken som den tekniska utvecklingen 
möjliggör i allt större grad. Den praktiska yrkesutbildningen är definitivt en 
viktig del av framtidens arbetsmarknad. Det är också intressant när man dis-
kuterar den här frågan och det gör det ännu mera relevant att utveckla den 
och se till att den har ett modernt upplägg som motsvarar framtidens arbets-
marknad. 

Kokar man ner det, så den produktiva arbetsplatsen är förmodligen den 
bästa utbildningen för de allra flesta.  

Med anledning av det föreslår vi att man tar en närmare titt på det österri-
kiska systemet. Det kanske finns andra intressanta upplägg för yrkesutbild-
ningen med en lärlingsbaserad utbildning som grund. 
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Vi föreslår därför från Ålands Framtid att lagtinget uppmanar landskaps-
regeringen att utreda möjligheten att helt eller delvis utveckla Ålands yrkes-
gymnasium till ett lärlingsgymnasium. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, fru talman! Det är ett bra initiativ. Det är en intressant motion 
som vi diskuterar här.  

Polisen har i ganska stor omfattning använt detta ett tag. Man är väl-
digt noga när man utbildar instruktörerna. De är framåt, kan sitt jobb 
bra och är intresserade av jobbet och de får ge tid till praktikanterna 
som kommer. Jag tror att det bara är positivt. När man sitter i skolbän-
ken så vet man hur de teoretiska kunskaperna ska användas. 

Sedan finns det liten risk också med det här. Det här nytänkandet 
som börjar komma i olika yrkeskategorier, t.ex. säkerhetstänkandet i 
byggsektorn, så om man är med för mycket och för tidigt så kan man få 
fel tänkesätt. Vi har pratat mycket om attityder den här våren. Nu är vi 
där igen. Om man får fel attityd och inställning till jobbet tidigt så kan 
det också skapa problem. Det finns en balansgång där. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Självklart delar jag den uppfattningen. Det finns också risk när man sit-
ter på skolbänken att man inte får de kunskaperna som man kanske 
skulle behöva ute i näringslivet och på en arbetsplats när man väl kom-
mer dit. Det är två saker som man får väga mot varandra och två sidor 
av samma mynt. Jag tror ändå att fördelarna överväger om man i så stor 
grad som möjligt kommer ut i arbetslivet.  

Det är positivt att ltl Mattsson ser motionen som intressant. Jag hop-
pas att vi kan få stöd för att jobba vidare med tankegångarna. 

  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Vi är helt överens om det. Sättet att jobba är avgörande. Gör man fel så 
kan det bli problem, gör man på fel sätt så får man stora problem. Det är 
viktigt att man gör en ordentlig analys.  

Företagare blir intresserade av att satsa på det här. Man måste accep-
tera att det kan kosta en hel del också för samhället att få ut lärlingarna. 
Det är viktigt att företagen bjuder till och tar in lärlingar. Pryorna kan 
vara ett litet problem, de kanske inte tillför så mycket. Många gånger 
kanske man får sitta av hela till pryotiden, en vecka, och företagen tyck-
er att det är en belastning att ha eleverna där.  Det här skulle bli en helt 
annan form av feedback. Båda verksamheter är bra, jag fördömer inte 
pryoverksamheten heller. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Jag följt med det här. Jag har hört ltl Axel Jonsson 
prata om det här tidigare. Jag har följt med tankarna kring det här och 
läst in mig lite på detta. Jag har fått till kännedom att de har samma sy-
stem i Schweiz. 
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Har ltl Axel Jonsson tittat på antalet, det är ju en viss storleksskillnad 
mellan Österrike och Åland. Jag tänker på antalet ungdomar som sam-
tidigt ska ut på praktik. Man läser i perioder. Har ni tittat på detta? Jag 
tror att antalet är den stora utmaningen om man skulle gå in för det här.  

Jag har begärt anförande och kommer att diskutera vidare kring 
detta. Har ni tittat någonting på antalet? 

Ålands Framtid brukar alltid prata om dialoger med näringslivet. Har 
ltl Jonsson också hört hur näringslivet ser på det här?  

Ltl Axel Jonsson, replik  

Jag utgår ifrån att näringslivet är positivt till alla försök att matcha ut-
bildningen till utbudet och efterfrågan och att näringslivet är positivt till 
de krav som man ställer på utbildningen och eleverna som är utexami-
nerade. Min yttersta förhoppning är att företagen ser möjligheter att få 
vara med och faktiskt utforma utbildningen inte bara i teorin utan också 
i praktiken genom ett sådant här system. Jag håller med om att det är en 
utmaning. Det finns mycket utmaningar att t.ex. hitta praktikplatser åt 
alla. Det medför också att man får ett naturligt behov att ställa sig frå-
gan; vilken typ av bildning ska vi erbjuda? Hur många utbildningsplat-
ser ska vi erbjuda för framtiden inom en viss sektor? Finns det inte 
praktikplatser så kan man ju fundera på om det finns arbetsplatser i 
framtiden? Man får hela tiden ha en dialog och en orsak att ställa sig 
viktiga frågor vad gäller utbildningens utformning, vilket är en av de 
mest centrala delarna i det här upplägget. Men visst finns det utmaning-
ar och därför är det centralt att man utreder och ser vilka förutsättning-
ar det finns för att förverkliga det här.  

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Det som jag funderade lite på är att man förutsätter att 
näringslivet ska tro på det här. Näringslivet får ju ett pedagogiskt krav 
här också, om man säger att all praktik ska läggas ut på näringslivet. Är 
näringslivet beredd att ta det? Idag märker man att vissa försöker 
slimma sina företag och man försöka spara in på kostnader. Man får se-
dan se hur det här går vidare.  

En annan aspekt som vi också måste titta på är vårdsektorn. Vi kom-
mer att få det här ärendet till utskottet och vi kommer säkert att titta på 
den här motionen. Jag är både positiv och negativ. Det är lätt att vi sä-
ger; ”det här är pojkarnas behov och det här gör vi”, men vi har en 
massa olika yrken som vi behöver titta på. Vi kan inte bara tänka på 
verkstäder. Jag tror att vi behöver titta ganska brett här. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Givetvis inser jag det och att det förmodligen finns olika förutsättningar 
för olika branscher. Därför tar också klämmen sikte på att antingen helt 
eller delvis utveckla Ålands yrkesgymnasium till ett lärlingsgymnasium. 
Jag inser givetvis att det kan finnas svårigheter inom många delar att 
helt övergå till ett lärlingsgymnasium. Men jag tycker ändå att man be-
höver ha det som en arbetshypotes och som en målsättning att försöka 
få in så mycket praktik som möjligt i yrkesutbildningen. Jag tror att det 
är en bra hypotes att jobba utifrån, om man vill komma någon vart och 
faktiskt få till en utveckling.  
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Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Minister Johan Ehn 

Fru talman! Bästa lagtingsledamöter, det är en riktigt intressant motion. Det 
finns behov att reflektera kring motionen. Som har kommit fram i diskuss-
ionen här så finns det väldigt goda ansatser i motionen.  

Jag vill försöka ge min syn på dels hur jag ser på förslaget som sådant men 
också lite beskriva vilket arbete vi i landskapsregeringen håller på med för 
tillfället inom det här området.  

Gymnasieskolan på Åland har varit inne i ett arbete som egentligen i första 
hand har handlat om att hitta en organisationsform för hur skolan ska se ut 
framåt, hur man rent administrativt ska styra skolan. Nu har man under de 
två senaste åren också samtidigt jobbat med innehållet i utbildningarna och 
hur man ska ta dem vidare. Det gäller framförallt yrkesgymnasiet. Vi har 
gjort ett ganska stort arbete med att gå igenom läroplaner och titta på hur de 
är uppbyggda i förhållande till dagens behov. Man har också producerat nya 
läroplaner. Nu senast var det inom det samhälleliga och sociala området. 
Man har också sett över läroplanen inom handels och även andra områden. 
Vi har en helt ny utbildning inom VVS-teknik som kommer att sjösättas här 
inom kort. Det pågår ett ständigt arbete kring detta. 

När det gäller kontakten till näringslivet inom det här området så är det 
väldigt viktigt att vinnlägga sig om att kontakter finns på ett tydligt sätt.  

Vi kan konstatera att vår utbildning idag, i förhållande till både exemplet 
Österrike som togs upp och till många andra länder också både Finland och 
Sverige, har på ganska många områden betydligt mindre praktisk utbildning 
ute i näringslivet än vad man har runt omkring oss. Vårt arbete har nu utgått 
ifrån att vi ska utöka den här praktiken. Vi har områden där det här redan har 
fungerat väldigt bra. Jag ska ta sjöfarten som ett exempel. Inom sjöfarten 
börjar vi i princip närma oss ett år av studietiden som man är ute på praktik, 
medan det inom andra utbildningar kan röra sig om sex veckor. Det finns ett 
helt klart behov av att utveckla det här. Vi kommer redan från hösten på tek-
niksidan att ha upp till tio veckor. Målsättningen är att så småningom vara 
uppe i minst 20 veckors praktik.  

Man kan konstatera att den här diskussionen och dialogen med näringsli-
vet är oerhört viktigt i det här sammanhanget. Det måste finnas både en be-
redskap och en kunskap att kunna ta emot studerandena.  

Österrike, tillsammans med Tyskland, har kommit absolut längst i det här 
arbetet. Det bygger också på ett samhällskontrakt som man gjorde för ganska 
länge sedan. Man sade i princip att samhället skulle ta på sig ansvaret för den 
teoretiska utbildningen och näringslivet skulle ta den praktiska delen. Hur 
har man lyckats med detta? Jag tror att man också måste titta lite på struk-
turen på näringslivet. Kommer man till en lite större stad i Österrike så är in-
dustrierna ganska väsentliga. Det finns stora industrier med praktisk till-
verkning och i ett sådant här system är det ganska smidigt att få in en, ett par 
eller kanske tio lärlingar. 

Går vi ut i det åländska samhället så möter vi lite mera utmaningar. Vi har 
små företag och en person ytterligare skulle säkert kunna vara väldigt bra 
ibland. Men om den här personen egentligen inte har grundkunskaperna så 
kommer näringsidkaren att behöva en hel del tid. Det är väl tiden som många 
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gånger inte finns i förhållande till att man samtidigt ska vara väldigt produk-
tivt. Man måste då föra ett resonemang om hur man ska skapa den möjlig-
heten. Det kan handla om allt, t.ex. hur lång praktiktiden i företaget ska vara, 
till att också fundera på hur vi använder vår personal på olika sätt och vad vi 
kan komma till mötes med. 

Man ska också i det här sammanhanget komma ihåg att framtidens utbild-
ningssystem inte så mycket strävar efter att hitta ensidiga rör som var och en 
som går igenom utbildningen ska stöpas i. Man ska hitta ett utbildningssy-
stem som så långt som möjligt också erbjuder flexibilitet, att man kan göra 
sin utbildning på lite olika sätt. Som jag ser det så är det inte något fel i grun-
den i den utbildningsmetod som vi har idag för flera av de här utbildningar-
na. De fungerar väldigt bra i många fall. Om vi ser till vårt skolväsende idag 
så är det förhållandevis bra, som ltl Axel Jonsson också var inne på. Det är 
klart att allting kan utvecklas. Framförallt måste man se till att man utvecklar 
utbildningen utgående ifrån de behov som man tror att kommer att finnas i 
framtiden. Förändringar av skolsystemet är också av den karaktären att den 
förändring som man gör måste vara långsiktig. Av de förändringar som man 
gör så ser man egentligen inte effekten förrän efter många, många år. Man 
behöver ha tänkt igenom det väldigt noggrant. 

Landskapsregeringen kommer från den här våren och framåt att jobba 
fram ett långsiktigt utbildningspolitiskt program via en utbildningsdelegation 
som vi för tillfället håller på att lägga sista handen vid. Någon kan säkert rea-
gera på att ett utbildningspolitiskt program kommer i slutet av en mandatpe-
riod. Varför gör man på det sättet? Det finns faktiskt en tanke bakom det. För 
regeringens del har vi sett att ett utbildningspolitiskt program ska ge de yttre 
ramarna för hur utbildningen ska ordnas. Vi ska försöka hitta någon slags 
enighet för vad man parlamentarisk tror att är en vettig väg så att man får en 
långsiktighet i utbildningspolitiken. Sedan kan detaljerna förändras utgående 
ifrån hur majoriteten kan se ut. Jag och regeringen tror att vi ska kunna vara 
överens om långsiktigheten och slå fast den så att man får ett väldigt tydligt 
rättesnöre att jobba utgående från. Det kommer att göras här nu tillsammans 
med representanter från samtliga partier i lagtinget. Vi har också människor 
från näringslivet och arbetstagarorganisationer som finns med och lägger upp 
grunderna. Vi kommer att jobba väldigt nära både dem som är brukare, dvs. 
elever, de som kommer att ta elever, dvs. enskilda företag och naturligtvis de 
som har de bästa kunskaperna när det gäller hur man ordnar själva den pe-
dagogiska situationen; lärarna och pedagogerna i det här sammanhanget. Det 
är ett gediget arbete som ska göras. Jag tror också att det är ett viktigt arbete.  

Under de senaste dagarna har det också debatterats väldigt mycket kring 
olika typer av kunskap och värdesättande av kunskap. Jag tycker att det är ett 
ganska bra tillfälle att få diskutera yrkeskunskap i det här sammanhanget. Vi 
tenderar i många sammanhang att lyfta de teoretiska kunskaperna och ställa 
dem mot de praktiska kunskaperna. Det tycker jag personligen också har 
präglat vårt sätt att försöka förändra skolan många gånger. När vi ska stärka 
yrkesutbildningen, så vad har vi då gjort? Många gånger har vi teoretiserat 
yrkesutbildningen. Vi har lagt in mera teori för att den vägen försäkra oss om 
att ungdomar som väljer en praktisk väg också ska alla möjligheter i framti-
den inom det teoretiska området. Det här kan vara bra för vissa, absolut. Jag 
är inte någon motståndare till att man ska ha den valmöjligheten. Men jag 
tror faktiskt att vi har gjort andra en björntjänst i det sammanhanget också. 
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Det finns de som vill jobba praktiskt och ska ha den möjligheten att då få en 
utbildning som ger det. Men det ställer också krav på vårt skolsystem, så att 
man i ett senare skede kan komma tillbaka och fylla på kunskaper så att man 
kan ta sig vidare till högskolan. Där passar också en sådan här diskussion in, 
som ltl Axel Jonsson nu för, om hur man ska organisera yrkesutbildningen i 
framtiden.  

För egen del tror jag kanske inte på att man ska skapa ett lärlingsgymna-
sium. Jag tror att vi ska titta på inom vilka områden som den här typen av ut-
bildning passar. Vi kan testa oss fram när vi har satt upp de här yttre ramar-
na. Vi ska framförallt se vilka instrument vi redan har att utöka lärande i ar-
betet i läroplanerna. Vi har läroavtalsutbildningen som idag framförallt har 
riktat sig till äldre människor. Läroavtalsutbildningen kanske kan gå att ut-
veckla så att den också kan erbjudas i högre utsträckning till lägre åldrar. Det 
finns alla möjligheter att gå vidare. Den här diskussionen kommer att inbjuda 
väldigt tydligt i arbetet med det utbildningspolitiska programmet som ska 
kunna presenteras för lagtinget om cirka ett år och då ska programmet också 
kunna diskuteras. Då ska vi ha ett gott dokument för att sedan praktiskt börja 
verkställa utbildningarna och fortsätta att ha ett utbildningsväsende på Åland 
som är på vågens framkant. Tack, fru talman.  

Ltl Axel Jonsson, replik  

Tack, fru talman! Minister Ehn var inne på samhällskontraktet i Öster-
rike och som i grund och botten är ganska intressant. Näringslivet har 
dels sett en potential i att komma in, vara med och utforma utbildningen 
och faktiskt ta ett utbildningsansvar för att i sin tur få den arbetskraft 
som man efterfrågar. Givetvis finns det mycket strukturella skillnader i 
näringslivet vad gäller Österrike och Åland, men modellen som sådan är 
inte desto mindre intressant.  

Ser man på vårt läroavtalsystem idag så bygger det ganska mycket på 
att man själv som individ ska ta initiativ och hitta en praktikplats. Vi har 
inte riktigt det här samhällskontraktet. Modellen skiljer sig ganska 
mycket åt. Skolan tillsammans med näringslivet och branschorganisat-
ioner sätter sig inte ner och det diskuterar vilka praktikplatser det finns 
och hur man kan utveckla praktikplatserna. Det finns inte någon in-
byggd dialog i systemet, det saknas i det åländska samhället upplever 
jag. 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Jag delar helt och hållet analysen när det gäller nyttan med 
att ha mera dialoger och mera av den praktiska utbildningen ute i nä-
ringslivet. Det vinner både de som studerar på och även de som ska an-
ställa folk i framtiden. Det gäller för oss att hitta den åländska modellen 
och hur vi ska skapa det här. Den här utbildningsdelen har också vuxit 
fram under många, många år här. Det var samma sak i Tyskland och i 
Österrike. 

Det finns också andra intressanta modeller. Norge har en intressant 
modell, först går man två år teori på yrkesutbildningen, sedan går man 
ut i verkligheten i två år och sedan skriver man sitt gesällprov och får sin 
yrkesutbildning. Danmark har också olika typer av praktiska utbildning-
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ar som fungerar på det här sättet. Vi har alla möjligheter att se var vi kan 
hitta de optimala lösningarna.  

Jag ser fram emot att få fortsätta det här arbetet. Jag tycker att det är 
bara bra att vi också får den här typen av initiativ, också i lagtinget, som 
kan komplettera de diskussioner som landskapsregeringen redan för. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gun-Mari Lindholm 

Talman! Det är en väldigt intressant motion som ltl Axel Jonsson har skrivit. 
All heder till honom. Det lyfter också yrkesutbildningen. Vi behöver se likhet-
er istället för att tala om olikheter vilket man har gjort de senaste dagarna i 
den debatten som har förts i ett liknande ämne. 

Vi behöver ha yrkesutbildning på Åland. Alla kan inte bli journalister, ju-
rister eller ekonomer. Man behöver ha både frisörer, verkstadsmekaniker, 
byggare, IT-kunniga person och svetsare.  

Det är väldigt bra att man på det här sättet både kan uppmuntra och vär-
dera dem som har valt att gå yrkesgymnasiet.  

Om det ska göras på det här sättet, en lärlingsutbildning, vet jag inte om är 
den rätta vägen men jag är beredd att titta närmare på den frågan. 

Från min egen hemkommun har vi erfarenhet av det här när vi skulle vida-
reutbilda personer som jobbade inom äldreomsorgen. De gick en lärlingsut-
bildning till närvårdare och det var väldigt lyckat. Det medförde att alla de 
som ville vidareutbilda sig hade en möjlighet. Man fick både den praktiska 
och den teoretiska utbildningen. Det var väldigt lyckat för både dem som gick 
lärlingsutbildningen och för oss som arbetsgivare. 

Jag tycker i alla fall att i det här skedet så finns det all orsak att säga att vi 
alla behövs. Det är vi tillsammans som skapar den livskvalitet som vi vill ha 
och som vi har som vision för vårt samhälle. Alla kan inte gå den teoretiska 
vägen, vi behöver också människor som har en praktisk kompetens.  

Jag har med bestörtning tagit del av den debatt som har förekommit de 
senaste dagarna. Det kanske också ger en vink om olika människosyner och 
värderingar som vi människor har. Jag vill med bestämdhet ta avstånd ifrån 
de tankar som har förts fram i en ledare häromsistens i tidningen Nya Åland.  
Jag tror inte att man möter problematiken på det allra bästa sättet genom att 
man talar om olikheterna. Istället måste man försöka göra någonting åt det. 
Jag tror att man ska uppmuntra och uppvärdera dem som faktiskt har valt de 
här olika utbildningarna. Det är den vägen som vi ska gå. Om det sedan är 
låglönearbeten då måste vi också jobba med de frågorna. Har man valt att bli 
närvårdare, frisör eller någonting annat så ska vi också arbeta för att lönerna 
kommer upp så att det inte blir den här skillnaden som man talar om.  

Jag vill för min egen del men också från min grupps vägnar säga att till-
sammans så skapar vi den livskvaliteten som vi alla har som vision för vårt 
samhälle. Yrkesutbildningen är väldigt viktig på Åland. Vi är beredda att fort-
sätta den här diskussionen i lag- och kulturutskottet. Tack. 

Ltl Göte Winé 

Tack, fru talman! Jag kommer inte ihåg när jag första gången hörde ltl Axel 
Jonsson prata om det här arbetssättet. Jag undrar om det var när han var 
med i ungdomsparlamentet. Jag har hört ledamoten nämna det här tidigare. 
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Som ltl Gun-Mari Lindholm var inne på så den teoretiska utbildningen 
passar inte åt alla. Man behöver se vad man kan göra. Jag har stått här ett 
flertal gånger och nämnt precis samma sak. Man behöver se på mera flexibla 
utbildningar, som minister Ehn pratade om.  

Dagens skola blir mer teoretisk, den blir svårare för t.ex. ungdomar med 
ADHD att klara av. Från att ha haft lektioner på 45 minuter så pratar man nu 
om att man ska läsa i block som kan vara upp till 75 minuter. Visst blir det 
pauser där emellan, med det kan kännas som otroligt lång tid. Vi har börjat 
med periodläsningar vilket innebär att man har mera teoretiskt ihop. Det har 
jag hört både positivt och negativt om så jag tar inte ställning till det. Jag har 
själv aldrig upplevt det. Av de studerande finns det de som tycker att det är 
bra och det finns de som kritiserar det. Vad jag har förstått så är den största 
kritiken att man ska flytta sig emellan olika ställen och därigenom blir det 
ganska hektiskt.  

Det är inte det här som motionen handlar om. Jag ska gå in lite mera på 
mera flexibla yrkesutbildningar och lärlingsgymnasium. 

Fru talman! Jag har själv ofta pratat om att se över möjligheten till lär-
lingsutbildning. Man ska kunna gå större delen av en utbildning på en ar-
betsplats. Man kan skapa kunskaperna och man får förkovra sig inom detta 
område. Man ska också sedan ha möjlighet att få en praktisk yrkesexamen. 

Jag var nyligen på ett nätverksmöte där man pratade om ungdomar som 
har svårt att klara av sina studier och hur man kan göra. Jag nämnde ordet 
lärlingsutbildning och då var jag lite försiktigare än ltl Axel Jonsson. Jag sade 
att för att företagarna ska klara av att ta emot elever så kanske vi ska ge fyra-
fem elever per år möjligheter till lärlingsutbildning med praktisk yrkesexa-
men. Det är ett litet annat grepp än vad ltl Jonsson nämner.  

Jag blev lite fundersam när jag läste igenom ltl Jonssons motion. Det gäller 
antalet studerande som samtidigt ska ha praktik. Tidigare när jag arbetade 
som ungdomslots och skulle få ut arbetslösa ungdomar på praktik, då märkte 
jag att företagen inte ville att jag skulle komma med flera ungdomar. De hade 
så svårt redan med alla som studerade och skulle ha praktik. Det här är 
någonting som är jätteviktigt. Minister Ehn nämnde samhällskontrakt. Här 
tror jag att det är jätteviktigt att vi får en dialog och att näringslivet ser sin del 
i det här. Det är också ganska stort krav som ställs på dem som tar emot ung-
domarna. Det gäller också den pedagogiska delen. Det är ett helt annat an-
svarsfullt uppdrag att börja ta emot ungdomar som är under utbildning än 
dem som är färdigt utbildade. Det här är jätteviktigt. Det är något som vi 
verkligen ser att man behöver titta på.  

Minister Ehn nämnde tidigare det utbildningspolitiska programmet som 
ska tas fram. Det är bra. Jag har länge väntat på att lite få se vad programmet 
ska handla om. Jag hoppas att det ska bli mer flexibilitet, framförallt för dem 
som inte passar in i dagens skolsystem. De måste få möjlighet att få sig en ut-
bildning. Att idag komma in i arbetslivet utan utbildning är i stort sett omöj-
ligt om man inte har kontakter.  

Jag vill hålla med det som ltl Jonsson sade. Vi behöver utveckla och vi be-
höver framförallt titta på yrkesutbildningen. Om jag minns rätt så tidigare 
när man debatterade struktur-07 så pratade man om den teoretiska delen och 
den lättare delen, att det skulle finnas valmöjligheter. Vi vet vad som hände 
med detta och vi ser vad som händer idag. Vi får en allt mer teoretisk yrkes-
utbildning och det krävs allt mer från ungdomarna som går där. 
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Till sist, fru talman, det pratas om läraravtal och lärlingsutbildning, men är 
det samma sak? Här vill jag förtydliga en sak. Jag tycker inte att man kan 
sätta läroavtalet på en ungdom. För det är så mycket som man själv ska klara 
av och läsa när det gäller ett läroavtal. Läroavtal togs upp som ett exempel 
här i ett tidigare replikskifte. Läroavtalet ska bekostas av arbetsplatsen. 

Lärlingsutbildning bekostas av Ålands yrkesgymnasium, som jag ser det. 
Man går där på deras ansvar. Det är Ålands yrkesgymnasium som ska hålla 
dialogen med den som ger den praktiska lärlingsutbildningen. Det här tycker 
jag att är jätteviktigt att se skillnad på. Jag anser att ltl Jonsson har en poäng 
när det gäller lärlingsgymnasium. Det ska bli intressant att titta mera på det 
här, hur vi ska vi gå vidare och om vad man ska göra för att utveckla yrkes-
gymnasiet och förändra och förbättra. Tack.  

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Tack för ett bra anförande. Ltl Winé var bl.a. inne på 
samarbete, samhällskontrakt och dialog med näringslivet. Det ligger 
mycket i det som ltl Winé sade, det är nog mycket viktigt och det är inte 
alls självklart att näringslivet till alla delar är positiva till att ta emot lär-
lingar. De påverkas också av konjunkturen. Eftersom jag själv har gått 
på en sådan utbildning, jag gick i skolan en till två dagar i veckan och 
resten ute på arbetsplatsen, så vet jag att konjunkturen också påverkar 
synen på hur man har beredskap att ta in praktikanter. Det här är ett 
bekymmer som vi måste diskutera och särskilt i samråd med näringsli-
vet. Jag tyckte att ltl Winé lyfte fram en viktig poäng. Näringslivet behö-
ver vara med på tåget i den här diskussionen. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Jag kommer speciellt ihåg en företagares kommenta-
rer en gång: ”Kommer de ut på praktik så ska det vara på våra villkor.” 
Jag fått höra att Ålands yrkesgymnasium till och med har hämtat dem 
från praktiken för att lärarna ska ha möte. Man måste kunna räkna med 
att eleverna verkligen kommer. Här behövs det en bättre dialog. Jag har 
märkt att det har förekommit frustration här. Här behövs det helt klart 
förbättras. Ska vi se på framtiden och på vår utbildning så är det jätte-
viktigt att vi kan ha en ännu bättre dialog än idag. Företagarna och 
Ålands näringsliv måste känna vad de kan vara med på och hur de kan 
bidra till att vi får flera ute på praktik och hur de kan bidra till utbild-
ningsmöjligheter i framtiden. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Det är helt säkert så att man behöver fortsätta det här 
och få en ännu bättre dialog.  

Ytterligare en poäng att lyfta i sammanhanget är också flexibiliteten 
som vi måste ha i utbildningssystemet. Jag tyckte att utbildningsmi-
nistern nämnde det också i sitt anförande. Det är en viktig poäng. Möj-
ligheten till praktik är ju lite olika beroende på vilken typ av utbildning 
och vilken typ av yrke det handlar om.  

Vilka system vi kan utforma här har att göra med vår geografiska be-
gränsning och storleken på vårt näringsliv. Det har en betydelse.  
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Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Vi är helt ense ltl Petri Carlsson och jag. Mycket av det 
här lyfte jag upp i ett tidigare replikskifte till ltl Jonssons huvudanfö-
rande.  

Kan lärlingsutbildning vara någonting inom vårdyrket? Idag har vi 
märkt att det är otroligt svårt att komma in på en utbildning t.ex. på 
Ålands vårdinstitut. Man tar inte in enligt prövning för att det krävs så 
tuffa kunskaper inom matematiken, läkemedelräkning och sådant. Det 
finns vissa saker som man behöver se på.  

Man måste ändå lyfta upp att det är ett gott initiativ av Ålands Fram-
tid. När man hittar något positivt så måste man väl komma upp och be-
römma det. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Vi tackar givetvis för det berömmet. Vad gäller diskussionen kring anta-
let praktikplatser så behöver man inte gå så långt för att hitta goda ex-
empel på vad man har lyckats med; vår egen sjöfartsutbildning. Den 
fungerar i stort sett på det här sättet. En stor del av sjöfartsutbildning-
ens praktik görs ute på arbetsplatsen. Var sjunde elev idag går på sjö-
fartsutbildningen vid Ålands gymnasium. Det finns goda exempel. Man 
kanske inte behöver så mycket utveckling för att faktiskt lyckas med 
ambitionen i motionen. Sedan om man kallar det lärlingsgymnasium el-
ler lära i arbetet är kanske mindre relevant. Målsättningen och arbets-
hypotesen bör vara att praktiken ska göras på en produktiv arbetsplats. 
Det bör man ha siktet på. Kan man på andra ställen så kan också vi här 
på Åland. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Får vi ut eleverna på praktik, visst, vad är bättre än 
det? Det är också betydligt roligare för ungdomarna att få vara på en rik-
tig arbetsplats än att t.ex. vara i garaget i skolan. Jag tror att detta är en 
jätteviktig sak. 

Ltl Jansson nämnde sjöfartsutbildningen. Ja, där har vi bra med ar-
betsplatser. Vi har gott om rederier som gärna tar emot elever. Det vi 
inte har, som minister Ehn nämnde i sitt anförande, är t.ex. industriar-
beten. Det kan inom vissa sektorer bli en utmaning att få praktikplatser. 
Vi har det inte lika bra ställt inom alla sektorer som vi har inom sjöfar-
ten. Här behöver man se på de framtida möjligheterna. 

En bättre dialog med näringslivet och så tittar vi framåt så kan vi i alla 
fall bemöta lite av motionen. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Runar Karlsson 

Fru talman! Vi inom åländsk center tycker också att det här är en bra motion 
när det gäller ungdomarnas möjligheter att få jobb.  

Ungdomsarbetslösheten är för närvarande ett stort gissel runtomkring oss. 
Lyckligtvis har Åland en något lägre ungdomsarbetslöshet, men egentligen 
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ändå alldeles för hög. Det är möjligt att detta på sikt kommer att lösa sig i och 
med de stora pensionsavgångarna. För dem som är arbetslösa idag så är det 
ett problem. Vi vet ju att näringslivet, kommunerna och även landskapsrege-
ringen ofta kräver erfarenhet av dem som har studerat färdigt. Det är inte så 
lätt att få erfarenhet om man inte har kommit in i arbetslivet. Praktik kan då 
ge de färdigt utbildade ungdomarna en möjlighet att få erfarenhet.  

Vi stöder också att man försöker förmå näringslivet att mera ta sig an det 
här. Det är inte bara näringslivet som är en stor arbetsgivare på Åland, utan 
det är också landskapsregeringen och kommunerna och de kanske har ännu 
större möjlighet att ta ett större socialt ansvar. För näringslivet handlar det 
ofta om att ha en väsentlig nytta av dem som jobbar, de kanske ser det ganska 
kortsiktigt och inte tittar lite längre. Vi vill också slå ett slag för att både 
kommunerna och landskapsregeringen borde ta sig an detta och försöka 
slussa in ungdomarna inom sitt område. Då får ungdomarna erfarenhet och 
de kanske kan gå till näringslivet sedan. Jag vet att landskapsregeringen job-
bar med den här frågan. Det är en evig utveckling. Man försöker på olika sätt 
att titta på det här. Kanske man kan ersätta den praktik som förekommer i 
skolan idag med praktik ute i näringslivet? Det finns även omvikning som 
man kan göra där för att delvis minska på kostnaderna i den ena ändan och 
kanske öka i den andra ändan. Det finns inte heller hur mycket pengar som 
helst inom det här området. 

Jag vill på centers vägnar stöda den här motionens syfte. Innehållet är för-
stås svårt att sia om. Jag tror att minister Ehn kan ta åt sig all kunskap och 
kanske känna det här som ett stöd i ryggen att gå vidare. Tack. 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! När det gäller vad landskapsregeringen gör för att ge prak-
tik utanför skolorna så har man de senaste åren höjt anslagen. Nu höjer 
man också anslagen i den kommande tilläggsbudgeten för högsko-
lepraktik. Det är ju inte direkt yrkesutbildning. Men det är ett område 
där det kanske många gånger är ännu svårare att få praktikplats. Det har 
vi utvecklat under den här mandatperioden och skjutit till mera resur-
ser. 

Jag vet att det finns projekt som landskapsregeringen har gjort till-
sammans med AMS. Det är projekt för särskilt svårt sysselsättningsbara 
personer som kanske inte har en grundutbildning i botten utan har ett 
långt arbetsliv bakom sig. Sedan hamnar de i en situation där arbets-
platserna börjar försvinna på grund av automatiseringar eller effektivi-
seringar i företag. Där har vi också lyckats med ett par sådana här pro-
jekt, men då kanske det i första hand inte har varit inriktat på ungdomar 
utan på lite äldre människor som har saknat grundutbildning. Man för-
söker åtminstone från landskapsregeringens sida att vara med i de här 
projekten också. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Det känns tryggt att höra att man inom hela utbildningssek-
torn försöker få praktikplatser för att slussa in så många som möjligt i 
arbete. Arbetslösheten är kanske inte för Åland ett gissel idag, men för 
samhället i stort och för den som är arbetslös så är det ett gissel. Alla 
måste hjälpas åt. 
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Jag vill återigen ta upp kommunernas och landskapsregeringens ak-
tiva roll i detta. Det är inte ministern Ehns eget område, utan det är hela 
regeringens. Alla kommunerna kanske borde ta ett något större ansvar. 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Jag ska komplettera detta angående högskolepraktikant-
platserna. Landskapsregeringen går in och ersätter platserna. Det kan 
faktiskt vara både i privata sektorn, kommunala sektorn och också i vår 
egen förvaltning. Nu har vi blivit lite duktigare på att se till att vi också i 
vår egen förvaltning utnyttjar det här. Jag kan nog slå ett slag för att 
kommunerna mycket väl kan använda sig av högskolepraktikantplatser 
också. Det samarbetet görs tillsammans med AMS. Den som har ett 
lämpligt projekt som kan göras och som ger möjlighet att skapa arbets-
livserfarenhet kunde titta lite närmare på detta. Kommunerna kunde 
titta var den typen av insatser kunde behövas, normalt sett kanske inte 
kommunerna har resurser att göra någonting åt vissa saker.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Kommunerna kritiserar ofta oss här i lagtinget att vi påför 
dem nya uppgifter, ibland med en viss rätt kanhända. Men i det här fal-
let tycker jag att vi skulle tuffa till oss lite mera mot kommunerna. Det 
gäller de arbetslösa och kommunerna får i längden en större nytta av 
det. Det kan hända att man borde titta på det och försöka förmå kom-
munerna att göra mera. Många i den här salen sitter i kommunala organ 
så vi kan ju själva förstås påverka på den stolen. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback 

Fru talman! Ju längre diskussionen går desto mera tveksam blir jag till vad vi 
egentligen diskuterar. Den här motionen är rubricerad: ”Flexiblare yrkesut-
bildning - starta lärlingsgymnasium”. Det uppfattar jag som ett påstående el-
ler en fråga. I klämmen säger man; ”att lagtinget uppmanar landskapsrege-
ringen att utreda möjligheten att helt eller delvis utveckla Ålands yrkes-
gymnasium till ett lärlingsgymnasium.”  Det är det som den här motionen 
går ut på och inte egentligen om arbetslöshet bland unga. 

Jag förstår att motionärerna förespråkar ett nytt system som man har tagit 
från Österrike. Man tycker att det är ett bra system. Jag vet inte säkert om jag 
förstår hur det fungerar efter att ha läst bara motionen. Jag antar att det går 
tillbaka till det medeltida hantverkssystemet när man lärde ut yrken genom 
att man gick som lärjunge eller gesäll. Sedan kunde man kanske avancera 
ända till mästare och bli del i gillen och skrån av olika slag då när arbets-
marknaden var ytterst reglerad och även företagandet.  

Det här lever kvar speciellt i de tysktalande länderna, men också i Dan-
mark. Ministern var inne på att i Danmark har man ett liknande yrkesgymna-
sium som jag tror att man försöker beskriva här.  

Frågan är om det är dynamiskt och flexibelt? I Tyskland till exempel så om 
man väljer en lärlingsutbildning så är man nog för gott utesluten från all teo-
retisk utbildning. I Tyskland har man ännu inte enhetsskola. Jag vet inte hur 
det är i Österrike med antagligen är det lite liknande. 
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I Norden, speciellt i Sverige och Finland, har vi gått in för enhetsskolsy-
stem, dvs. att alla genom att gå i samma grundskola ska kunna fortsätta 
t.o.m. till högre utbildning oberoende om man väljer ett yrkesgymnasium el-
ler en teoretisk gymnasieutbildning.   

Frågan om yrkesskolorna ska göras om till lärlingsgymnasium är ju en 
komplicerad process. Det betyder att man delvis har utrymmen, vilket hände 
med Naturbruksskolan, men man har inte längre någon praktisk utbildning i 
just det yrket så då behöver man inte längre de här faciliteterna och man be-
höver inte heller lärarna på samma sätt. Lärarna får mer en koordinerande 
uppgift eller kanske också delvis en teoretisk utbildning på sitt ansvar. Frågan 
är om det är det som vi vill ha? Jag tror själv att det skulle innebära en väldigt 
stor omställning. Jag undrar om det är en sådan omställning som vi faktiskt 
tror att vi vill ha?  

Vad jag har förstått på dem som har uttalat sig här och säkert känner 
bättre till situationen så är det i första hand en fråga om tillräckligt med prak-
tikplatser och praktiktid som man upplever som brist. Det har möjligen att 
göra med ett sådant här system där man utgår från praktiken och att man 
skulle få tillräckligt med praktik. Men det har ju andra utbildningspolitiska 
konsekvenser som kanske inte är önskvärda, åtminstone inte ur ett socialde-
mokratiskt tänkesätt om utbildningen. 

Våra yrkesskolor med sina specialutbildade lärare ska inte bara utbilda 
utan de ska också utveckla yrkesutbildningen genom att skapa ny kunskap. 
Egentligen ska de ju vara steget före för att kunna ge företagen och de offent-
liga institutionerna en arbetskraft som är utbildad för morgondagens behov, 
inte bara för dagens behov.  

Såsom vi har det, att vi har institutionaliserat den här utbildningen i 
ganska hög grad, det är mera ett modernistiskt tänkande bakom det. Man vill 
se möjligheterna att utgå ifrån framtiden och kanske inte sätta tyngdpunkten 
vid det som har varit. 

Med tanke på den fortsatta diskussionen så kanske det är viktigast att ut-
skottet försöker klargöra vad motionärerna vill få till stånd och vilka eventu-
ella konsekvenser det skulle ha för vårt utbildningssystem. Tack. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Det är riktigt att det behöver göras en sådan bedömning. Därför tar 
också motionen sikte på att utreda möjligheten att införa den här typen 
av system, helt eller delvis. 

Jag delar uppfattningen att utbildningsinstitutionerna ska ligga steget 
före. Frågan är hur det har fallit ut i verkligheten. Ligger de faktiskt ste-
get före? Jag tror snarare att man kanske i många fall ligger steget efter 
det som näringslivet frågar efter. Jag tror att målsättningen, som ltl 
Sundback mycket riktigt var inne på, att skapa flexiblare utbildningar 
handlar just om att skapa en större flexibilitet i utbildningens möjlighet 
att anpassa sig efter näringslivets behov. Då behöver man involvera nä-
ringslivet i utbildningen också vad gäller det praktiska lärandet på en 
arbetsplats. Jag tror att det är det bästa sättet att se till att utbildningen 
faktiskt matchar dagens krav på arbetskraft.  
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, fru talman! Jag förstår att ltl Axel Jonsson resonerar på det sättet. 
Jag är inte så säker på att det fungerar med tanke på den arbetsmarknad 
som vi har. Om man tittar på hur arbetsmarknaden ser ut så jobbar 30 
procent inom offentlig sektor. 21 procent jobbar inom transport, där sa-
des att det redan fungerar bra med praktik. Sedan har vi lite jordbruk 
osv. Vi har egentligen en ganska enkel arbetsmarknad tillsvidare. Vi har 
inte så avancerade behov.  

Huruvida yrkesgymnasiets lärare och läroplaner är otidsenliga kan 
jag inte ta ställning till. Jag tror nog att det är där som man kan samla 
den här kunskapen och utveckla den. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Våra synsätt kanske skiljer sig lite åt. Jag tror att det är i dialogen med 
näringslivet som man faktiskt får till stånd en utveckling i utbildningen. 
Det är efterfrågat från näringslivet. Man bör välkomna det också från 
samhällets sida för att få till en utbildning som möter framtidens behov. 
Jag tror att det är av absolut största vikt. Man ska inte lägga det här an-
svaret enbart på skolorna. Enligt min uppfattning är det en uppgift som 
skolorna inte klarar av, utan en dialog med det övriga samhället. Det här 
måste i större utsträckning byggas in i systemet för att vi ska kunna 
skapa, och hela tiden upprätthålla, en modern utbildning. Det är min 
utgångspunkt i den här diskussionen. Jag hoppas att ltl Sundback har 
några tankar kring det resonemanget också.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det är, som sagt var, lite svårt att veta vad man ska tro. Nu var det frå-
gan om dialog. I senaste replik skulle man utgå ifrån företagen. Jag tror 
att båda synpunkterna är väsentliga. De som har ansvaret för yrkesut-
bildningen, med vår nuvarande form, det är landskapet och yrkesgym-
nasiet. Det är alldeles givet att för att man ska vara framgångsrik så 
måste man ha en diskussion med arbetsgivarna till arbetskraften. Den 
centrala frågan är vad vi skulle vinna på att ersätta vårt system med ett 
helt eller ett delvis lärlingsgymnasium?    

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Katrin Sjögren 

Talman! Utbildningen är ett av de viktigaste och mest intressanta politikom-
råde. Utbildning hos oss handlar om framtiden, självstyrelsen och näringspo-
litik, ja stora delar av det politiska fältet. Man går till och med så långt att 
man i Sverige tror att utbildningen och skolfrågan avgör valet i höst. Det är 
ett politikområde som engagerar och som är mycket, mycket viktigt. 

Jag tycker att det finns intressanta tankegångar i motionen. Kanske det här 
är ett av svaren i framtidens skola. Men precis som ltl Sundback så tror jag 
inte att vi ska gå in för någonting helt eller delvis, att utveckla hela yrkesgym-
nasiet till ett lärlingsgymnasium. Men det kan vara en del i yrkesgymnasiet. 

Det som ltl Sundback tog upp var också intressant; det gamla systemet 
med lärling, gesäll och mästare. Avarterna som fanns i det systemet borde 
man ta upp som en begränsad sak. Men det fanns också en idé i hela det sy-
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stemet. Man började som lärling och så fortbildade man sig och blev en mäs-
tare i sitt yrke. Det gäller praktiska yrken; målare, inom verkstad, mekaniker 
och allt möjligt. 

Det är viktigt, som påpekades i debatten här, att för att man går ett lär-
lingsprogram inom gymnasiet så ska man inte stänga några dörrar. En del i 
modern utbildningspolitik är livslångt lärande, att man alltid ska kunna 
backa tillbaka och fortbilda sig. Det finns inte några stängda dörrar. Det finns 
alltid en dörr som man kan hålla öppen. För att man väljer att gå en lärlings-
utbildning så ska det inte stänga dörrar till vidare studier. 

För några veckor sedan pratade vi om validering som vi också försöker få 
in i vårt utbildningssystem. Det är ingalunda lätt, men ledordet i hela utbild-
ningspolitiken är flexibilitet, som även ltl Göte Winé var inne på. Flexibilitet 
skulle vi faktiskt behöva ha mera av i gymnasialstadiet. 

I dagsläget ser vi att det är flera personer som hamnar utanför systemet. 
Det är inte alls en fråga, som ltl Lindholm sade, om klyftor mellan studieför-
beredande och yrkesförberedande. Det är totalt ointressant. Vi behöver ha 
fokus på att få en mycket flexiblare gymnasieskola. Det tar den här motionen 
fasta på tycker jag. 

Dagens skola är mycket reproducerande av kunskap. Det är sådana som 
menar att Finlands strålande Pisa resultat kanske vi får har i 10-15 år till, se-
dan kommer det att ställa andra krav på morgondagens människor. Tittar 
man lite på det så kan man ha ett genusperspektiv. Man kan titta på duktiga 
flickor som har ett alldeles strålande betyg i grundskolan och på gymnasial-
stadiet men sedan aldrig får de här topp positionerna och ledarpositionerna i 
samhället. Man kan också titta på de elever som har koncentrationsstörning-
ar och ADHD, som ltl Winé tog upp. De eleverna platsar heller inte riktigt in i 
dagens skola. Den saken börjar man allt mer tar fasta på när det gäller entre-
prenörskap och näringsliv. De som är utpräglade entreprenörer passar heller 
inte in i dagens skola.  

Det som gymnasialstadiet behöver är att alla skulle ha rätt till en gymna-
sieplats. Vi kanske skulle gå in för en tolvårig skola? Alla har rätt till en gym-
nasieplats.  

I dagsläget vet vi att vi i år har 44 blivande studerande som söker studie-
plats enligt särskild prövning. Vi vet också att det finns olika orsaker till det. 
Liberalerna har också i det sammanhanget talat om rätten till en plats i sam-
hället och det är ungdomsgarantin. 

När det gäller det utbildningspolitiska programmet så ser vi väldigt mycket 
fram emot det. Det kommer inte att bli helt lätt att skriva ett utbildningspoli-
tiskt program. Det kommer att bli väldigt intressant att diskutera det. Jag har 
förstått att alla partier har fått en plats i den här arbetsgruppen, så det ser vi 
fram emot att diskutera. Tack. 

Minister Johan Ehn 

Fru talman! Jag tar möjlighet att kommentera ett tidigare anförande här. Ltl 
Axel Jonsson sade i en replik här att vi har hittat lösningar för praktikplatser 
inom sjöfarten. Ja, till vissa delar, men det är nog inte så lätt faktiskt. Att 
hitta praktikplatser inom sjöfarten blir svårare och svårare. Det gick väldigt 
lätt under den tid när vi hade väldigt mycket vakanser inom sjöfarten. Precis 
som inom ett större företag eller industri så kunde man också där hitta prak-
tikplatser. Men det har blivit svårare och svårare. För varje praktikplats vi ska 

  433 



  

ha så får vi också betala en summa till det företag som tar emot praktikanten. 
Här måste vi försöka hitta vägarna för hur vi ska klara det. Samtidigt vet vi att 
vi behöver ha kvar någon typ av praktisk utbildning också inne i skolan där 
man får grunden för att använda maskiner. Det finns väldigt mycket utma-
ningar här. 

Jag vill återigen säga att det positiva som jag ser i motionen är att vi måste 
våga lyfta yrkesutbildningen som viktig och att den kommer att behövas i 
framtiden. Det är inte bara den teoretiska utbildningen som behövs.  

Vi gräver djupa diken mellan vad som är fint och inte fint. Det har gjorts 
under en tid också i debatten här och det vill jag starkt ta avstånd ifrån. Jag 
tror att vi måste hitta sätt att istället låta de här utbildningsformerna hitta 
sina vägar. Däremot så går de också att kombinera. Vi ska hela tiden se att det 
finns kontakter mellan praktik, det som händer ute i näringslivet och teorin. 
Vi får inte heller tro att det här ska skiljas åt. Det gäller att hitta symbiosen 
mellan de här som man använder på ett så lämpligt sätt som möjligt.  

Utvecklingen av vår högskola till en yrkeshögskola, den modellen är ett 
utmärkt exempel där man har valt att använda sig av både praktik och teori i 
en organism. Man försöker att dra nytta av båda. Vi har inte varit så duktiga 
på det ännu, men vi är på väg åt det hållet, att dra mer och mer nytta. 

Till ltl Sjögren kan jag säga att jag delar fullt och fast, som jag också hoppas 
att framkom i grunden i mitt första anförande, att flexibilitet är huvudordet 
för framtidens utbildning. Vi har legat efter här på Åland, vi har haft ganska 
statiska system. Vi har inte satsat speciellt mycket på ett livslångt lärande. Vi 
har satt mycket av kraften på ett försöka ha en utbildning i grunden som se-
dan ska gälla resten av livet. Vi måste nu sätta mera kraft på möjligheterna att 
göra val i ett tidigt skede som man inte behöver ångra utan som man kan 
komma tillbaka och komplettera senare. Samhällsekonomiskt kommer vi 
också att se att det är en vinnande del. 

Sedan kom ltl Sjögren också in på en intressant diskussion om vi ska göra 
gymnasiet till en förlängning till vår grundskola. Vi har idag en nioårig 
grundskola. Det är en fråga som kräver ganska mycket eftertanke och funde-
ringar i förhållande till vad vi vet hur behovet av arbetskraft ser ut i framti-
den. Vi måste hitta ett sätt att ge en utbildning för dem som kommer ut ur 
grundskolan samtidigt som vi också ska kunna tillgodose de behov som finns 
på arbetsmarknaden. Tittar vi på den demografiska utvecklingen så kommer 
vi att behöva öka genomströmningen och få en tidigare debut på arbetsmark-
naden. Det här får man väga emot varandra.  

Samtidigt har vi de ungdomar som idag kommer ut ur grundskolan med så 
pass bristfälliga grundkunskaper att de har svårt att faktiskt klara sig med 
dagens system. Det är klart att vi ska fundera på hur vi ska ta mot dem. Vi ska 
också vända på steken och fråga varför vi inte har lyckats att ta tillvara de här 
ungdomarnas grundläggande kunskaper redan i grundskolan. Där behöver vi 
också lägga en del av energin och tankesättet.  

Gör man ett arbete som handlar om att utveckla utbildningspolitiken flexi-
belt och ge mera möjligheter så tror jag att vi har alla möjligheter att få med 
de grupper som idag har svårt att få sin yrkesutbildning. Tack, fru talman. 
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Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Systemet kan svårligen vara fast i att det finns vakanser ute på 
arbetsmarknaden. Man måste ju ha ett stabilt system så att man faktiskt 
har praktikplatser. 

Skolverket i Sverige tog fram en rapport i början på året, de konstate-
rade att man ger en hel del statliga bidrag. När man utvärderade detta så 
såg man att det visst hade en betydelse, men det var inte det viktigaste. 
De här platserna är dessvärre inte gratis. Platserna kan heller inte vara 
fast i hur konjunkturen ser ut. Man måste ha sådana utbildningsavtal 
och sådan ersättning att man verkligen har ett robust system. 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Det var just det som jag menade med mitt inlägg. Det finns 
ganska stora utmaningar att hitta typ av lärlingsutbildning. Sverige och 
Finland funderar väldigt mycket på det här just nu. Man sneglar då på 
lösningsmodellerna i Österrike och Tyskland. I både Sverige och Finland 
har man kommit fram till att det inte går rakt av att kopiera någonting. 
Man måste, tillsammans med näringslivet i landet, försöka hitta stabili-
tet. Både inom skolvärlden och inom näringslivet handlar det om att 
hitta nya sätt att tänka. Hur kan man planera om bådas verksamheter så 
att de passar varandra? Då kan man den vägen få handen att passa i 
handsken när det gäller att skapa långsiktighet men ändå flexibilitet i 
utbildningssystemet. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Vi har den utmaningen att vi börjar få en hel del unga männi-
skor som är utanför utbildningssystemet. Jag vill också understryka att 
vi behöver absolut visst se vad som sker i grundskolan och hur man 
kommer ut ur grundskolan med icke godkända färdigheter. Vi behöver 
också se hur vi kan möta upp detta på gymnasiet. Det ska finnas flexibi-
litet och breda dörrar i gymnasiet och alla borde ha rätt till en studie-
plats. 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! I praktiken kan vi i dagsläget erbjuda studieplatser till 
samtliga. Problemet är att man ska få till matchning så att våra studie-
platser är sådana som intresserar den enskilda individen och också är 
möjligt att genomföra. I teorin har vi i dagsläget utbildningsplatser till 
samtliga som kommer ut, sedan gäller det att få matchningen att fun-
gera. Vi måste också fundera på hur vi ska få utbildningsalternativen att 
vara sådana så att man också växer som individ, men också görs anställ-
ningsbar i framtiden. Utbildningens syfte på den här nivån, om vi läser i 
gymnasielagen och jag delar den grundinställningen, är att göra den 
studerande klar för arbetslivet eller för vidare studier. Det måste vi se till 
att vi på ett lämpligt sätt också klarar av att göra. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, fru talman! Det var en sak som jag fäste mig vid i minister Johan 
Ehns anförande. Det var det som han sade om Ålands högskola, att det 

  435 



  

nu är en yrkeshögskola. Är den officiellt registrerad på något sätt? Ingår 
skolan i de internationella konventionerna som en yrkeshögskola? Det 
är i så fall glädjande. Jag tyckte att skolan från första början var en yr-
keshögskola men då skulle den heta någonting annat. Jag skulle gärna 
vilja få detta klarlagt. 

Minister Johan Ehn, replik 

Sedan första början, fru talman, har högskolan på Åland på engelskan 
hetat Universitet of applied Siences och ingått i alla de nätverk som 
finns där. Sedan använder man enbart i Finland egentligen beteckning-
en yrkeshögskola. Det finns ingen annanstans. Det finns en utbildnings-
nivå i Sverige som kallas för yrkeshögskola men det är någonting helt 
annat. Det är ett mellanting mellan yrkesutbildning och högskola och 
den ger egentligen inte en akademisk examen. Den ger en mellanexa-
men på ett till två år. Från första början har vår högskola översatts på 
engelska till Universitet of applied Siences och examina har getts på den 
basen. I samarbeten gör man arbeten som också ligger mer åt det aka-
demiska hållet.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det var intressant information. Vi har då levt lite i en falsk föreställning 
att det är en högskola. Det är kanske dags att se över lagen så att vi får 
en beteckning på själva institutionen som motsvarar de internationella 
dokumenten. Jag tycker att det var väldigt problematiskt när den lag-
stiftningen kom till. Den var lite överambitiös. Men när det är på det vi-
set i praktiken, som ministern säger, så tycker jag att det är bra om man 
skulle ändra institutionens namn. 

Talmannen 
Talmannen påminner om att vi diskuterar lärlingsgymnasium. Nu börjar diskussionen 
handla om högskoleutbildningen istället. 

Minister Johan Ehn, replik 

Tack, fru talman! Jag ska bara besvara det här. Jag anser inte på något 
sätt att vi har ett felaktigt namn på högskolan på Åland. Den utbildning 
som bedrivs där t.ex. en examen till sjukskötare så den examen tas också 
i Sverige vid högskola. Samma sak gäller utbildning till sjökapten och till 
maskinmästare, de utbildningarna sker vid högskolor i Sverige. Att byta 
namn blir nog bara en skenmanöver. Vi ska veta vilken utbildning vi ger. 
Vi vet vad vi ger för utbildning, det står tydligt och klart i examensdo-
kumenten. Det finns inga problem här. Det är ett semantiskt problem 
som man försöka blåsa upp till något som överhuvudtaget inte finns. 
Som jag upplever det har vare sig skolan eller någon annan ett problem 
med sin identitet idag. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Minister Ehn nämnde att det inte är alldeles lätt att få 
praktikplatser, framförallt sjöarbetspraktikplatser. Jag tror att det också 
kan vara problem inom andra yrken. Minister Ehn nämnde att land-
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skapet har betalat en viss ersättning för att få ut eleverna på praktik. Är 
det här ett system som används inom alla yrkesgrupper? Får alla företag 
som tar emot praktikanter en viss ersättning eller är det bara vissa före-
tag och elever?  

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Jag kan inte exakt detaljerna i hur detta ser ut. Branscher 
där vi har väldigt mycket praktik; sjöfartsutbildningen och närvårdarut-
bildningen så där betalar vi till kommuner och till enskilda företag för 
våra praktikplatser. Praktikanterna ger företagen högre kostnader.  

Vi diskuterar att öka praktiken för teknikområdet som idag har sex 
studieveckor. Man pratar om att öka praktiktiden till tio veckor och så 
småningom till 20 veckor. Jag vet att branschen redan nu har sagt att 
om man ökar praktiken så här mycket så behöver man någon typ av er-
sättning. Det handlar väldigt mycket om att se till hur det här påverkar 
produktiviteten i företaget. Man är nog väldigt positivt inställd till att få 
in människor som kommer dit och stiftar bekantskap med företaget osv. 
När det gäller små företag som vi har så påverkar det deras möjligheter 
att jobba effektivt. Det medför att de vill ha ersättning.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Företag, som jag har pratat med, upplever praktikplat-
sen som en kostnad. Man måste ha en handledare hela tiden. Man kan 
inte sätta praktikanter på sådana tjänster som man skulle vilja utan en 
handledare. Då tycker företagen att praktikanten delvis är en belastning. 
Man bör nog komma till någon sorts lösning och ett samarbete med fö-
retagen. 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! En av utmaningarna när man ska utveckla ett sådant här 
system vidare är att tillsammans med näringslivet hitta modellen. Man 
ska vara medveten om att om vi ökar den tid som eleverna är ute i före-
tagen så borde vi i motsvarande grad kunna minska den lärarledda tiden 
och se vad det skulle finnas för möjligheter att använda både de resur-
serna i pengar men kanske också den kunskapsresurs som finns. Det 
finns olika modeller som man har försökt sig på, t.ex. att handledare 
kommer från skolan och stöttar upp vid vissa tillfällen för att praktikan-
terna faktiskt kan göra nytta för företaget. 

Som jag ser det så kan man inte kopiera en modell rakt av. Man kan 
hämta inspiration. Inspirationen från det österrikiska systemet kan man 
hämta, men det går inte att kopiera över det i vårt system. Hela stäm-
ningen kring utbildningen och hur man väljer att utbilda systemmässigt 
är helt annorlunda här än t.ex. i Österrike och i de tyskspråkiga områ-
dena som Barbro Sundback var inne på.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Minister Ehn nämnde tolvårig utbildning i sitt anfö-
rande. 
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Idag kanske vi har ett litet systemfel. Genom att vi idag har så många 
som söker enligt prövning så blir det tufft att få en studieplats och gå vi-
dare. Det är så. Minister Ehn nämnde att det skulle gå i praktiken. Det 
kanske går i praktiken men teorin stoppar, det beror väl på hur man ser 
det.  

Jag minns när vi hade en spörsmålsdebatt som liberalerna tog ini-
tiativ till. Jag pratade efteråt med ungdomarna som var här och lyss-
nade. De sade; ”vi har så svårt att bestämma oss, vi klarar inte av att be-
stämma oss när vi är 15-16 år”. Det är så som de vill ha den här diskuss-
ionen.  

I riket tog man det initiativet att samhället har ett ansvar för dem som 
inte kommer in i någon skola efter grundskolan. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! De facto har vi till viss del den möjligheten nu också. Vi har 
skapat den möjligheten även om den kanske inte är formaliserad så som 
på rikssidan. Vi utvecklar här möjligheterna att läsa upp betygen, den så 
kallade nya linjen på Folkhögskolan ger den möjligheten. 

Vi har haft program som nu mera har varit inriktade praktiskt. Vi har 
haft vissa grupper som har jobbat inom restaurangbranschen. Vi har nu 
haft grupper som jobbar på fastighetssidan. 

 Jag delar åsikten som ltl Winé framför. Vi har ett bekymmer att hitta 
de här formerna. Vi håller på att se över hur vi kan göra. Slutlösningen 
ligger i ett betydligt större perspektiv, vi måste få helheten hur vi ser på 
utbildningssystemet framåt. Vi måste lösa det vi har nu, men ännu vikti-
gare är också att få den framåtsyftande lösningen.  

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! I riket lade man tidigare ett förslag på att de som inte 
kom in i skola så skulle samhälle ta ett ansvar för. Därigenom måste de 
gå vidare, de får inte bli hemma.  

Vi har en fördel idag, när man har gått ut nian så får man möjlighet 
att välja själv, vilket är viktigt för att öka sin studiemotivation.  Obero-
ende om vi har ett lärlingsgymnasium eller något annat så är det viktiga 
att man får välja sin inriktning och därigenom studera vidare.  

För att lite knyta ihop säcken så tror jag det är jätteviktigt att man ser 
alla ungdomar. Vi har idag en skola som blir allt mer teoretisk. Sam-
hället måste börja se till allas behov. Det är jätteviktigt att vi uppfyller 
det.  

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! När det gäller den sista delen så har ltl Winé och jag samma 
grundsyn. Jag tror att vi måste skapa andra alternativ än de teoretiska. 
När vi försöker höja yrkeskunskaper och praktiska kunskaper genom att 
göra det teoretiskt då är vi på fel väg. Då hamnar vi in i den debatt som 
har förekommit den senaste tiden angående vad som är fint eller inte 
fint. Den debatten ska vi undvika. 
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Jag tycker ändå att vi här på Åland ska vara stolta och slå oss lite för 
bröstet utgående ifrån vad vi har lyckats med.  

I Finland har man en ungdomsgaranti, man utvärderar den ung-
domsgarantin just och man kan konstatera att den inte har fungerat så 
där jättebra. Det är vackert på papperet men fungerar gör den ju inte. 
Samtidigt kan vi konstatera att de senaste ungdomsarbetslöshetssiff-
rorna här var en positiv läsning. Om vi jämför med fjolåret under 
samma tid så har ungdomsarbetslösheten gått ned med cirka två pro-
centenheter. Som jag ser det så jobbar vi på rätt sätt. Vi kanske inte job-
bar så mycket med att sätta saker i lag, utan vi hittar istället lösningar 
som praktiskt betalar tillbaka sig i form av utbildning och arbetsplatser 
och det tror jag att är viktigt. 

Talmannen 
Tiden är ute!  Vi debatterar motionen om lärlingsgymnasium.  

Ltl Axel Jonsson, replik  

Jag avstår, tack.  

Talmannen 
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.  

Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är 
omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.  

Remiss 

4 Gränslöst Åland utan gränshinder 
Ltl Anders Erikssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 18/2013-2014) 
Ärendet avförs från dagens lista. 

Remiss 

5 Max tre valperioder i lagtinget 
Ltl Anders Erikssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 19/2013-2014) 
Ärendet avförs från dagens lista. 

För kännedom 

6 Förslag till första tilläggsbudget för år 2014 
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 3/2013-2014) 
Ärendet upptas till behandling vid plenum 14.04.2014. 

Plenum slutar 
Nästa plenum hålls 14.04.2014 klockan 13.00. Plenum är avslutat. 
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Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 16.04.2014. God-
känt. 

Bordläggning 

2 Kommunalförbund för samordnad social service 
Landskapsregeringens svar (S 2/2013-2014-s) 
Ltl Anders Erikssons m.fl. spörsmål (S 2/2013-2014) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 16.04.2014. Godkänt. 

För kännedom 
Föredras för kännedom budgetmotionerna 51 – 55/2013-2014. Motionerna upptas till 
behandling i samband med ärende 8 på föredragningslistan 

3 Tillväxt- och hållbarhetsfond 
Ltl Gunnar Janssons m.fl. budgetmotion (BM 51/2013-2014) 

4 Stöd till vindkraften 
Ltl Mats Perämaas m.fl. budgetmotion (BM 52/2013-2014) 

5 Ålands ombudsmannamyndighet 
Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion (BM 53/2013-2014) 

6 Föregående års underskott 
Ltl Mats Perämaas m.fl. budgetmotion (BM 54/2013-2014) 

7 Offensivare satsningar tar Åland ur krisen 
Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion (BM 55/2013-2014) 

Remiss 

8 Förslag till första tilläggsbudget för år 2014 
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 3/2013-2014) 
Budgetmotionerna (BM 51-55/2013-2014) 
Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. 

Diskussion. 

Vicelantrådet Roger Nordlund 

Fru talman! Ärade ledamöter. Landskapsregeringen presenterar nu den 
första tilläggsbudgeten 2014 för lagtinget. Det är med glädje jag kan säga att 
det här är en stimulansbudget för det åländska samhället och för det åländska 
näringslivet. Det är viktigt att understryka att det är en stimulansbudget för 
det behövs en sådan nu. Vi har just fått en rapport från ÅSUB som visar att vi 
de facto har en negativ BMP tillväxt i det åländska samhället och vi har haft 
det under en längre tid. Vi kan nog säga att vi har en sådan situation att de 
åländska företagen, tack vare att de oftast är små enmansföretag eller familje-
företag osv som har en fantastisk förmåga att överleva under svåra ekono-
miska förhållanden. Men tyvärr med försämrad lönsamhet. Det är det vi ser 
nu. Vi har en tåga i det åländska näringslivet och bland de åländska företa-
garna som är fantastisk. Men det gäller nu att vi med den här stimulansbud-
geten och övriga åtgärder som finns i ordinarie budgeten för 2014 och på 
även andra sätt försöker hjälpa till med att få ytterligare framtidstro och att 
man vågar investera i det åländska näringslivet. Det är det som är syftet med 
den här stimulansbudgeten, att försöka vara med och skjuta på i en övrigt 
ganska tung ekonomisk situation.  
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En tung ekonomisk situation inte bara för det åländska samhället utan 
också för Finland, kanske speciellt och västvärlden i sin helhet. Jag tror att 
det är vi alla medvetna om. Det som ändå är positivt är att det visar sig att det 
inom sjöfarten, alla som läste tidningen häromdagen kunde se att Lundqvist-
rederierna de facto investerar i ytterligare ett tankfartyg. Det är en signal, inte 
bara för rederinäringen utan faktiskt för det hela åländska samhället, att man 
ska våga satsa när det är svåra tider för att sedan kunna skörda när det kom-
mer goda tider. Då kan man säga att Lundqvist tankers är utflaggade. Ja, men 
det kommer in mycket och goda skattepengar till Åland och goda dividender 
från deras moderbolag. Så det är faktiskt en positiv signal som jag gärna lyf-
ter fram och den mod som man visar, här i den här debatten.  

Sedan fru talman, vill jag gärna också lyfta fram det som ÅSUB säger i sin 
rapport att när det är en tung period för samhället och för det privata nä-
ringslivet, då har den offentliga sektorn en viktig uppgift som stabiliserande 
faktor. Det visar att den politik som den här regeringen och de här regerings-
partierna har fört har varit klokt och riktig under de här åren som gått och att 
vi ligger relativt rätt i vår politik också i framtiden. Vi har hela tiden haft fo-
kus på att hålla sysselsättningen hög dels för att det ska finnas konsumtion 
och att folk ska klara sig själva. Ett sådant samhälle har vi lyckats hålla hit-
tills. Den här stimulansbudgeten syftar också till att vi ska ha det så även 
framöver.  

Fru talman, vilka förslag finns det då i den här tilläggsbudgeten från 
Ålands Landskapsregering? Jag vill börja med att säga att den här budgeten, 
trots att det är en tilläggsbudget så är kanske en av de budgetar som har haft 
de tydligaste regionalpolitiska inslagen i de förslag som vi förelägger här. Det 
finns satsningar som berör alla regioner på Åland. Staden, landsbygden och 
skärgården.  

En satsning som är enskilt mycket stor är den landbaserade fiskodlingen i 
Eckerö. En satsning som kan de facto upp mot 18 miljoner totalt som sådant 
och det här är ett av våra bolag som är med och ser till att fastigheten kan för-
verkligas. Det kan skapa ett tjugotal arbetsplatser i den regionen, vilket är 
mycket positivt och som behövs. Samtidigt är det också en satsning på en 
grön och en mer uthållig verksamhet i och med att man på det här sättet för-
söker skapa ett pilotprojekt för hur fiskodling kan fungera uppe på land.  

Sedan fru talman tar vi upp ytterligare 950 000 euro i nationellt investe-
ringsstöd. Syftet med det är att det ska gå till sådant som öka exporten av va-
ror och tjänster, turismens främjande och på det sättet kan fullfölja den tur-
ismstrategi som antogs för några år sedan här i landskapet. Jag tror att alla 
kan vara överens om det att turistiska infrastrukturen är sådan på Åland idag 
att ska vi ha en framtid och kunna konkurrera med omkringliggande regioner 
så behöver det ske en förnyelse här. Vi vill visa från landskapets sida att vi vill 
vara med och hjälpa till med den förnyelsen och att vi ska kunna ha konkur-
renskraft så att turismen kan fortsätta att vara en viktig näring på Åland och 
utvecklas och ge grund för att vi ska kunna ha goda kommunikationer till och 
från Åland också i framtiden.  

Fru talman, vi tar också upp 150 000 euro ytterligare investeringsstöd till 
lantbruket för att på det sättet kunna tillmötesgå det investeringsbehov som 
finns där och för att man ska kunna skapa en konkurrenskraft både inom 
jordbruket som sådant men också att stöda livsmedelssektorn på Åland.  
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Vi gör också en omdisponering av anslag för ÅHS. Vilket styrelsen och led-
ningen för ÅHS har föreslagit och som de har tagit beslut om redan tidigare. 
Det kan ÅHS göra tack vare det handlingsutrymme som inbesparingarna un-
der 2013 har skapat. De här investeringarna och operationssalarna, tror vi att 
kommer att ge kortare vårdköer och på det sättet också bättre vårdkvalitet. I 
förlängningen också att ju fler patienter vi kan behandla hemma här på Åland 
desto mer ekonomiskt är det också för landskapet. Så det är bara att gratulera 
ÅHS och att man fortsätter på den inslagna linjen. Både ekonomiskt och livs-
kvalitetsmässigt väldigt klokt för Åland.  

Vi signalerar också klart och tydligt i den här tillväxtbudgeten att det ska 
ske en genomgång av det här s.k. avgiftssystemet inom ÅMHM eftersom vi 
har upplevt att det finns kritik kring det här och det har vi varit och är ly-
hörda för.  

Fru talman, det som har varit lite av en långkörare eller ganska mycket av 
en långkörare är faktiskt den här om- och tillbyggnaden av polishuset. Det 
har funnits många planer att bygga både i Mariehamn, Jomala och på andra 
ställen. Under de senaste åren har vi konkret förhandlat om att köpa till-
äggsmark där nuvarande polishus finns för att kunna utnyttja den befintliga 
och att göra den lite större. Vi tror att det är ekonomiskt klokast att göra så på 
sikt i varje fall. Vi begär nu att få fullmakt och tar upp pengar här för att 
kunna köpa in den här tomten och inleda profitering av det projektet för att 
sedan återkomma till lagtinget när vi har mer fakta om att också få beslut om 
en konkret byggstart.  

Sedan fru talman, en annan stor fråga som tas upp här är också att vi begär 
fullmakt för att gå vidare och att begära in offerter när det gäller nytt tonnage 
för skärgårdstrafiken. Vi vet alla att vi har en skärgårdsflotta som är ganska 
åldersstigen. Det gäller de s.k. stora fartygen, men de facto gäller det ännu 
högre grad de här mindre, de s.k. linfärjorna. Så inom det här området så har 
vi ett ganska stort investeringsprogram framför oss. Det ligger i sakens natur 
att vi måste se till att vi har den befintliga infrastrukturen i ett sådant skick så 
att det kan fungera med någorlunda god tillförlitlighet och säkerhet. Jag tror 
att alla som har följt med nyhetsflödet det sista året har kunnat konstatera att 
vi har haft ganska många incidenter och trafikstopp i skärgårdstrafiken och 
det är en situation som inte är acceptabel på lång sikt. Med det här nya ton-
naget strävar vi till at vi ska både få större säkerhet och bättre miljömässighet 
i trafiken och att driftsekonomin som sådan ska bli billigare. Det har plane-
rats att man ska kunna använda det s.k. LNG som huvudsakligt bränsle för 
ett kommande fartyg och situationen är som sådan att vi har en prisindikat-
ion på någonstans mellan 15-25 miljoner, som ett fartyg ska komma att kosta. 
Det är naturligtvis ett för stort spann att gå till lagtinget med att begära en 
fullmakt att göra affären direkt. Vi begär nu fullmakt från lagtinget att gå vi-
dare och begära in offerter för att sedan komma tillbaks till lagtinget och få 
ett konkret beslut om inköp eller en beställning av ett nytt fartyg. Vilket blir i 
en senare tilläggsbudget eller antagligen i samband med ordinarie budgeten 
för 2015. 

Fru talman, vi har också andra saker på gång inom infrastruktursektorn. 
Det är bl.a. vägen till organisation och ev. en bolagisering som vi går vidare 
med. Verkstaden är på agendan av flera olika orsaker. Dels för att de utrym-
men som man nu befinner sig i är de facto utdömda. Vi måste göra någon-
ting. Etter måste vi investera mer där för att sätta de utrymmen i fullfärdigt 
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skick eller annars skall vi avveckla dem. I det sammanhanget har vi sett det 
som klokt att göra en förstudie om möjligheten att flytta verkstaden eller åt-
minstone den delen som har med våra skärgårdsfärjor att göra. Det är ca 80 
procent av verkstadens verksamhet. Det skulle vara ev. att flytta den till 
Långnäs för att frigöra det här området i Möckelö för annan verksamhet som 
passar bättre in på det området. Sen så kan det bli aktuellt med någon form 
av etablering i Godby eller någon annanstans när det gäller den här övriga 
trafiken och skötseln av vår infrastruktur. I det här skedet aviserar vi en för-
studie om att flytta verkstaden till Långnäs hamn och hoppas på att få en 
fullmakt för att gå vidare med det.  

Det, fru talman, var några av de större sakerna i tilläggsbudgeten som så-
dan. Vi nämner också här lite grann om framtiden för som ni vet så har vi levt 
och lever fortfarande en ganska turbulent tid och vår ekonomi är ju på många 
sätt beroende av vad som händer i landet som helhet, eftersom vår klump-
summa är o,45 procent av statens skatteinkomster. Det har varit väldigt 
tunga och svåra ekonomiska diskussioner i Finland och regeringen där har 
beslutat sig för en plan framtill 2018 och det är inte underligt att säga att jag 
som finansansvarig på Åland har följt med i de diskussionerna med både 
spänning och oro i kroppen. Eftersom vi alla vet att landet Finland befinner 
sig i en svår situation.  

Jag läste i Helsingin Sanomat här i helgen en ganska intressant beskriv-
ning av situationen i Finland idag, att Finland är idag ett land av överutbil-
dade människor som underpresterar. Det gör man för att det inte finns recep-
tet för var man ska jobba eller vad man ska göra här i landet idag. Jag tyckte 
att det var en ganska bra beskrivning, för vi har inte kommit på vad som ska 
ersätta Nokia och pappersindustrin ännu i det här landet. Den som gör det 
gör nog Finland en stor tjänst.  

Men i vilken fall som helst. Landet befinner sig i en ganska svår situation 
men samtidigt har man också all anledning att vidta sådana åtgärder i Fin-
land som håller skatteinkomsterna till staten på en sådan nivå som gör att 
man kan behålla sin kreditvärdighet för det är så att det darrar lite på ribban 
om Finland ska vara ett AAA land i längden. Regeringen och regeringsparti-
erna har fattat sådana beslut som troligen kommer att klara situationen. Vi 
vet att redan 2013 och 2014 som man har gjort skattehöjningar, som i sig lite 
grann ökar inkomsterna i landet. Nu planerar man ytterligare försäljning av 
statsegendom, man planerar högre utdelningsinkomster från de statsägda bo-
lagen och man kommer också att ta ut mera inkomster från de fonder som 
staten hanterar. Även från pensionsfonden kommer att man att göra vissa in-
komstöverföringar ifrån. Det här gör, sett ur åländskt synvinkel att om man 
förverkligar allt det här som man har planerat så kommer klumpsumman att 
hålla sig i stort sett på den planerade nivån för år 2015 och också 2016. Det är 
t o m lite bättre än vad vi hade i prognosen i ordinarie budgeten. Men man 
ska vara medveten om att det finns ganska stor osäkerhet i de här sakerna 
och det är stora ansträngningar för att åstadkomma de här inkomstförbätt-
ringarna i rikets budget, som i sin tur leder till att vi får inkomstförbättringar 
i vår budget.  

Det här sätter utan tvekan också ett stort ansvar på oss här på Åland och 
att vi fortsätter med de förändringsprocesser som vi har på gång och att de 
också så småningom ska kunna ge effekt på inte bara på servicesidan utan 
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också på den ekonomiska sidan och att vi ska kunna ha en långsiktigt hållbar 
ekonomi också här på Åland.  

Med de orden, fru talman, så överlämnar jag förslaget till diskussion och 
debatt här i lagtinget, tack. 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Tack, fru talman! För ett år sedan när tilläggsbudgeten presenterades 
för första tilläggsbudgeten för 2013 så resonerade vicelantrådet som så 
att det åländska samhället hade starkare ekonomiska muskler än vad 
han tidigare hade känt till. Nu presenterar ÅSUB en korrekturrapport 
där man skriver att vi har ett förlorat årtionde tillväxtmässigt bakom 
oss. Vi kommer förmodligen få den lägsta flitpengen på 20 år. Menar 
lantrådet fortfarande att de ekonomiska musklerna ser starkare ut än 
vad han tidigare kände till eller har verkligheten hunnit ikapp land-
skapsregeringen? 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! När jag talade om samhällets ekonomiska muskler så tror 
jag att jag syftade på landskapets klumpsumma, skattegottgörelsen, av-
kastningar från PAF, Posten och Pensionsfonden. D.v.s. det som jag kal-
lade för koncernen för ett år sedan. De musklerna är fortfarande goda. 
PAF ger ett rekordöverskott för senaste år men samtidigt vet vi att verk-
samheten är utsatt utan tvekan för sina prövningar. Pensionsfonden har 
gett ett överskott eller en marknadsvärdesökning på 7,2 procent för sen-
aste åren, ca 18 miljoner som en god utveckling. Posten jobbar också in-
tensivt och håller igång omsättningen och ger den avkastningen som är 
förväntat, men där finns också hotbilder naturligtvis. Klumpsumman 
stiger lite bättre än vad vi förväntade oss för ett år sedan. Så ja, vi har 
muskler. Men de är utsatta för prövningar och det gäller att vi hanterar 
de här resurserna på rätt sätt.  

Ltl Axel Jonsson, replik 

Men är inte ändå grunden i den åländska välfärden vårt näringsliv och 
vilka ekonomiska muskler vårt åländska näringsliv har. Vi ser tydligt i 
den här rapporten att både handeln, sjöfarten och lantbruksnäringen 
står inför stora utmaningar och går redan bakåt idag på många plan. 
Borde inte fokus ligga på att förstärka det åländska näringslivet och att 
faktiskt ta till krafttag för att få en tillväxt. Idag har vi en resektion i det 
åländska näringslivet. Det är väl ändå det som utgör grunden för Ålands 
ekonomiska muskler och det är där vi måste satsa 1,2 miljoner i ökade 
investeringsanslag. Vi måste vara ödmjuka och inse att det knappast inte 
löser den ekonomiska kris som vi faktiskt befinner oss i. Hur tänker 
landskapsregeringen hantera det här för så som vi ser det så krävs det 
betydligt mer åtgärder för att få ordning på det åländska näringslivet. 
Den åländska offentliga ekonomin kanske har intäkter som håller nå-
gorlunda nivå, men näringslivet går på knä.  

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Svaret är naturligtvis ja, på ledamoten Jonssons fråga. Nä-
ringslivet är grunden för vår välfärd. Där är situationen som sådan att 
det är rederierna, bankerna, försäkringsbolagen och det är handeln. Sen 
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har vi livsmedelsklustret och företagstjänster. Det som skiljer Åland, 
som jag sade också i mitt inledningsanförande, från övriga delar av värl-
den eller Norden, är att vi har ett starkt familjeägande här på Åland och 
det gör att man har en längre och bättre uthållighet men vi kanske har 
en sämre lönsamhet just nu. Jag är övertygad om att lever vi igenom de 
här svåra åren nu så kommer det att komma goda år igen på det 
åländska näringslivet. Det visar inte minst Lundqvist rederiernas be-
ställningar av det nya fartyget. Det är det som är syftet som jag sade in-
ledningsvis. Den här budgeten är en stimulansbudget. Om den inte är 
tillräcklig, men vi försöker i varje fall skjuta på i rätt riktning och skapa 
grundförutsättningar för att vi ska få en tillväxt i samhället. Det är grun-
den för all välfärd.  

Talmannen 
Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det här är en stimulansbudget säger finansministern Nordlund och jag 
tänkte att för ett år sedan pratades det om hur ljust allting såg ut och att 
klumpsumman skulle stiga, vi hade en stark tillväxt osv. Inget av det 
som finansministern Nordlund sade då, har visat sig att stämma, men 
det lät bra då. Är det här en stimulansbudget? Det är 950 000 euro till i 
företagsstöd. Vi ska se om inte en del av de här pengarna går till egna 
projekt innan det är färdigt. Det är 250 000 euro till när det gäller lant-
brukets investeringsstöd. Där vet vi att hela grundbudgeten på 1 miljon 
är redan intecknat. Det var anslag som låg uppe på 3 miljoner förut när 
man ville få hjulen att rulla. Så jag måste säga att det här med att kalla 
det här för stimulansbudget, sluta slå blådunster i ögonen på lagtinget.  

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Om det är någon som tror, att med den chargong som le-
damot Eriksson nu gör sig till tal för skapar en framtidstro och att vi ska 
tro på att vi klarar den här krisen, så tror jag att man gör en väldigt stor 
felbedömning. Tvärtom är det så att det som har blivit bättre sedan för 
ett år sedan, det är att klumpsumman kommer att stiga lite mer än vi 
trodde. Den ligger t o m högre än det. Det gör att vi kan ha en långsiktig 
uthållighet i den offentliga ekonomin, som också i sin tur hjälper det 
privata näringslivet att ha en uthållighet.  

Det är inte så små saker i den här budgeten. Både de nationella inve-
steringarna 950 000 euro LBU där vi såg att det behövs mera pengar. Vi 
sätter dit mer pengar så att man ska kunna fullfölja de här investering-
arna. Fiskodlingen är ett projekt som är uppe mot 18 miljoner.  

Fru talman, sammantaget är de investeringar som vi har för tillfället 
uppe i 40-50 miljoners klass. Det är en ganska rejäl injektion i det 
åländska samhället.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag ska återkomma till det i mitt anförande. Vi har från Ålands Framtids 
sida konsekvent i alla remissdebatter och alla budgetdebatter pekat på 
vikten att stimulera det åländska näringslivet. Vi anser att det är grun-
den för vår välfärd. Jag kommer i mitt anförande senare att citera vad 
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finansministern Nordlund faktiskt sade för ett år sedan när allt såg så 
väldigt ljust ut.  

Visst, vi måste vara positiva. Det håller jag med om också. Men man 
måste också lite se verkligheten som den är och man kan ju inte ändå 
måla upp alltid allt i ljusa färger när det faktiskt inte finns något fog för 
det. Det vänder jag mig emot. Men för att vara lite mer positiv, så ska jag 
sluta med det.  

Det som finansministern Nordlund sade att man nu ska ta till sig kri-
tiken när det gäller ÅMHM:s höga avgifter, det tackar jag för. Om man 
lyckas få någonting till stånd så är det ovanligt snabbt av allt det som 
förts upp och som lett till något. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Jag tror att det är väldigt viktigt på vilket sätt vi för debat-
ten här i Ålands Lagting och hur vi som politiker uttalar oss om det ska 
finnas en framtidstro hos de som ska göra investeringen, både små men 
framförallt stora investeringar. Tror man att man har ett stöd ifrån det 
politiska etablissemanget då vågar man. Ger vi negativa signaler då blir 
man försiktigare. Det är det sista vi ska göra från det här forumet. Vi 
måste faktiskt försöka hjälpa till och skapa framtidstro och skapa allian-
ser både mellan privat näringsliv och offentlig ekonomi och hjälpa också 
till inom det privata näringslivet att skapa allianser, som gör att man blir 
starka tillsammans och vågar investera och tro på framtiden. För det blir 
som man tror.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Englund, replik 

Tack, fru talman! Finansministern var inne på investeringsstödet till 
lantbruket och det ser jag också som mycket positivt i den här tilläggs-
budgeten att landskapsregeringen samlade vilja att ta upp mera medel 
för investeringar och produktiva sådana. Det har både företag och ar-
betstagare nytta av. Torde också vara bra för sysselsättningen. Det som 
jag undrar över, finns det redan i den här första ansökningsomgången 
inlämnat till investeringsstödet för lantbruket att hela summan med det 
ordinarie budget medräknade redan då finns intecknat i de här ansök-
ningarna.  

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Den information som vi har fått när vi behandlar tilläggs-
budgeten så tyder på att det belopp som vi har i ordinarie budgeten gäl-
ler investeringsstöd till lantbruket så är i stort sett fulltecknat och det 
finns flera på kö. Det här är ett sätt att tillmötesgå den investeringsviljan 
som finns inom den sektorn. Så att alla som har investeringsplan ska 
kunna fullfölja de under det här året.  

Ltl Anders Englund, replik 

Bra, då kan vi konstatera att landskapsregeringen har rätt. Det finns in-
vesteringsvilja för förhoppningsvis produktiva sådana och det här är väl 
ett ärende som vi behöver diskutera vidare i den här ledningssalen.  
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Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Där det finns investeringsvilja försöker vi också från land-
skapets sida komma emot och hjälpa till så att det kan förverkligas och 
så att vi kan skapa sådana strukturer som håller för framtiden.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! För att vi alla ska ha samma bas för diskussionen i den här 
besvärliga ekonomiska situationen så går jag till det allra sista budget-
momentet på sidan 24 till föregående års underskott. Där kan man klart 
läsa att för året 2013 som vi har bokslut på nu så var det ackumulerade 
underskottet ca 39,6 miljoner euro medan det efter år 2012 låg på 29,7 
miljoner euro. Det betyder att det ackumulerade underskottet har stigit 
med ganska exakt 10 miljoner euro. Det här står lite i kontrast med det 
som vicelantrådet sade under presentationen av bokslutet här för några 
veckor sedan, när det målades upp en bild av att landskapets ekonomi 
om den inte var precis men i varje fall nära balans. Varför väljer land-
skapsregeringen att måla upp en sådan bild som man gjorde då? Är det 
här för att skapa det som sades här att man vill skapa framtidstro?  

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Ja, ledamot Perämaa. Landskapsregeringen vill skapa fram-
tidstro, men en realistisk sådan ska det vara naturligtvis. Vi måste alltid 
ha realism i vårt arbete. Det är helt korrekt det som ledamot Perämaa 
pekar på, den budgetmässiga situationen med det ackumulerade under-
skottet. Men det som vi har presenterat i samman med bokslutet var det 
affärsmässiga bokslutet för landskapet Åland. Det visar de facto på att 
det har gått i stort sett plus minus noll år 2013. Det tycker vi är en bra 
utveckling och det om är speciellt bra med det bokslutet är att det visar 
att våra verksamhetskostnader, alltså det som kallas för konsumtions-
kostnader i vardagligt tal, men det är verksamhet såsom vården, utbild-
ningen, administrationen, skärgårdstrafiken osv har minskat med 5 mil-
joner euro under år 2013. Det är ett trendbrott i rätt riktning.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Vi budgeterar enligt budgetuppföljningsprincipen. Det är 
den dokument som vi arbetar med efter här. Och då presenteras också 
normalt resultaten enligt samma principer och det är det sättet man all-
tid har valt här tidigare att presentera underskott. Begrepp som acku-
mulerat underskott, isolerat underskott är någonting som har diskute-
rats väldigt mycket enda sedan finanskrisen kom till år 2008. Men nu 
säger vicelantrådet att man valde den här gången att presentera ett re-
sultat enligt andra principer och det kan man förstås göra, men för att 
befolkningen ska bli alltför förvirrade så bör man vara noga med att be-
rätta vilka principer man väljer att presentera resultatet. Faktum är att 
under 2013 steg det ackumulerade underskottet med 10 miljoner euro. 
Det är vicelantrådets egna siffror. Plus att man under 2014 budgeterar 
så att det ackumulerade underskottet kommer att stiga med ytterligare 
12,5 miljoner euro.  
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Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Vi har haft fullständigt öppenhet med våra siffror. Vi har 
presenterat både den affärsmässiga och det budgetmässiga resultatet för 
massmedia och för allmänheten och för Ålands Lagting. Men det posi-
tiva är ändå att vi har gjort en inbesparing på 5 miljoner euro i förhål-
lande till budgeten och det är förvaltningen och alla som har bidragit till 
är värda ett stort tack till det engagemanget. Det som kan vara skäl att 
lyfta fram också som jag kände en stor oro för ett år sedan när jag stod 
här, det var landskapets likvida situation. De facto var det så att ju mer 
pengar i landskapets kassa per sista december 2013 än vad vi hade 1 ja-
nuari samma år. Det är bra för så länge vi har det så slipper vi gå till 
banken. Jag tror att vi kommer att klara den här valperioden relativt 
bra.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag ska ge en ros och ett ris och jag är säker på att det kommer 
att komma månget ris här under debatten, så jag börjar med rosen. Det 
handlar om polishuset. Att man nu går in för och bestämmer sig för att 
man faktiskt nu ska bygga. Vicelantrådet sade att det här var en långkö-
rare. Jag skulle vilja påstå att det är nästan en underdrift. Det har varit 
så många kringelikrokar och tvärnitar när det gäller tillkomsten av po-
lishuset. Det jag tycker är viktigt är att finansutskottet ändå tittar på den 
ändrade inriktningen och att man ändå tänker bygga själv. Men se till nu 
landskapsregeringen att hålla det här bygget på banan. Risen är att man 
fortsätter att pytsa pengar i trafikavdelningen. När vi läser allmänna 
motiveringen så kan vi konstatera att man slår sig lite för bröstet i land-
skapsregeringen. Jag får fortsätta utveckla riset i nästa replik.  

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Tack, fru talman! Tack, vicetalman Eriksson för rosen. Jag tror att både 
vicetalman och jag har varit med i det här projektet under några år och 
jag tror att det är snart tio år sedan som jag var någonstans mitt i Fin-
land och tittade på ett jätte stort polishus, men det har aldrig riktigt ve-
lat att bitarna har fallit på plats men jag tror att vi är ganska nära nu och 
att vi hittar en lösning som är ekonomiskt klok för landskapsregeringen 
och som ger polisen goda verksamhetsförutsättningar.  

När det gäller skärgårdstrafiken så naturligtvis är det ett område som 
vi kanske jobbar mest med inom landskapsregeringen för att göra struk-
turella förändringar och hitta långsiktiga lösningar för att få kostnadsef-
fektivitet. Samtidigt måste man komma ihåg att det här är också region-
alpolitik och gör vi alltför stora inbesparingar här så försvårar vi för 
människorna som bor ute i skärgården att kunna leva på ett likvärdigt 
sätt.  

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag har inte ifrågasatt skärgårdstrafiken. Jag ifrågasätter att 
man i allmänna motiveringarna slår sig för bröstet och säger att man har 
ett bättre bokslut pga. ett stort antal förändringsarbeten i landskapsre-
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geringen. Men i verkligheten så när man analyserar det här så är en stor 
post inbesparing är just trafiken pga. världsmarknadspriset på bränsle. 
Det är det som är en stor inbesparing. De pengarna kommer trafikav-
delningen att fortsättningsvis få använda. Dryga miljonen. Samtidigt 
pytsar man på i den här budgeten med ytterligare upp emot en halv mil-
jon till trafikavdelningen. Så hur mycket tänker landskapsregeringen 
fortsätta att pytsa in i trafikavdelningen utan att göra ordentliga ana-
lyser? Dessutom när det gäller den här skärgårdsfärjan som föreslås så 
borde vi ju också ha möjlighet att diskutera kortrutt innan man ger klar-
tecken till det här.  

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Jag vågar påstå att det inte finns ett område som det har 
skett så omvälvande förändringar under den här perioden, som inom 
skärgårdstrafiken med den turlistomläggningen och inbesparingen på 
3000 körtimmar som gjordes här för lite över ett år sedan. Den var en 
ansträngd politiskt och också för den befolkning som den berörde. För 
utan de ansträngningarna skulle den här budgeten ha sett betydligt 
värre ut ekonomiskt sett.  

Fru talman, visst är det så att vi har haft lägre kostnader för bränsle-
inköpet, men det gäller inte bara skärgårdstrafiken utan det gäller all 
verksamhet inom landskapet och övriga samhället också och det ska vi 
vara glada för att det är på det sättet. Arbetet inom trafikavdelningen 
fortsätter och vi har många stora frågor att diskutera där inom de närm-
aste veckorna och månaderna.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Den här kapningen av Norra Ålands Industrihus det 
var en historia för sig och är väl överspelad just nu. Men sedan kommer 
det borgens åtaganden som det finns förslag om i den här tilläggsbudge-
ten och det tycker jag att känns som ett högriskprojekt. Jag skulle gärna 
vilja veta vilka bedömningar landskapsregeringen har gjort för att det 
inte ska gå så att skattebetalarna står med lång näsa när det här är klart.  

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Naturligtvis finns det risker i all sådan här verksamhet, men 
i det här sammanhanget tycker jag att det är värt att notera att det finns 
privata företagare som är beredda att gå in med lika mycket som land-
skapet gör i det här sammanhanget och de tar betydligt större risker än 
vad landskapet gör. Så det är den här risksidan av det hela. Sen har vi 
EU dimensionen. Där är det så att i det här åtagandet står det att det ska 
vara marknadsmässiga hyror och det ska också notifieras till konvent-
ionen. Så vi har både hängslen och bälten på det här projektet och vi har 
lärt oss lite av historien.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  
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Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Tack vicelantrådet för presentationen av tilläggsbud-
geten. Vicelantrådet säger att finanspolitiska riktningen har varit rätt 
men när vi ser på det ackumulerade underskottet så är den rakt nedåt i 
riktningen. Det underskottet har aldrig varit så här långt nere som den 
nu presenteras. Man vill presentera lite bättre siffror så går man till af-
färsbokföringen och där presenterar man då att man har lyckats göra en 
s.k. vinst, fast man ändå har ett ackumulerat underskott på nästan 40 
miljoner. Vicelantrådet säger att där sparade man 5 miljoner, men läser 
man ur resultaträkningen så har man sparat enbart 1,4 miljoner på 
kostnaderna. Vad som räddar sista raden 2,6 miljoner plus är det att 
man vid överföringen har man satt in 10 miljoner extra överföringar 
gentemot förra året vilket gör att man då har ett plus på 2,6 miljoner.  

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Man kan ju vända och vrida på siffror på många olika sätt. 
Men det som jag tycker är det viktigaste i det här sammanhanget är att 
verksamhetsutgifterna i landskapets budget, alltså det som man i var-
dagligt tal kallas för konsumtionsutgifter, de har minskat med 5 miljo-
ner euro. Det är ett ganska stort trendbrott för det här landskapet och 
det är verkliga riktiga pengar. Det har inte skett utan ansträngning ute i 
de olika verksamheterna inom ÅHS, skärgårdstrafiken, utbildningssidan 
osv. Jag har sagt många gånger att jag vill ge en eloge till alla de männi-
skor som arbetar med det här förändringsarbetet och jag vill också sti-
mulera till ett fortsatt ansvarstagande inom förvaltnings alla olika en-
heter.  

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Vi vill säkert alla stimulera och vi har kört på också. 
Resultaträkningen visar minus 1,4 miljoner om vi ska hålla oss till af-
färsbokföringen. Det är fakta. Vad gäller de här stimulansåtgärderna 
som vicelantrådet lyfter fram, privata sektorn och Lundqvist rederierna 
att det är fint att de investerar och det tycker jag också är jätte bra. Men 
det kommer inte att påverka den åländska ekonomin överhuvudtaget. 
Det är kanske mer den japanska ekonomin som påverkas genom att de 
får bygga fartyget där och som blir färdigt någon gång år 2016. Men det 
är klart, det visar väl en viss framtidstro, när man byter det gamla mot 
nya. Vad gäller det att finländarna är högutbildade människor men 
ingenting gör var väl kanske en jämförelse var att högskolorna utbildar 
utan konkurrens mellan sig. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! När det gäller sjöfarten, så är det fortfarande vår basnäring 
här på Åland. Den åländska sjöfarten seglar under många olika flaggor. 
En del seglar under åländsk och finländsk flagg, många fartyg under 
svensk flagg, en del Bahamas och Cyperns flagg och säkert andra flagg 
också. Det som är gemensamt för alla dessa är att ägandet finns på 
Åland och att det finns en styrka i moderbolagen. När det gäller Lun-
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dqvistrederierna, så är det ett marknadsföringsnamn egentligen för det 
finns två bolag, Alfa och Hildegard. Två mycket starka rederier som inte 
är speciellt kända, men det finns många ålänningar som äger aktier i 
dessa bolag och som får dividender varje år i stort sett och de här bola-
gen betalar också skatter varje år till det åländska samhället. Så man ska 
inte underskatta betydelsen av det här. De här fartygen erbjuder också 
goda befälsarbetsplatser för åländsk arbetskraft.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Katrin Sjögren, replik 

Talman! FN:s klimatpanel har kommit för en dag sedan kommit med en 
delrapport om hur svåra effekterna kan bli om klimatförändringarna 
och vad man kan göra så att de begränsas. En del i FN:s klimatpanel är 
just att ge rimliga och bra villkor för förnybar energi, så att den kan fort-
sätta att växa. Landskapsregeringen skriver några rader om vindkraften. 
Man väntar på lagstiftning och notifiering. Vad finns det för tidsplan och 
hur tänker landskapsregeringen stöda den lokala vindkraften?  

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Det pågår ett intensivt arbete mellan landskapsregeringen 
och ministeriet i Helsingfors i den här frågan. Den politiska acceptansen 
finns till den här lösningen men det är nu med de byråkratiska och juri-
diska som man arbetar med att hitta också lösningar på. Även om pro-
cessen går lite trögt så vågar jag ändå påstå att det finns en grund vilja 
att komma i mål med det här projektet. Det är först 2016 som det är ak-
tuellt att åländska bolag ska kunna komma in i det s.k. hyr-in-systemet. 
Men trots det så krävs det att man blir färdig så snart som möjligt med 
de här juridiska och formella sakerna så att man kan påbörja ansök-
ningsprocesserna och det arbetet pågår. Sedan följer vi noggrant med si-
tuationen på marknaden eller i verkligheten och naturligtvis är vi fullt 
medvetna om det svåra ekonomiska läget som vissa av de här bolagen 
befinner sig i, tack vare att energipriset är så lågt av olika orsaker, så det 
har skapat en oväntad situation kan man säga.  

Ltl Katrin Sjögren, replik 

Talman! Det är nog så att hela den hållbara energin för Ålands del är 
satt i gungning. Man monterar ner vindkraft för tillfället på Åland. Pre-
cis tvärtemot det som har varit den politiska ambitionen. Det har alltså 
inte hänt så väldigt mycket kan vi konstatera, varken när det gäller lag-
stiftning eller notifiering. Men landskapsregeringen hade i alla fall för 
ett år sedan egna intentioner och egna planer på hur man skulle gå till 
väga för att stöda den lokala vindkraften. Står vicelantrådet fast vid de 
utfästelserna som gavs för ett år sedan? 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Det har hänt väldigt mycket det sista året. Dels på den poli-
tiska nivån att den högsta politiska ledningen har gett grönt ljus för den 
här lösningen och det arbetas intensivt med att hitta de juridiska och de 
formella lösningarna som ska vara gångbara både nationellt och i förhål-
lande till EU.  

  453 



  

Och ja, fru talman, landskapsregeringen står fortfarande fast vid vår 
övergripande vision, att vi vill ha ett grönt Åland och ett blått hav. Vin-
den är egentligen den enda stora förnyelsebara energikällan vi har här 
på Åland. Vi kommer att göra allt för att den visionen ska kunna fullföl-
jas. Men det kommer att krävas lite tålamod och eventuellt också lite 
pengar här emellan för att kunna hålla de här företagen levande. Allt 
annat skulle vara mycket tråkigt.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Jag fastnade också på de här orden som finansmi-
nistern sade att det behövs en stimulansbudget nu och hänvisade till 
ÅSUB:s rapport som visade på det. Det som förvånar mig lite är att det 
här är egentligen ingen hemlighet, för företagarna, Ålands Näringsliv 
och företagarna på Åland har ju påpekat det här ganska länge. Vi från 
Ålands Framtid åtminstone har tagit åt oss av det och därför också mot-
ionerade vi om det i ordinarie budgeten om ett ökat anslag. Nu har land-
skapsregeringen vaknat och tycker att det är revolutionerande det här 
att man skjuter in pengar och visst är det bra, men varför kan man inte 
lyssna på företagen när de påpekar det här? 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! I samband med ordinarie budgeten för 2014 så förde vi en 
liknande diskussion här och då aviserade vi från landskapsregeringens 
sida att vi skulle avläsa hur utvecklingen skulle vara i början på året och 
sen skulle vi eventuellt komma med en stimulansbudget. Nu står vi här 
och kommer med den här stimulansbudgeten till Ålands Lagting.  

Vi är naturligtvis öppna för att fortsätta med stimulansåtgärder både 
ekonomiska men också andra, för det är inte bara ekonomin som är det 
viktiga och de stöd som vi ger till det åländska näringslivet utan det är 
också den inställningen som vi visar från landskapets sida och den lag-
stiftningen som vi tar i Ålands Lagting och de avgifter som vi fastställer 
osv. och den utbildningen som vi har här på Åland, det finns så väldigt 
många saker som samhället kan bidra med för att skapa en positiv ut-
veckling här i samhället. Jag tycker att det finns ganska många sådana 
projekt igångsatta nu.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Jag delar helt och hållet finansministerns åsikt om det 
sista som han sade. Men jag tycker att vi har varit lite sena med att visa 
från landskapsregeringen alla de här incitamenten som man hänvisar 
till. En annan sak som jag fastnade för när finansministern presenterade 
det här budgetförslaget var att han nämnde den här vägstationen och 
förstudien om flytten av sjöverkstaden. Samtidigt nämnde han också 
Godby station, att man ev. ska flytta vägstationen till Godby. Är det här 
någonting som fortfarande lever kvar? För jag trodde att man hade tagit 
förnuftet till fånga och avskrivit det projektet. Istället borde man jobba 
för att se hur stora möjligheter har man att privatisera och behöver vi 
överhuvudtaget någon vägstation här? Kanske sitter det ett par tjänste-
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män och administrerar om vad som ska göras i framtiden och låt entre-
prenörer och företagare sköta det här.  

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Vi har skapat ett ekonomiskt utrymme, som gör det möjligt 
att komma med den här stimulansbudgeten nu och ÅSUB:s rapport å 
andra sidan visar att den är rätt i tiden att komma och ge den extra 
skjutsen som behövs för att vi ska få en positiv utveckling inom närings-
livet.  

Sen när det gäller vägstationen så pågår det eller det har funnits re-
dan ett arbete när det gäller den s.k. infrastrukturen på fasta Åland. Och 
om det är i Godby eller någon annanstans eller om det överhuvudtaget 
behövs, det är en av de sakerna som behöver övervägas framöver. Jag 
delar givetvis ledamot Eklunds uppfattning att det mesta möjliga mån 
privatiseras de här verksamheterna. Det är helt klart. Så det får det 
kommande arbetet i de här infrastruktur-grupperna hantera och jag 
hoppas att vi ska hitta en så kostnadseffektiv lösning som möjligt. Men 
också att vi hittar lösningar som gör att det finns verksamhet runt om på 
Åland.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Gun-Mari Lindholm 

Talman! Det är en bra första tilläggsbudget, med målsättning i framtiden som 
siktar framåt och har framtidstro. Det kan inte bli bättre än det. Naturligtvis 
är vi från Moderat Samling beredda att godkänna den som den föreligger, 
men vi har också några både tilläggsuppgifter men också önskemål som man 
kunde titta lite närmare på.  

Jag vill börja med det att ÅHS har gjort 3,5 miljoner inbesparingar. Det här 
är naturligtvis ekonomiskt sätt bra. Men det är också det att ÅHS finns till för 
alla oss medborgare och ska kunna också erbjuda den servicen på den höga 
nivå som vi också vill. Så man ska inte bara se på att en inbesparing är en 
lyckad verksamhet utan den ska också kunna erbjuda god service. Jag ser i 
beskrivningen att man har tänkt sig att man ska förnya operationssalar. En 
reflektion runt det är när man nu samtidigt i media kan läsa att Medimar har 
problem inom sin verksamhet, där man måste göra sig av med människor. 
Där kunde man kanske ha ett större samarbete. Det är inte bara det att man 
ska bygga nytt och renovera, utan man ska också kunna knyta till sig den här 
specialiserade personalen. Man måste utöka personalresurserna och rekry-
tera människor med spetskompetens. Det har man haft på ett väldigt bra sätt 
att man har haft den möjligheten att knyta sig an de människorna till Medi-
mar. Så där kunde man också från finansutskottet titta på hur det ser ut ur ett 
totalekonomiskt perspektiv än annat sätt att arbeta, än att vi måste inom vår 
egen verksamhet bygga nytt och renovera, än om man kunde istället köpa de 
här tjänsterna ifrån privata sektorn. I ett litet samhälle måste vi arbeta mera 
tillsammans för att nå syftet. Det tycker jag också är en aning anmärknings-
värt då man också i syfte att göra inbesparingar ifrån förvaltningens sida ha 
föreslagit att vissa verksamhetsområden också ska tas helt bort. Jag tänker 
nu särskilt på det som har varit mycket den senaste tiden i media där man har 
erbjudit kvinnor hjälp till att bli gravida. Den här verksamheten föreslår man 
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nu att ska tas bort. Jag hoppas storligen på att alla politiker i ÅHS att man 
ska jobba för att den ska kunna bli kvar. Vi ser att vi inte behöver göra det 
inom någon slags inbesparingssyfte i alla fall.  

En glädjande sak är också ett förverkligande av Ålands ombudsmanna-
myndighet. Helt i linje med den strukturella förändringen som har gjorts 
både i tanke och i handling. Vi har en ny lagstiftning och nu ska den nya 
myndigheten sjösättas. En beskrivning på det finns med i den här budgeten, 
vilket är väldigt glädjande.  

En annan sak som har varit en politisk målsättning framförallt från min 
egen sida när jag tillträdde som kansliminister det var att ta ett samlat kraft-
tag runt polisverksamheten på Åland där vi fick ny lagstiftning, där man nu 
utarbetar tillämpningsdirektiv. Man har tagit ett samlat grepp och där ingår 
också ett nytt polishus och jag är glad för att man också tar medel för det i 
den här budgeten. Det ger framtidstro till den här verksamheten, som också 
har fått annars personella nerskärningar.  

En sak som gläder mig också alldeles särskilt är att man satsar ännu mera 
än grundbudgeten när det gäller medel till högskolepraktikanter. Här visar vi 
att vi är intresserade av de ungdomar som har också utanför Åland men också 
inom Åland förkovrat sig inom vissa områden och förhoppningsvis också så-
dana som är intresserade att jobba i självstyrelsens tjänst och där vi genom 
att visa intresse gentemot dem också kan erbjuda dem högskolepraktikanter 
och göra det på ett jätte bra sätt så att de säkert vill komma tillbaka och jobba 
inom förvaltningen.  

När det gäller ett nytt fartyg, så kan man mycket väl fundera att är det nu 
rätt tid att göra det när man inte har sett hur kortrutten och strukturen i 
skärgården kommer att se ut. Jag tror ändå att vi är övertygade om att nya 
fartyg behövs trots att vi inte har sett helheten. Det som är det viktigaste är 
det att de är ändå så pass tillämpbara på de olika rutterna som ska finnas i 
skärgården och framförallt att man gör fästena i likhet med de pontonfästena 
så att olika fartyg kan anlöpa till hamnen. De fartyg vi har idag är inte längre 
tidsenliga. Nyanskaffningar i samband med att vi också får nytt och föränd-
ringar i strukturen ger också framtidstro för alla som väljer och har valt att bo 
och verka i skärgården. Det är också glädjande att se att investeringsstöd och 
de stimulanspaket som man ger till näringslivet har nu också rum i den här 
budgeten. Det gör också att man inom näringslivet kan känna en framtidstro 
och framförallt att man möter upp från samhällets sida till det som man nu 
står i beråd att investera i.  

Det var våra reflektioner och jag hoppas att man också kan titta på det här i 
finansutskottet. Tack. 

Ltl Katrin Sjögren, replik 

Talman! Att spara inom ÅHS är ett tvåeggat svärd och gör man effektivi-
tetsreformer och får ut samma vård som man har fått tidigare är en sak, 
men det vi kan utläsa är att vård utanför Åland har blivit billigare, men 
också att vi inte har haft läkare, vilket innebär sämre kontinuitet, dyrare 
köptjänster och en oro för att vi ska kunna hålla vårdgarantin. Beträf-
fande investeringar i operationssalen det är en bra sak tycker liberaler-
na, men vi räknar också med att styrelsen gjort avvägningar och att man 
har haft patientperspektiv och ett ekonomiskt perspektiv och att man 
har tittat på möjligheterna till upphandling också av vårdtjänster.  
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Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Vad beträffar just vård utanför Åland, så har jag sett det som väldigt be-
kymmersamt när den kostnaden går ner och man remitterar allt mera 
till Finland. Eftersom vi har det här språkperspektivet som är väldigt 
viktigt för oss ålänningar, att vi ska kunna få vård på svenska. Men efter 
det att styrelsen och förvaltningen numera också avtalar om språket när 
man köper även ifrån Åbo och Helsingfors, så tror jag att också det här 
har blivit bättre. Jag känner mig åtminstone tryggare och jag hör inte 
lika mycket den kritiken och den oron som man fick ta del av tidigare. 
Jag tror att det har löst sig. 

Ltl Katrin Sjögren, replik 

Talman! Det var inte min utgångspunkt när det gäller vård utanför 
Åland. Det är självklart på det viset att vård på svenska är väldigt viktigt 
och centralt, men det vi kan vara glada för är att det har behövts mindre 
vård utanför Åland. Vilket innebär att ålänningarna inte har varit i lika 
stor utsträckning svårt sjuka, t.ex. brännskador och sådant som vi över-
huvudtaget inte kan sköta på hemma plan.  

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag tror att alla är medvetna om det att det där är ganska svårt 
att förutse. Det behöver bara vara ett svårt fall som gör att budgeten sti-
ger i höjden och vi får vara glada och tacksamma att vi är skonade från 
sådant. Men vi ska också ha beredskap att när det behövs så ska vi också 
ha möjlighet att också ha en sådan budgetverksamhet att det är möjligt 
att också åtgärda det.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag tycker inte heller att vi ska dra alltför stora växlar vid 
den inbesparing som har gjorts vid ÅHS. Det är förstås alltid positivt om 
det går åt lite mindre pengar för att bedriva en god verksamhet än om 
det går mera, men som vi kunde notera i tidningarna så har ju nu ÅHS 
återgått igen till det normala, så att man nu det här året följer budgeten 
där det fanns en liten förhöjning till förra årets resultat. Så det är slum-
pen eller den goda turen eller vad vi ska kalla det, vi får vara tacksamma 
för att vi inte har haft alltför svåra vårdkrävande fall då vi har behövt 
skicka klienterna utomlands. Det har till en del gett den här inbespa-
ringen. Men vi är tillbaks så att säga på den nivån i kostnader som vi har 
räknat med igen. Så jag håller med dig om det som sades här, att här 
ställs pengar och vård mot varandra och vi är vana vid att betona vården 
i det här sammanhanget.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Ledamoten Lindholm sade att nya fartyg behövs trots att vi inte sett hel-
heten apropå den planerade nya skärgårdsfärjan. 15-20 miljoner som 
fanns i tilläggsbudgeten och kanske upptill 3 miljoner för nya kajer. Med 

  457 



  

tanke på erfarenheten av den här typen av planering så är det kanske 
kostnader på 40 miljoner vi pratar om. Landskapsregeringen begärde 
fullmakt utan desto mera underlag och utan en helhetsbild. Jag trodde 
faktiskt att regeringspartierna hade helhetsbilden och det var vi i oppo-
sitionen som blev i en sådan här konstig sits. Men tydligen inte. Tycker 
inte ledamot Lindholm att det är lite märkligt att man ska gå in för en 
sådan här stor investering trots allt utan att vi ser helheten och framför-
allt utan att vi har fått den utlovade kostruttsmeddelandet så att vi kan 
ha någon sorts möjlighet att kunna ta ställning till.  

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Oavsett om vi skulle förändra strukturen i skärgårdstrafiken el-
ler inte så skulle vi behöva nya fartyg. Jag tror också att under den tid 
som det här ärendet kommer att ligga i finansutskottet så kommer också 
ett kortruttsmeddelande att lämnas till lagtinget. Så vi har all möjlighet 
att också diskutera de här två sakerna i ett senare skede. Oavsett struk-
tur så behöver vi nya fartyg. Men det är klart att man alltid måste tänka 
att varifrån och vart ska de olika fartygen gå och kan de se olika ut. Men 
jag tror att de frågeställningarna kommer vi också att få svar på här un-
der våren.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Frågan är om vi får det. Enligt vad jag förstår på en diskussion vi hade 
här på förmiddagen så är kortruttsmeddelandet på gång. Men inte alls 
den typen av detaljunderlag som jag tycker att man skulle behöva ha för 
att man ska kunna ta ställning till vilka områden som är de viktigaste att 
prioritera. Det är säkert så ledamot Lindholm att det kan finnas behov 
av nya färjor. Men samtidigt tänker man privatisera hela skärgårdsflot-
tan. Vad tänker man göra? Det är så mycket som är oklart att man nu 
skulle ge fullmakt utan någon sorts underlag. Det känns väldigt märk-
ligt. Jag har varit med så länge så jag konstaterar att när det gäller färjor 
till skärgården, så har det alltid passerat ganska enkelt oavsett hur stora 
belopp det har varit. Medan andra små summor kan man hålla på att 
diskutera i det oändliga. Åtminstone från Ålands Framtid kommer vi att 
kräva ett betydligt större helhetsunderlag innan vi tar ställning till det 
här.  

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Det är intressant. Först säger ledamot Anders Eriksson att han 
inte har sett någonting och att han vet ingenting. Men i andra repliken 
så har han tydligen också sett någon form av utkast till kortruttsmed-
delandet, så vi får väl ta det här innehållet i den här repliken för vad den 
egentligen är, men det vi gör nu är att vi lämnar en fullmakt till land-
skapsregeringen att påbörja en upphandling. Sedan har lagtinget ånyo 
en möjlighet att säga sitt.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Också centern tycker att det här är synnerligen en intressant till-
läggsbudget och vi kan också omfatta tilläggsbudgeten. Vi har också lite 
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kommentarer och funderingar som vi ber att utskottet ska beakta och titta på. 
Först ekonomin i stort. Man kan väl påstå att man känner att det är något 
stabilare nu än då när vi gick in i den nya regeringen eller när den nya rege-
ringen bildades. Det kändes mycket osäkert måste jag säga och många var 
nervösa osv. Det känns stabilare nu, trots att det fortfarande gäller att hålla i 
slantarna. Vi har ett stort orosmoment runt omkring oss och det är Ukraina 
krisen som infaller samtidigt med lågkonjunkturen i Ryssland. Där Ruben 
har dramatiskt rasat, som i sin tur betyder då att det sker mycket mindre in-
köpsresor och affärsresor mellan Finland och Ryssland. Vilket i sin tur kom-
mer att synas i skatteinkomsterna i Finland och i sin tur i vår klumpsumma. 
Så det här är måste man fundera på och jag hoppas att landskapsregeringen 
kan försöka lite fördjupa sig i vad det här kan betyda för Åland indirekt och 
direkt. Att det kommer att påverka oss den saken är klar men gärna en be-
dömning hur mycket man tror att det kommer att påverka oss. För det här 
kan man inte lättvindigt vifta bort. Det var allmänt om ekonomin. Kort bara 
och vi går vidare till ÅHS, som har varit upp här och jag delar ledamot Lind-
holms syn och åsikter att man kan inte bara titta på besparingarna och tycka 
att det är jätte bra, vilket det i och för sig är. Vi måste också tänka på att inbe-
sparingarna kan betyda något sämre service. Det är ju så och säkert är det så 
att ÅHS har en jätte bra ledning idag som styr upp verksamheten. Man har ett 
gott samarbete med den fantastiska personal som ÅHS har och alla drar åt 
samma håll, vilket då till stor del har åstadkommit de här besparingarna. 
Men det är klart att man hela tiden drar åt tummar och försöker få det ännu 
billigare. Det är klart att det kan drabba servicen på något sätt för vissa pati-
enter och här måste vi och i utskottet fundera på att hur långt kan man dra 
det här och kanske i hörandet få ett grepp om det. Jag tror att man måste 
börja lite fundera på den saken, att man inte drar ner för långt. För det är så 
att de som sparar blir lite bestraffade genom att man i följande budget beak-
tar besparingen och säger att ni klarar ju er med mindre pengar och därför får 
ni lite mindre och de som inte gör det som kommer hit med tilläggsbudgetar 
så de får mer pengar utan desto större debatt och det här tycker jag är en fel-
aktig signal, så det här tycker jag att utskottet borde titta på och fundera på 
lite. Den tredje saken som jag vill beröra är den landbaserade fiskodlingen, en 
mycket positiv sak så landskapsregeringen ska ha all eloge för att man lyckats 
tillsammans med näringslivet sy ihop det här, ett mycket efterlängtat projekt. 
Vi vet, vi som satt i landskapsregeringen år 2005, så tog vi ett handlingspro-
gram som debatterades här i lagtinget och utskottsbehandlades i miljöutskot-
tet där man konstaterade att utsläppen måste ner med 80 procent till 2015 
och det är redan nästa år så man hinner väl knappast med det. Men det här är 
ett jätte kliv för att minska utsläppen och behålla näringen, för det är det som 
har varit och varför man inte har minskat är att man vill inte riskera näringen 
och det kan man ha förståelse för i och med att det har stor betydelse för 
skärgården. Så där har man gjort ett riktigt bra jobb och vi hoppas verkligen 
att det här rors i land och att kalkylerna stämmer så att det här kan fortplan-
tas så att vi en dag i stort sett har bara landbaserade fiskodlingar. Så här tyck-
er jag att näringsministern, finansministern och regeringen har gjort ett rik-
tigt bra jobb.  

Den fjärde saken som jag vill ta upp är Möckelö området. Här finns det ett 
bra förslag där man nu tycker som jag tyckte under min tid som minister att 
man borde genomföra och kanske man kommer ett steg till genom att man 
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föreslår att man ska göra studier för att flytta verkstaden till Långnäs till den 
delen som berör sjötrafiken. Det tycker jag är ett jätte bra förslag. Finansmi-
nistern var här och kompletterade lite som gjorde mig ännu mera nöjd är det 
att resten av verkstaden och vägunderhållsstationen på Möckelö skulle flyttas 
till Godby. Det är egentligen precis så det borde vara. Möckelö området 
kommer att vara oerhört attraktivt område för Mariehamn fast det ligger i 
Jomala i och med att där finns en hamn och stora områden som man kan 
bygga lagerbyggnader osv. I Mariehamn i Klintkajen så är det trångt men här 
finns det verkligen ett område och jag hoppas verkligen att både verkstaden 
och vägunderhållet en dag är borta för båda byggnaderna är egentligen ut-
dömda. Det som finns kvar sedan är besiktningen, men den ju i det ena om-
rådet och där är det ganska nyligen gjorda investeringar så den får förhopp-
ningsvis stå kvar ett antal tiotal år innan den blir utdömd. Jag hoppas att 
man jobbar med kraft och kommer sen med mer konkret till lagtinget. Det 
sista jag vill ta upp är den nya färjan, som ska byggas och det är ju så att det 
är ju mycket pengar, men att all infrastruktur måste förnyas och så också 
skärgårdstrafiken om det är så att man ska ha trafiken kvar och det vill vi ju 
förstås. Jag tror att det här är helt riktigt. Jag ber finansutskottet även här att 
hitta på den här biten för det finns annan infrastruktur inom trafik, som 
borde förnyas. Vi vet ju att trafikavdelningen har gjort en lista där broar 
borde förnyas tack vare de nya viktbegränsningarna eller viktbegränsningen 
från 60 ton till 76 ton, så finns det investeringskvot på 45 miljoner för befint-
liga broar. Så det tillsammans med den nya färjan så kommer man upp till 70 
miljoners investeringsbehov för att bibehålla den infrastruktur och den ser-
vice som man har idag. Så det här är ganska viktigt och vi får inte glömma 
bort den biten och sen att försöka prioritera det. En ny färja behövs säkert 
och jag har redan sett ritningen på den och jag kan konstatera att det är en 
kopia av Skarven. Den enda skillnaden är att den har gasdrift och att den är 
10 miljoner dyrare än Skarven. Tack, fru talman. 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Tack, fru talman! Ledamot Runar Karlsson bekymrade sig över att vissa 
avdelningar sparar medan andra avdelningar begär tilläggsbudgetar 
som passerar mer eller mindre med axelryckningar i landskapsregering-
en och lagtinget. Är det inte just det vi har landskapsregeringen till att 
göra de bedömningarna att vilka avdelningar som är motiverade att få 
ett extra anslag eller vissa avdelningar som klarar sig och att uppmuntra 
dem som faktiskt sparar på andra sätt än att ge dem pengar. Är det inte 
den styrkan som landskapsregeringen borde ha att kunna presentera det 
på ett tydligt sätt för lagtinget? 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Ja, säkert är det så men man försöker och ibland kommer 
det oförutsedda utgifter osv. Jag kan själv tycka ibland att det borde vara 
så att de som har ett minus så kanske man inte borde bevilja tilläggs-
budget utan den med minus borde tas med på följande år. Ungefär som 
man nu gjorde med ÅHS att man förde över plus 3,5 miljoner till föl-
jande år och delvis göra investeringar som betyder kostnadsinbespa-
ringar. Jag brukar kalla den här investeringen av operationssalen i ÅHS 
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och det är en kortruttsinvestering om någonsin. Det sparar de korta kö-
erna och det minskar kostnaderna.  

Ltl Axel Jonsson, replik 

Vi har faktiskt ett konkret i den här tilläggsbudgeten och det handlar om 
ÅMHM, som får tilläggsanslag. Man kan fråga sig att tycker ledamot 
Karlsson att det är motiverat att man nu går in för att ge extra pengar till 
ÅMHM som de facto har höjt sina avgifter med mellan 30-100 % på de 
flesta områden under de senaste två åren. Är det motiverat? Det är den 
politiska bedömningen vi måste göra hos landskapsregeringen och här i 
salen och därför undrar jag att hur ledamot Karlsson ser på den frågan.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! När det gäller ÅMHM så är det ingen speciell grej, det 
handlar inte om så stora pengar, men jag litar på att landskapsregering-
en har gjort den rätta bedömningen och att de pengarna behövs. Jag li-
tar överlag på den här budgeten. Jag säger bara att vi måste fundera 
framåt att kanske borde vi ändra det här att inte bara ge tilläggsbudget 
utan säga att det får förbli ett minus till följande år, så att det blir mera 
kraft på besparingarna. Men det är alltid lätt att stå här och säga och det 
kan i verkligheten vara svårare att göra det. Det är ett viljeuttryck från 
vår sida bara.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Fru talman! Som viceordförande i finansutskottet så funderar jag lite 
över ledamot Runar Karlssons analys av det här ekonomiska läget och 
hur stabilt det är etc. Jag vet t.ex. att när det gäller framtiden och de 
ekonomiska prognoser som vi har begärt in ifrån olika konjunkturinsti-
tut så har man varit inne på att osäkerheten är ju fortsättningsvis väldigt 
stor och jag har inte kunnat se några avvikelser som skulle ha förändrat 
läget. Det ska bli väldigt intressant och jag ser framemot utskottets be-
handling av det här när vi får höra de är olika konjunkturinstituter men 
de senaste har visat en tillväxt på 0,2 procent. Men tillika så säger man 
att det är en felmarginal på 0,5 procent, så det betyder ju att det kan lika 
bra vara ett minustecken framför 0,2 som det är ett plustecken. Så jag 
tror att osäkerheten är fortfarande ganska stor.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Jag förstår finansministerns politik på det sättet att man 
måste försöka ha en balans i det här och dels vill man ju inte dra åt allt-
för mycket för det blir en negativ spiral och andra sidan vill man inte ge 
för mycket pengar för då växer underskottet. Så allt är en balansgång 
och ingen vet vad det optimala är, men vi måste se till att det finns i alla 
fall arbetsplatser på Åland och så tror jag att det är det fundamentala 
och var och hur sen avvägningen ska göras det är svårt att säga härifrån 
men jag litar på att landskapsregeringen gör en rätt avvägning och att 
man nu ger de pengar som stimulerar arbetsplatser, oberoende om det 
gäller jordbruk, förädling eller något annat.  
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Ltl Mika Nordberg, replik 

Tack, fru talman! Arbetsplatserna är ju en utav dem viktigaste förutsätt-
ningarna för att ha ett samhälle som snurrar och fungerar. Tittar vi i 
Finland så är det ju de facto en stor kostnadsbit som de har att dras med 
och jag tror snarare att vi kommer att se fortsatta sänkta kostnader vad 
det gäller Finland som helhet i förhållandevis till höjda skatter. För det 
är ju fortfarande så att Finland ska konkurrera på den globala arbets-
kraften och där har Finlands näringsliv inte alltför lätta förutsättningar 
heller med att vara konkurrenskraftiga med höjda skatter.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Det här med arbetsplatser och arbetslöshet är en intressant 
i sig på det sättet att om man börjar syna att vi vet att vi betalar ut 3,5 
miljon idag per år i arbetslöshetsersättning. Jag läste en undersökning i 
Sverige där man skrev att en arbetslös kostar lika mycket som en offent-
ligt anställd för samhället. En offentligt anställd på Åland kostar ungefär 
50 000 euro per år. Så således för varje arbetslös tappar vi 50 000 euro. 
Det här ska vi komma ihåg nu, vi ska komma ihåg det när vi diskuterar 
LBU och vi ska också komma ihåg det i framtiden, att vad det betyder 
och att vi inte försöker lura oss själva att det är på momentet vi ska 
minska utan vi måste se till helheten. Vi 30 är nog här till för det att för-
söka se till helheten och hur vi kan bygga samhället på det sättet.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Katrin Sjögren, replik 

Talman! När det gäller fiskodlingen så är det också väldigt viktigt att 
också komma ihåg det spåret med miljöfoder och fytasfoder, alltså låg 
fosforfoder som kan minska fosforutsläppen med 20 procent och att 
man fortsätter utveckla fodret och att man inte har fiskefoder från utfis-
kade världshav utan att man får ett kretslopp när det gäller fiskodlingen. 
Det var det jag ville påpeka.  

Det andra jag ville påpeka är att liberalerna håller med lagtingsleda-
mot Runar Karlsson. Vi tycker att det är lite slappt budget disciplin. Här 
ska man ha 50 000 euro till allmänna förvaltningen på trafikavdelning-
en som har en grundbudget på 1 miljon. Likadant på motorfordonsby-
rån. Grundbudget på 1 miljon och man vill ha 50 000 euro. Det är inte 
budgetdisciplin. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Jag har inte sagt att landskapsregeringen har en slapp bud-
getdisciplin. Det var en felaktig tolkning om vi säger så. Jag kan förstå 
att ibland så behöver man mindre och större medel.  

Ltl Katrin Sjögren, replik 

Talman! Det var väl jag som tolkade ledamot Runar Karlsson, men nog 
är det väl anmärkningsvärt. Här står alla och pratar om det svåra eko-
nomiska läget och ackumulerat underskott och isolerat underskott och 
så tillåter man 50 000 euros budgetmoment där totala budgeten är 1 
miljon. Det är slappt.  
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Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag behöver väl inte återgå till ämnet om slapp budgetdisci-
plin. Det blev tillfyllest utrett under förra replikväxlingen. Däremot ska 
jag gå in på frågan om färjan till att börja med. Jag hoppas att ledamo-
ten Runar Karlsson och centerns lagtingsgrupp förstår att för oss i oppo-
sitionen ter det sig lite märkligt att man vill ha en fullmakt att köpa en 
färja i spannen 15-25 miljoner euro nu när vi snart ska få diskutera hela 
framtida trafiksystemet i skärgården. Där kommer sådana frågor att av-
göras som huruvida vi ska åtta fartyg som nu är i drift eller om det möj-
ligen kan bli sex eller fem. Det här betyder väldigt mycket för vilken 
snittålder vi har på fartygen. Ska vi ha alla åtta i trafik eller bara de fem 
nyaste? Så det finns mycket att diskutera i den här frågan och vi behöver 
veta mer för vår del innan man fattar det slutliga beslutet. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Det är klart att det säkert finns mycket att fundera och diskutera och det 
gör säkert landskapsregeringen också om man begär en fullmakt att gå 
vidare, så oberoende av alla kortruttsprojekt så tar ju allting tid. Jag tror 
att Åva-Jurmo har tagit tio år nu ungefär. Så är det med all demokrati, 
besvärstid och planering osv. Så att jag tror nog att det behövs en ny 
färja, som har både täckt däck och salong.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det är glädjande att man har kommit fram till att modellen 
kommer att likna Skarven eftersom det har visat sig att det är en funge-
rande fartygstyp. Ledamot Runar Karlsson sade här att det finns ett be-
hov av att renovera broar för 40-50 miljoner euro och de här olika 
kortruttsalternativen där fanns det ett spann som går till 100 miljoner 
euro eller flera hundra miljoner euro. Så även om vi samstämmer beho-
vet av en ny färja och det måste säkerligen bli på det sättet, men det 
känns väldigt konstigt att ha frågeställningar om tiotals kanske hundra-
tals miljoner euro när vi inte har kunskaper om det. Men att man ändå 
nu ska gå för att besluta att ge fullmakt för att köpa en färja. Vi önskar ta 
del av helheten och också besluta om helheten i samband med det. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Det är klart att det är stora pengar det handlar om när det 
är skärgårdstrafik så är det. Sen att den här färjan är en kopia av Skar-
ven. Jag blev lite road själv när jag såg ritningen själv första gången. Jag 
minns debatten att den absolut inte skulle få vara täckt och att den 
måste vara helt öppen. Det var helt vansinnigt med täckt färja och sa-
long och café var helt uteslutet. Nu har den både täckt däck och salong 
och café. Den blir exakt en kopia av Skarven förutom att den nya färjan 
beräknas vara 10 miljoner dyrare än Skarven var. Det skulle vara precis 
tvärtom då. Jag har sparat alla uttalanden och artiklarna för jag visste 
att det här kommer att komma en dag verkligheten emot och den kom 
nu då. Säkert de som påstod något annat inser nu att de hade fel.  
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Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Ledamot Runar Karlsson har alltid varit en ivrare om 
att få vägstationen till Godby och jag har varit det motsatta. Jag tycker 
att man behöver tänka ekonomiskt och se framåt. Det är en fråga om 
vad vi ska för sorts vägunderhållning i framtiden. Är det så att vi ska 
plöja ner miljoner för att flytta vägunderhållsenheten till Godby och sen 
komma underfund med att vi kanske inte behöver ha sådana här under-
hållsenheter utan att vi kan lägga ut det på entreprenad på den fria före-
tagsamheten och få användning av tjänster som landskapet säljer. Så jag 
är förvånad att man fortfarande vidhåller evinnerliga nötandet om den 
här flyttningen och sen när det gäller den här uttömningen av den här 
vägstationen så skulle det vara väldigt intressant att få se den här rap-
porten för man har ett svagt minne vad som hände Ålands Hälsocentral 
när den blev utdömd och sålt för ingenting.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! I princip så håller jag helt med ledamot Eklund, men jag 
tror att han har missförstått mig lite här för det är nämligen så att idag 
har vi två vägstationer på fasta Åland, den ena i Möckelö och den andra i 
Godby och båda är i princip fullbemannade. Den i Möckelö är i jätte då-
ligt skick. Den är byggd på 70-talet och med tunna väggar och den är en 
riktig energislukare. Så jag tycker att man borde minska vägunderhålls-
personalen i den takt som man kan göra och så stänger man Möckelö 
och flyttar över de få som är kvar till Godby. Man skulle inte behöva in-
vestera någonting alls i Godby. Man kan bra använda den som den är 
idag, för den används ju som den är idag. Vill man sen gå vidare så kan 
man fortsatt privatisera och sen stänger man och säljer Godby vägstat-
ionen. Men tanken är ju inte att man sak investera några stora summor.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Nu är det här guds ske lov inte i tilläggsbudgeten utan 
det nämndes utav finansministern att man hade diskuterat i de här ba-
norna. Tidigare när det här var på tapeten så vet jag att det har diskute-
rats om utbyggnad och förstoring av själva Godby enheten men att det 
sen inte fanns markområden tillräckligt och det blev stoppat. Så jag 
hoppas att landskapsregeringen verkligen tittar på det här innan man 
kastar ut miljonbelopp igen för att ändra om det här, när vi står inför ett 
annat tänkesätt.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Återigen. Det har aldrig varit tal om att satsa några pengar, 
några miljonbelopp eller knappast något alls i Godby, utan det området 
som man har diskuterat om är att man ville ha en plan att vara på och 
det är där man funderade på hur stort det är det där området. Man kom 
underfund ganska snabbt att det finns tillräckligt med områden där så 
som det är idag och att man inte behöver göra någonting där. Så det har 
ledamot Eklund helt missförstått. Det står också i budgeten och man 
nämner vägunderhållet i tilläggsbudgeten och finansministern förtydli-
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gade just den biten här om hur man resonerar och jag tycker att det är 
en bra lösning. Om man sen vill privatisera allt på sikt så månne man 
gör det, men allt har sin övergångstid och man måste ta det stegvis. An-
nars fungerar det inte.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Ledamot Karlsson gjorde en kort en allmän ekono-
misk analys, som jag kanske borde hålla med om en del men inte kanske 
till fullo. Jag börjar med det som jag inte håller med om och det är det 
här med stabiliteten i ekonomin och som ledamot Nordberg påtalade så 
har vi i princip noll tillväxt just nu, vilket inte kanske är så stabil som 
den kunde vara. Det som jag håller med om är den här Ryssland och 
Ukraina krisen och det kanske ter sig som långt borta, men så är det fak-
tiskt inte. Finland är beroende av Ryssland i sin export och är det så att 
det här blir ekonomiska chansoner så kommer det här att påverka den 
finska exporten och vi vet idag att det handlar om ungefär 20 procent.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Det stämmer det där med Ryssland och Finland. Det är ju så att om man 
ser på förädlade jordbruksprodukterna så säljs det oerhört mycket från 
Finland till Ryssland. Det kommer man säkert inte att kunna göra, men 
behovet finns. Problemet är att när Ruben blir för lågt värd så får man 
mindre för pengarna och då har man inte råd att köpa lika mycket. Då 
måste man antagligen sänka priserna i Finland för att hitta nya mark-
nader, vilket sen kan smitta av sig på Åland. Det här är inte speciellt 
långsökt om man säger så.  

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Nej det är inte långsökt för det har direkt effekt på vår 
klumpsumma. Exporten till Ryssland 2013 var 5,4 miljarder euro och 
importen 10,5 miljarder euro. Det är 16 miljarder euro som står på spel. 
Jag menar att om det blir en sådan här konflikt upptrappad så kommer 
det här bli ganska tragiskt för den ryska ekonomin och det här kommer 
direkt att påverka klumpsumman för landskapet Åland och därför är det 
kanske lite förvånande att vicelantrådet var så positiv i sina beräkningar 
vad gäller klumpsumman och dess utveckling och kanske inte har riktigt 
beaktat den här parametern i utvecklingen av klumpsumman. Den 
borde tas seriöst. Den kommer att slå direkt.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Det är alltid svårt förstås att få exakt prognosera klump-
summan när man är beroende på vad finansministeriet i Finland har för 
prognos, men hittills har man väl hyfsat lätt kommit rätt så att det tror 
jag också den här gången. Sen kan man ju vara både positiv och negativ 
till framtiden, men trots allt så vet vi att Åland är skuldfri och vi kan väl 
säga att kommunerna har i alla fall förhållandevis stabil ekonomi, så vi 
kan fortsätta att vara nöjda. Men det är klart att man måste bevaka det 
här förstås och göra vissa nerdragningar och förändringar om det finns 
behov för det.  
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Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! I detta gruppanförande om den första tilläggsbudgeten för 2014 
så kommer jag att hålla mig till två huvudsakliga ämnen. Landskapets eko-
nomi kontra budgetunderskott som det ena ämnet och så närings- och till-
växtpolitik är det andra ämnet som jag ska beröra åtminstone till vissa delar.  

Gällande underskotten i landskapets ekonomi så var jag inne på den frågan 
i replikväxlingen med ansvariga ministern vicelantrådet och jag upprepar det 
jag sade i replikväxlingen. Vi kan på sidan 24 under budgetmomentet 
49.98.98 föregående års underskott läsa att landskapsregeringen i och med 
det fastslagna bokslutet som har antagits så har landskapets ekonomi ett ack-
umulerat underskott om ca 39,6 miljoner euro. Motsvarande situation för ett 
år sedan när bokslutet för 2012 hade fastställts så var det ackumulerade un-
derskottet på 29,7 miljoner euro. Vilket innebär att ökningen av det ackumu-
lerade underskottet från ett år till ett annat är ganska på pricken 10 miljoner 
euro och det har tidigare då när den här ekonomiska uträkningen har beskri-
vits i tabeller, så har den punkten kallats för ett isolerat underskott eller möj-
ligen överskott, men i det här fallet underskott för det här gäller enskilda år. 
Tittar man sen på samma sida på budgetmomentet finansieringslån precis 
ovanför det här på sidan så ser man då att landskapsregeringen från att i 
grundbudgeten för 2014 har budgeterat finansieringslån till 52,5 miljoner 
euro och nu backar till 52 miljoner. Den här posten beskriver den förväntade 
ackumulerade underskottet efter att detta år 2014 har gått igen. Alltså är det 
fortfarande en kraftig ökning av det ackumulerade budgetunderskottet. Det 
här är förstås en budget och därmed en bedömning och det kommer säkert 
att förändras på något sätt innan det här verksamhetsåret är klart. Men nu 
redan har vi förverkligat en tredjedel av detta år.  

Så därmed måste vi för vår del konstatera att det inte är korrekt att besk-
riva att vi nu har landskapets ekonomi i balans ännu. Det har vi budgeterat 
och det är vad vi har reserverat för framtida användning och det visar på att 
vi rullar mot ett ungefär lika stort budgetunderskott. Då måste man givetvis 
vidta åtgärder och bedöma läget korrekt och sedan vidta åtgärder för de verk-
tyg som man har till förfogande. Vi tycker att det är viktigt för vår del att vi 
vet vad vi utgår ifrån. Landskapsregeringen målar i och med den här tilläggs-
budgeten upp en ganska mörk bild av den ekonomiska framtiden och utveckl-
ingen för Åland och inte så konstigt med tanke på den bilaga som finns till 
budgeten d.v.s. ÅSUB:s rapport om konjunkturläget denna vår 2014.  

Jag tycker att den bild som vicelantrådet gav om det här stämmer ganska 
väl överens med hur vi liberaler upplever situationen. Vi har många utma-
ningar internt här på Åland och vi har också att se framemot utmaningar gäl-
lande finansieringen via klumpsumma, avräkning och skattegottgörelsen, de 
huvudsakliga instrumenten för finansieringen som kopplar ihop den 
åländska ekonomin med riksekonomin. Jag skulle vilja begära några förtydli-
ganden av vicelantrådet och har några synpunkter på det som sades här un-
der presentationen. Det är helt rätt och riktigt, så att man nu uppenbarligen 
gör bedömningen vid finansministeriet att avräkningen d.v.s. klumpsumman 
ska stiga något framtill år 2015 och den har ju också stigit i relativt god takt 
de senaste åren. Men att det skulle stiga med anledning av de finanspolitiska 
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åtgärder som man ämnar vidta som ett resultat av de rambeslut som fattades 
här för bara någon vecka sedan. Det som vicelantrådet inte sade var dock det 
att i de här finanspolitiska åtgärderna så ingår också försäljning av statlig 
egendom ca 1,9 miljarder euro. Vilket för vår del omräknat med avräknings-
grunden 0,45 procent skulle ge oss ungefär 8,5 miljoner euro i intäkter via 
avräkningen. De här åtgärderna ska träda i kraft på riks håll och de ska gälla 
åren 2015-2018 så det betyder att vi kan räkna med att de här åtgärderna ge-
nomförs säkert ganska tidigt då för att man till den delen balanserar rikseko-
nomin och man har ju sagt att man ska förkorta av statsskulden med dessa 
försäljningar. Men vi kan räkna med att med den här höjningen av avräk-
ningen finns ett ganska högt belopp som är av engångs karaktär och som inte 
kommer att stödja per automatik en fortsatt höjning på samma sätt och det 
här står utanför vår makt att avgöra hur de här sakerna förverkligas. Det som 
vi däremot kan påverka är skattegottgörelsen. Det som något lättsamt och 
kanske för lätt kallas för flitpengen. Det som är oroväckande nu är att den 
minskar kraftigt, som det ser ut enligt ÅSUB:s och landskapsregeringens be-
dömningar. Vi ser framför oss t o m att det kan raderas ut helt och hållet som 
en konkret utbetalning. Det betyder då att den åländska ekonomin i relation 
till den finska ekonomin stagnerar fortare. ,vilket är synnerligen allvarligt. 
Det är kanske den här signalen som allra mest bör få oss att tänka i de tankar 
att vi alla måste göra vårt yttersta för att skapa tillväxt i det åländska sam-
hället. Jag kommer ganska naturligt över på närings- och tillväxtpolitiken via 
det jag har sagt. Jag ska ändå nämna några saker som oroar oss väldigt myck-
et och som är nämnt i ÅSUB:s konjunkturrapport. Det sägs att ÅSUB räknar 
med att BMP från att ha varit negativt i ett större antal år, ska år 2015 sjunka 
till - 3 procent. Inte alls bra. Arbetslösheten ska öka i år för att sedan stanna 
på den nivån och det här är väl någorlunda bra. Den privata konsumtionen 
och hushållens köpkraft stagnerar förutspår ÅSUB. Mycket illa. Kommunerna 
budgeterar underskott och näringslivet förutspår sammantaget försämrade 
utsikter och Ålands näringsliv har valt att sänka betyget för landskapsrege-
ringens näringspolitik. Så det finns behov av att göra saker och ting. Land-
skapsregeringen i samband med presentation av denna tilläggsbudget så tror 
jag att det var lantrådet som sade att den här tilläggsbudgeten är som ett vår-
regn som gödslar den åländska ekonomin. Det här är givetvis ett vackert ut-
tryck och jag tror att finansministern i Sverige säkert lämpligen kunde ha an-
vänt ett motsvarande uttryck för det brukar han göra när han presenterar 
sina budgetar. Kompetent är han på alla sätt därutöver. Den här miljonen 
som föreslås ska riktas till näringarna här på Åland bör ändå jämföras. Det är 
7 miljoner av PAF medel som landskapsregeringen i samband med ordinarie 
budget satte som extra pengar för att utveckla sin egen verksamhet. Om den 
här miljonen är ett vårt regn så tror jag att dessa 7 miljoner var som ett skyfall 
får jag nästan säga. Vårregnet 1 miljon till näringslivet, vi i oppositionen insåg 
redan då när den ordinarie budgeten behandlades för år 2014 alltså sen hös-
ten 2013 att dessa pengar kommer att behövas. Vi röstade för ungefärligen 
det här beloppet. Lite annorlunda fördelat, men vi röstade för det här belop-
pet och blev förstås nerröstade av majoriteten. Så därmed blir det ändå själv-
klart att vi fortfarande inser behovet och kommer säkerligen att under lag-
tingets behandling av denna tillväxtbudget understöda landskapsregeringen 
till den här delen. De här pengarna behövs och sannolikt skulle det behövas 
ytterligare flera åtgärder.  
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Jag valde att inför det här gruppanförandet titta på om landskapsregering-
en i den här tilläggsbudgeten har motsvarat den beställning som finans- och 
näringsutskottet och därmed hela lagtinget gjorde i samband med behand-
lingen av den ordinarie budgeten för 3-4 månader sedan i december, där ut-
skottet och lagtinget sedermera sade att det är av största vikt att landskapsre-
geringen följer upp hur arbetsmarknaden utvecklas och har beredskap att 
återkomma med utbildnings- och sysselsättningsmässiga åtgärder för att 
motverka en negativ utveckling. Ungefär så sade utskottet och lagtinget. Det 
här var så som jag kommer ihåg det kopplat till den behandling som finans- 
och näringsutskottet hade, som var också kopplad ihop med det arbetsmark-
nadspolitiska program som landskapsregeringen ska ta fram varje år till-
sammans med AMS lämpligen för att där föreslå åtgärder för att förbättra ar-
betsmarknadssituationen. Vad ser vi då i detta förslag till tilläggsbudget? Vi 
ser en förflyttning utav ynka 28 000 budgetmoment till ett annat som då 
kopplar ihop med motiveringen att gymnasiet erbjuder en vägledande kurs 
för arbetssökande. Inget svar på beställningen som lagtinget gjorde, inga di-
rekta åtgärder för att förbättra arbetsmarknadssituationen, utan vi får up-
penbarligen leva med det som ÅSUB säger i sin konjunkturrapport att arbets-
lösheten ökar i år.  Tyvärr. Jag avser för min och vår del i utskottet att försöka 
att förmå åtminstone näringsministern att föra diskussioner med oss just gäl-
lande det här temat.  

Som ni hör, bästa lagtingsledamöter, så är vi liberaler för att tillväxt be-
hövs. Vi kommer för vår del till alla tänkbara delar ha som utgångspunkt att 
vi kommer att biträda då insatser om sådant föreslås. Vi har en budgetmotion 
som handlar om en tillväxt- och hållbarhets fond där man skulle använda sig 
av PAF medel för att skapa den. Jag ska inte säga desto mera om den bud-
getmotionen. Gruppkollegan Jansson kommer att presentera den närmare 
under lagtingets remissbehandling. Däremot så ska jag säga någonting om 
vindkraften. Häromdagen t o m så sent som igår så presenterade FN:s kli-
matpanel IPPC en ytterligare en delrapport i sitt arbete som behandlar kli-
matfrågan och hotet om en global uppvärmning. Den här gången valde IPPC 
att inte måla upp några hotbilder som man anser sig ha gjort förut och man 
menar att man har vetenskapligt stöd för att den globala uppvärmningen är 
verklig och den kommer att skapa oss oerhörda problem om vi inte vidtar åt-
gärder för att motverka. Den här gången valde man att mera fokusera på vad 
de offentliga näringarna och vad mänskligheten ska göra för att vi inte ska 
hamna i den situationen att värmen stiger för mycket.  

Sammanfattningsvis så uttalade sig IPPC så här: man ska avskaffa sub-
ventioner för fossila bränslen, man ska införa utsläppsrätt eller skatt på kol-
dioxid, ge stöd och bra villkor för förnybar energi och man ska förhandla fram 
internationella avtal så att alla länder inför samma åtgärder. Punkten, ge stöd 
och bra villkor för förnybar energi.  

Vår budgetmotion om vindkraften bygger mycket lämpligt på just det här 
temat. Vi tycker att den åländska vindkraften i avvaktan på som så många 
andra gånger har sagts i avvaktan i ett ingående i det rikstäckande inmat-
ningstariffssystemet, så borde vi kunna skapa sådana grundläggande förut-
sättningar för vindkraften här på Åland, så att vi inte står inför en total av-
veckling under tiden. Dels är det en näringsgren som vi är duktiga på och vi 
är duktiga på den tekniken. Men sen har vi också en skyldighet att få ta del i 
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det arbetet som IPPC säger att hela mänskligheten måste stå inför för att vi 
ska lösa problemet med den globala uppvärmningen.  

Det anslag som vi föreslår att kunde användas för stöd av vindkraften fram 
tills att vi når ett annat system är att ungefärligen i enlighet med den tidigare 
lagstiftningen som antogs att vi skulle kanalisera den ökningen av avräkning-
en som kom till stånd av att staten Finland slopade nazismbefrielse, alltså 
med andra ord man höjde skatten för att kunna ge ett stöd till sina egna vind-
kraftverk. Vi har förstås också annan miljövänlig energiproduktion. Vi fick 
alltså en höjd avräkning och vi tycker att det minsta man kan begära är att 
den höjningen kunde kanaliseras till de vindkraftverk som så gott som alla 
dagar producerar energi. Energi som gör att vi kan konsumera och producera 
energi på Åland utan att vi behöver köpa in den utifrån.  

Vindkraften har ett besvärligt läge just nu när elpriserna för övrigt är så 
låga som de är, men vi menar att vi måste skapa förutsättningar för att kunna 
bibehålla vindkraften tills det stundar ljusare tider för den näringen också.  

Herr talman, med dessa ord har vi levererat vårt gruppanförande.  

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Det finns många saker i ledamot Perämaas anförande som 
jag gärna skulle vilja kommentera. På ett övergripande plan så vill jag 
ändå säga det först att politik är de facto att bygga ett samhälle. Jag 
tycker ibland att det blir lite onödigt mycket sifferexerciser, för vanliga 
människor i Mariehamn, Kumlinge och Kökar så tror jag inte att de här 
sifferexerciserna hjälper de speciellt mycket. Utan det är de verksamhet-
er som vi från landskapsregeringen och Ålands Lagting levererar och 
den service som vi producerar. Jag tror att det är det som är avgörande 
betydelse för dem. Sedan är det upp till oss som sitter som ansvariga för 
finansen att se till att det faktiskt fungerar också. I politik är det ju så att 
man ska ha både hjärta och hjärna och jag tycker att det blir lite för lite 
hjärta i det som ledamot Perämaa och liberalerna levererar och att det är 
ett ganska känslokallt samhälle. Är det så att man bara ska få ner det här 
ackumulerade underskottet med några miljoner till så skulle allt vara 
bra tydligen, oberoende av konsekvenserna ute inom sjukvård, skär-
gårdstrafik osv. Det tycker jag är tråkigt. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag väljer fullständigt själv hur jag vill föra fram den poli-
tik som jag anser att bör få synlighet. Må det sen vara sifferexercis eller 
någonting annat, men det är upp till mig att välja hur jag gör. Jag försö-
ker föra en diskussion om budgetläget här med vicelantrådet, d.v.s. fi-
nansministern tillika och så får jag ett sådant här svar där finansmi-
nistern vill göra sig till talesman för lyssnare, både i Mariehamn och 
kanske på Kumlinge också för att på det sättet kringgå det själva kärn-
frågan som jag inledde mitt anförande med. Jag vill att vi ska föra en 
diskussion utifrån en korrekt situationsbeskrivning. Vi har fortfarande 
ett kraftigt underskott i ekonomin. Vi ser inte under detta år att situat-
ionen kommer att förändras.  
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Låt mig föra fram min politik på det sättet jag vill, så får vicelantrådet 
föra fram politiken så som vicelantrådet önskar.  

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Absolut, herr talman! Var och en för fram sin politik så som man själv 
önskar. Men för min del vill jag understryka det att landskapets eko-
nomi är bättre under kontroll idag än vad den var för några år sedan. 
Alltså landskapets offentliga ekonomi. Det är en ganska anmärknings-
värd situation med tanke på utvecklingen kring oss och i samhället för 
övrigt i näringslivets tunga utmaningar. De siffror vi levererar i bokslu-
tet för 2013 och de prognoser som man nu kan se för 2015 är bättre le-
damot Perämaa. Försök ta fasta på det någon gång och tänk lite positivt 
vad vi kan göra för att skapa det här goda samhället som jag antar att 
människorna på Kumlinge, Brändö och Geta osv också vill ha. Det är det 
som är vårt ansvar. När jag läste ekonomi så lärde jag mig att ekonomi 
är att med minsta möjliga insats skapa största möjliga vinst. Det är pre-
cis det vi gör med den här stimulansbudgeten, med små anslag på rätt 
ställe så åstadkommer vi stora effekt, nämligen 40-50 miljoner investe-
ringar i det åländska näringslivet.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag tror för min del att ålänningarna vill ha en finansmi-
nister som utgår ifrån den verkliga ekonomiska situationen och kan på 
ett rättvist och ärligt sätt beskriva hur det ekonomiska läget är på Åland 
och gärna i omvärlden också. På det sätt kan man känna förtroende för 
att det finns en bas för utveckling för samhället, för i slutändan är det ju 
det vi sysslar med. Vi ska trygga ålänningarnas tillvaro här på Åland, 
men att åstadkomma den här situationen genom att möjligen kanske 
inte direkt mörka men att beskriva sifferläget och den ekonomiska situ-
ationen på ett sätt som inte har varit de gängse om jag nu ska vara snäll 
och säga det på det sättet. Så det skapar inte det förtroende som behövs 
mellan politikerna och ålänningarna. För att vi ska skapa den goda 
framåtsyftande utvecklingen som vi alla önskar. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Ledamot Perämaa upprepar och redogör för hur un-
derskottet har sett ut i tidigare år och vill gärna fokusera på det i sitt an-
förande också. Det är bra att titta i backspegeln, tycker jag men att en-
bart göra det resulterar ofta att man krockar. Jag tycker att man också 
ska se till nuläget och se hur det ser ut framåt. Vi ser på sidan 24 att man 
har 3 miljoner bättre och därför förstår jag inte hur ledamot Perämaa 
resonerar. Menar ledamot Perämaa att det är sämre än budgeten för 
2014 eller är det bättre? Jag får det till att det är 3 miljoner bättre. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Om det var så att ledamoten Carlsson försökte beskylla 
mig för att för mycket betona det som har varit, i så fall får jag kasta till-
baks artigheten till ledamoten Carlsson att frågan gällde just det som 
har varit. Men vi kan tydliggöra det där. Visst, absolut. 3 miljoner bättre 
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än det budgeterade. Men fortfarande inte en situation med ekonomin i 
balans utan en situation med ett underskott enskilt för året 2013 på 10 
miljoner euro. Sen vill jag säga det att i den andra delen av mitt anfö-
rande, så gav inte direkt en fullmakt, men jag sade att vi liberaler kom-
mer att medverka till allt som kan skapa tillväxt i samhället framöver. 
Det var mitt huvudsakliga budskap här. Jag vill åstadkomma en situat-
ion så att vi vet vilket läge vi har nu och att vi inser behovet av tillväxt.  

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Det är glädjande att ledamot Perämaa nu också er-
känner att det är bättre än det som var budgeterat. Det tackar jag för. 
Jag fick inte riktigt den uppfattningen tidigare. Men nu fick jag det sva-
ret och det var positivt. När det gäller de här insatserna som ledamot 
Perämaa säger att liberalerna har beredskap för att bistå när det gäller 
tillväxtinsatser och näringslivsinsatser så är jag väldigt öppen för och 
lyssnar gärna på vad liberalerna har för förslag, för jag hörde att leda-
mot Perämaa också nämnde att det finns ett behov av åtgärder tack vare 
den utredningen eller den rapport som näringslivet har presenterat 
såsom den här barometern att finns det behov av åtgärder. Har ledamot 
Perämaa några förslag på åtgärder så får han gärna framföra det nu för 
jag upplever inte att jag hörde några förslag?  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Som jag sade så återkommer gruppkollegan Jansson till 
frågan om en tillväxt- och hållbarhetsfond utan att veta exakt hur myck-
et det finns i PAF:s kassa idag. Den kunskapen har inte vi, men vi bedö-
mer att åtminstone 25-30 miljoner euro kunde tas ur kassan för att via 
en fond, lagstiftning och en styrelse som följer lagen och fördelar pengar 
externt här på Åland utanför det offentliga, för att använda dessa pengar 
för att skapa tillväxt och hållbarhet. Så vi menar att det här är en tydlig 
signal på hur man organiserar det här. Sen när det gäller detaljerna hur 
man väljer att skapa tillväxten, det får man ta i den situationen när man 
har själva styrelsesystemet på plats.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, herr talman! Man blir förvånad över på hur låg nivå liberalerna 
vill föra den här debatten. Alltså först säger man att landskapsregering-
en målar en mörk bild, men sedan säger ledamoten Perämaa själv flit-
pengen sjunker, BMP sjunker, arbetslösheten ökar, köpkraften sjunker 
och försämrade förutsättningar. Vi måste ändra den här diskussions-
formen. Vi måste börja tänka framåt och tänka positivt och det är vad 
den här tilläggsbudgeten gör. De realistiska stimulansåtgärder som 
landskapsregeringen nu kommer fram med. Jag undrar hur liberalerna 
skulle hanterat den här ekonomiska situationen, för att bara komma och 
säga att vi behöver tillväxt. Jag skulle gärna vilja se några konkreta för-
slag.  
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Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! För vår del så är svaret på den sistnämnda frågan, vi säger 
att vi är beredda att använda ett överskott av PAF-medel för att skapa 
tillväxt via satsningar på externa företag och skaffa arbetsplatser utan-
för. Landskapsregeringen har valt en annan linje där man har finansi-
erat internverksamhet i hög grad med samma PAF-medel utan att nu ha 
sett på lagstiftningen, men man har i varje fall gått den vägen. Så jag 
tycker att det där är på den nivån som vi här i lagtinget bör diskutera 
om. Frigör vi resurser för att användas för det här ändamålet eller frigör 
vi resurserna för någonting annat. Till den delen så har åtminstone vi en 
helt annan linje än majoriteten.  

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, herr talman! Nu blir jag lite konfunderad för var det inte för några 
debatter sedan som framförallt ledamot Perämaa sade att använda PAFs 
pengar gör landskapet spelberoende och nu föreslår man själv samma 
sak. Nu är det ju så att det gör man ju redan. De lyfter PAF pengar för att 
på det sättet skapa stimulans. Om det nu bara hänger på någon form av 
lagstiftning så varför fördröja processen när näringslivet står och ropar.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det är en oerhörd skillnad i om man lyfter in PAF pengar i 
den ordinarie budgeten vilket har gjorts för att finansiera vanliga kon-
sumtionsdriftsmoment i landskapets budget än att stifta en lag och har 
en styrelse som fördelar pengarna i enlighet med lagen och där målet i 
lagstiftningen är klart sagd om hur det ska vara och man riktar sig mot 
hållbarhet och tillväxt till externa aktörer. Det är inte att finansiera un-
derskottet. Det är själva grund desensen i en fond att pengarna inte går 
in i den ordinarie budgeten utan hålls helt separat från den.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Ledamot Perämaa var inne här på statens planerade 
försäljning av egendomar och han repeterade för oss vad man hade för 
planer under år 2015 och 2018 och så räknade han ut snabbt att det 
skulle innebära 8,5 miljoner för landskapet och att det då skulle vara en 
engångs summa. Det tror inte jag. Jag tror inte att staten är förmögen 
att sälja ut allting på ett bräde. Det är antagligen så att det kommer att 
ske i etapper om det överhuvudtaget går att genomföra. Så jag tycker 
inte att det där var riktigt välgenomtänkt slutsats eller har ledamot 
Perämaa några andra informationer om hur den där försäljningen ska 
gå till.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det är egentligen en meningslös diskussion eftersom vi 
inte kan fatta beslut om när de säljs. Men min bedömning grundar sig 
på det hur man har gjort tidigare när man kommit till beslut om att sälja 
statlig egendom så givetvis med beaktande av marknadsläget så har man 
genomfört de sakerna ganska fort och eftersom staten Finland har för 
avsikt att balansera sin ekonomi och också minska statsskulden för att 
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där igenom bibehålla kreditvärdigheten. Om jag skulle vara finansmi-
nister i Finland, vilket jag nu inte är och ingen av oss här är, så skulle 
man vidta de här åtgärderna. Ledamot Fogelström hade en uppfattning 
om det, men vi kan ta det i vår replikväxling. Åtminstone jag skulle ge-
nomföra de åtgärderna i ett tidigt skede för att skapa lugn på mark-
naden.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Vi får väl se hur det blir med den saken, men jag tror 
nog inte att det går så snabbt. Sedan så är det ett drag i ledamot 
Perämaas debattstil, som jag tycker börjar bli påfrestande. Varje gång 
nästan när regeringen lägger fram en budget av något slag eller något 
annat som handlar om ekonomin så antyder ledamot Perämaa att rege-
ringen mörkar, kommer inte med korrekta uppgifter eller har en felaktig 
utgångspunkt. Det är ganska allvarliga anklagelser mot regeringen. Jag 
tycker att ledamot Perämaa istället för att kasta ur sig sådana saker an-
tingen tar upp det i utskottet eller ställer misstroende. Vi kan inte ha en 
debatt där man visar så kraftigt misstroende mot varandra utan att 
kunna bevisa det.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag har min åsikt om de siffror som landskapsregeringen 
har fört fram i samband med bokslutet och vi har diskuterat hur man på 
ett alternativt sätt kunde beskriva det på det sätt som vi gjort tidigare 
och jag ser det inte ens i närheten av någonting konstigt att det finns po-
litiker här i lagtinget som vill påminna om sättet att redovisa siffror som 
man har tillämpat tidigare och som är uttryckligen ett resultat av det 
sätt som man budgeterar pengarna. Så jag tycker att det är helt på sin 
plats att föra fram det som åtminstone jag har tidigare uppfattat som 
verkligheten. Sättet att redovisa bokslutet med de betoningar som gjorts 
har inte varit det normala sättet att beskriva bokslutet.  

Talmannen  
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Karl-Johan Fogelström, replik 

Herr talman! Det var mycket sifferexercis och spekulationer i den här 
framställningen. Vad jag saknar är att det inte fanns en bedömning av 
substansen eller innehållet och inriktningen av den skörda politiken. Är 
detta helt ointressant för liberalerna? De hade inte reflekterat över detta 
överhuvudtaget.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Kanske man kunde ha sammanfattat mitt anförande med 
att säga att det inte finns mycket som tyder på att landskapsregeringen 
kommer att uppnå det huvudsakliga målet som tecknades ner i rege-
ringsprogrammet, dvs. att ha budgeten i balans år 2015. Det finns inte 
särledes mycket som talar för det. Men vi får hoppas att tiderna ska 
ändra och att det ska bli så. Det är vår bedömning om landskapsrege-
ringens politik. Sen ser vi också att till följd av den globala konjunkturen 
som så går konjunkturerna ner här på Åland också. Vi har inte tillväxt i 
vår egen ekonomi, skattegottgörelsen minskar för att inte säga kanske t 
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o m riskerar att raderas. Så där har ledamoten Fogelström en samman-
fattning om det var det som efterfrågades.  

Ltl Karl-Johan Fogelström, replik 

Jag undrar varför ledamot Perämaa ironiserar över de 7 miljoner euro 
PAF medel som uppenbarligen enligt ledamot Perämaa olagligt används 
av den egna förvaltningen. Upptäckte ledamot Perämaa inte under sin 
tid i regeringen att det finns och att det fanns redan då ett stort behov av 
att rationalisera hela det åländska landskapets såväl som kommunernas 
förvaltning.  

 Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Sannerligen upptäckte vi det, bl.a. så förde vi fram en ny 
finansförordningslag som nu efterträder i kraft. En stor reform på det 
här området, bara det tillämpas på ett bra och korrekt sätt. Det föll mig 
aldrig in att föra in PAF pengar och jag tror inte heller att det föll in för 
någon annan landskapsregeringens dåvarande ledamot eller för dåva-
rande lantrådet att föra in PAF pengar på det här sättet som nu görs i 
vanliga driftsmoment i landskapets budget.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé, replik 

Tack, herr talman! I ett tidigare replikskifte pratades det om tillförlitlig-
heten, när man håller sitt anförande och när man presenterar siffror. 
Jag känner här att ledamot Perämaa försöker få fram att det är mycket 
mörkare än vad det egentligen är. Vi har en tuff utmaning framför oss, 
men vi måste ändå kunna se framåt och vi måste börja titta för vi har 
ändå fått konsumtionsuppgifterna rejält sänkta ner till summor som jag 
kommer ihåg att när ledamot Perämaa var finansminister så måste man 
börja med att entlediga folk för att komma när. Vi har försökt genom 
omändringar komma ner till samma siffror där vi är idag. Så i alla fall ta 
och se att det finns ljus och inte bara kör den här vanliga retoriken om 
mörker och ingen politik framåt.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Gällande upp målande av bilden i landskapets ekonomi så sade jag väl i 
inledningen av mitt anförande att jag höll med om den bild som vicelan-
trådet delgav lagtinget via presentationen och man kan inte säga att den 
var särledes ljus den heller. Men visst finns det ljuspunkter och det finns 
alltid styrkor i ett samhälle. Jag tror att det är angeläget att i ett arbete 
med att skapa en förbättring och skapa ett samhälle som går framåt så 
tror jag att det är bäst att man utgår ifrån en realistisk verklighet. Det är 
min absoluta uppfattning att det är på det sättet. Visst, lite grann har 
sparats in av konsumtionsutgifterna men den som orkar titta närmare 
på det nu när vi kommer in på siffror så beror det till stor del på att 
bränslepriserna var lägre, vissa tjänster vid ÅHS inte kunde tillsättas 
osv. Så de har inte den långsiktiga verkan i så hög grad.  
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Ltl Göte Winé, replik 

Tack, herr talman! Det här visar kanske olika saker för det har skett 
också strukturella förändringar, som har gjort att det nu börjar synas 
med inbesparingar. Det jag reagerar på när jag hör ledamot Perämaa 
och liberalernas gruppanförande är att inga förbättrande åtgärder i 
sysselsättningspolitiken i den här tilläggsbudgeten, utan ledamoten 
nämnde små dutta siffror som 28 000 euro. Är det här en tilläggsbud-
get, som man vill se stora förändringar med? Är det inte det som ska 
sparas till en budget och jobbas med där? För det är väl ändå så vi försö-
ker rikta in oss. Jag tycker att man istället ska se på vad som finns i de 
här 28 000. Det nämndes ingenting. För de här ungdomarna som får 
den här hjälpen så är det betydligt mer än en dutt siffra.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! De här ungdomarna behöver få den här kursen, men rent 
budgettekniskt så flyttar man pengar från ett moment till ett annat. Så 
det är ett plus minus nollspel, men den åtgärden är bra. Men just i den 
här frågan som gäller sysselsättnings befrämjande åtgärder så begärde 
finans- och näringsutskottet i samband med behandlingen av ordinarie 
budget och det blev också ledamoten Winés beslut. Man begärde att 
landskapsregeringen skulle ha beredskap för att stävja en växande ar-
betslöshet och att man skulle vidta aktiva åtgärder i den arbetsmark-
nadsplan som ska tas av landskapsregeringen varje år och också ha be-
redskap att komma med pengar för att åtgärda det. Den planen tas nu 
på våren i april och det är nu man ska vidta åtgärder, för den planen är 
för året 2014 och inte för 2015.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Minister Fredrik Karlström, replik 

Tack, herr talman! Ledamot Perämaa ville diskutera tillväxt, tillväxtpoli-
tik och tillväxtområdet och det tycker jag är riktigt intressant och roligt 
och jag ser fram emot att komma till finansutskottet och gå djupare in i 
många detaljer. Jag anser att det här är en oerhört tillväxtfokuserad till-
läggsbudget.  

År 2014 ökade vi vår ordinarie budget med ungefär 800 000 euro i 
nationellt företagsstöd. Nu plussar vi på 950 000 euro till. När jag bör-
jade titta tillbaks de senaste åren, så undrar jag om det någonsin har 
funnits så mycket pengar på näringsavdelningen för att analyseras ute i 
det åländska näringslivet. Jag tror inte det.  

Sen är det inget självändamål att betala ut bidrag till företag. Det är 
absolut inget självändamål utan det handlar om att vi ska se till att varje 
euro blir optimal och effektiv. Då är investeringsstödet oerhört optimalt 
och effektivt sätt, där man med lite pengar sätter igång större mängder 
pengar ut i samhället att generera tillväxt. Så det här blir en intressant 
diskussion, men jag skulle jätte gärna vilja ha lite mer om tillväxtfonden. 

Talmannen 
Tiden är ute! 
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Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Vi har den arbetsfördelningen att en annan presenterar 
den här fonden så att jag återkommer själv gärna till diskussionen när 
den motionen har presenterats.  

De här pengarna för företagande och för lantbruket de är bra och de 
behövs. Men ministern får ursäkta om vi inte ser det som särledes inno-
vativt mera eftersom vi för fyra månader sedan röstade just om de här 
pengarna här i salen och det sades att de här pengarna kommer att be-
hövas. Nu visar det sig att de behövs, men vi kommer oberoende att 
stöda. Det är bra att man gör den här externa satsningen. Jag tror att 
näringsministern själv också inser att hela den här problematiken som 
målas upp av ÅSUB i den här konjunkturrapporten inte löser alla pro-
blem, så det finns orsak för oss att föra diskussionen vidare. I samband 
med ordinarie budgeten ville vi diskutera tillväxt och vi vill ha det som 
tema nu också under den här behandlingen.  

Minister Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! I ordinarie budgeten hade vi tagit upp medel som vi såg att 
fanns ansökningsbehov och en vilja ute i näringslivet att göra och vi såg 
ingen anledning av att så att säga överbudgetera det momentet. Utan vi 
sade också i ordinarie budgeten att om det visar sig så att den här posi-
tiva investeringsviljan fortsätter så kommer vi att ta upp anslag i första 
tilläggsbudgeten som kommer någon gång i mars-april. Nu är vi där och 
den visar att den positiva investeringsviljan både hos det traditionella 
näringslivet, det innovativa nya näringslivet och lantbruket. Allihop vill 
fortsätta investera och man måste också tänka på de positiva tankarna 
och titta tillbaks några år här, vilken otroligt stor investeringsvilja det 
har funnits i det åländska näringslivet under de här senaste åren när vi 
runt om i världen har haft en ganska hård lågkonjunktur. Jag vet inte 
många ställen i världen där det har investerats så mycket som det har 
gjorts på den här lilla ön i Östersjön. Så det tycker jag att vi ska lyfta upp 
och vara stolta över. Det är ett tecken på att den här ön är livskraftig och 
vi ser att det flyttar in folk varje dag och har gjort så i över 40 års tid. Ett 
tecken på att det här är dynamiskt, livskraftigt och tillväxtcentrum i Ös-
tersjön och någonting som jag är väldigt stolt över.  

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Vi är stolta över Åland och de åländska företagen och över 
alla människor här på Åland. Och det ska vi vara. Men den positiva vil-
jan som finns att investera hos näringslivet kan man bara ta det tillvara 
då när den finns där. Väntar man ett halvt år eller väntar man ett år för 
länge så kan det hända att det här har kantrat. Men bättre sent än aldrig. 
Vi tyckte att det här hade behövts för fyra månader sedan. Vi liberaler 
för diskussion med näringslivet i alla positioner som vi befinner oss i 
oppositionsrollen och i majoritetsrollen. Vi fick de signalerna att det 
finns för lite pengar och det kommer att behövas mera för att man ska 
kunna motsvara den vilja till investeringar som finns. Men väl nog. De 
här pengarna är föreslagna och jag utgår ifrån att de kommer att beviljas 
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och det finns många utmaningar därutöver att diskutera och ta ställning 
till.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman och tack ledamoten Mats Perämaa för ett intressant anfö-
rande. Jag har lite frågeställningar kring vindkraften. Jag har själv be-
gärt ett huvudanförande här och kommer senare att utförligare redogöra 
för landskapsregeringens ställning, både kring resonemanget kring pro-
duktionsstöd men också en statusuppdatering var vi ligger kring inmat-
ningstariffssystemet. Men jag skulle gärna ta del av liberalernas förslag 
till hur man har tänkt sig och kanske en närmare beskrivning av bud-
getmotionen 52. Hur har man tänkt sig att kanalysera ett stöd till vind-
kraftsbolagen detta verksamhets år? Tack. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Detta år har vi inte ens funderat på tanken över vilket år 
det ska kanalyseras och vilket år man ska ge, men däremot så har vi en 
grund i att den förra lagstiftningen som med stora mödor notificerades i 
Bryssel att den kunde utgöra grund för ett produktionsstöd nu också. Vi 
är fullt medvetna om att nivån på stödet inte motsvarar det bortfall på 
energipriserna som har drabbat vindkraftsproduktionen. Men det är un-
gefär den utkomstpunkten vi har för den här diskussionen och det pro-
duktionsstödet torde till omfattningen ha motsvarat ungefär ökningen 
av avräkningsbeloppet. Men hur man ska lagstiftnings juridiskt få det 
att gälla detta år, så det har jag inget svar på. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Det som egentligen är det intressanta i dagsläget är hur man 
ska få det juridiskt gångbart inom en ganska snabb tidsperiod. Med be-
aktande av hur situationen ser ut för våra vindkraftsbolag för tillfället så 
är det ju en angelägen och viktig fråga. Jag ger nu också ledamoten möj-
ligheten att ytterligare i repliken här komplettera sitt tidigare svar hur 
liberalerna vill göra det.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Om vi skulle ha den förslagsrätten som man får med med-
verkan i landskapsregeringen så skulle vi gärna ta den möjligheten. Vi 
vet att det finns en utgångspunkt i den lagstiftning som togs för något år 
sedan att det skulle gälla från år 2011 som senare blev notifierad efter en 
lång fördröjning, problem i notifieringen och ingen kritik till den delen 
för det kan ta sin tid. Dessvärre så har jag inte ett exakt svar på den frå-
gan. Om en ny motsvarande lagstiftning kräver en ny notifiering eller ej. 
Eftersom jag inte hade den grundläggande informationen så är det svårt 
att exakt svara på de här frågorna. Men det här är en del av den bered-
ning som landskapsregeringen måste göra och är det så att man förvän-
tar sig att det tar lång tid så är det ett ännu större skäl att börja i så god 
tid som möjligt. 
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Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Lantrådet Camilla Gunell 

Herr talman! Tack för det. För någon vecka sedan så fann jag min make rätt 
frustrerad i soffan framför TV nyheterna. Han satt och tittade på när vårpro-
positionen presenterades som Sveriges regering hade gett och i studion fanns 
då finansministern Anders Borg som presenterade sitt förslag och opposit-
ionsledaren Magdalena Andersson från socialdemokraterna, som förstås 
hade en helt annan bild av verkligheten än den som Anders Borg hade. 
Samma fann jag också samma make och i samma frustrerande tillstånd be-
fann jag också någon dag senare när vicelantrådet och finansministern Roger 
Nordlund presenterade en tilläggsbudget i Radio Åland och hade som dis-
kussionspart med sig oppositionsledaren Mats Perämaa i studion. Att hur är 
det möjligt att man kan se så olika på siffror. Hur är det möjligt att man kan 
ha en så helt olika uppfattning om verkligheten, som man kan ha om man 
plötsligt står i regeringsställning och i oppositionsställning. Jag tror att det 
här väcker ganska stor frustration hos lyssnarna. Att man kan vända och 
vrida och få till det på det här sättet att man som lyssnare inte förstår att hur 
är läget riktigt. Är det bra eller är det dåligt. Eftersom jag vet vad finansmi-
nistern Roger Nordlund presenterade i studion på Radio Åland den dagen så 
vet i alla fall jag hur min bild av verkligheten var och den låg naturligtvis 
mycket närmare hans uppfattning och sanning än den som oppositionsled-
ningen presenterade. För det är ju så att det är otroligt viktigt att man är öp-
pen med siffror och att man redogör för dem så noga det bara är möjligt och 
att man absolut inte undanhåller någon aspekt. Därför så blir jag lite irriterad 
över att det nu på ett tendentiöst sätt förs fram att landskapsregeringen i 
samband med presentationen av bokslutet för 2013 skulle ha undanhållit 
några siffror eller på något sätt presenterat ett bättre resultat än vad det de 
facto var. Det här påstår oppositionsledaren Mats Perämaa och jag tycker att 
det inte är korrekt.  

Alla de som var med på presskonferensen vilket säkert finns både filmad 
och dokumenterad på olika sätt vet att landskapsregeringen redogjorde för 
precis som brukligt är, att det inte är några nyheter eller märkligheter alls, 
utan vi redogjorde för budgetuppföljningen och vi redogjorde också för af-
färsbokslutet. Det som jag finner är att man tycker att det här resultatet var 
för bra. Är det de som är problemet? Att affärsbokslutet visar ett plus på 3 
miljoner. Det är tydligen det som är väldigt stötande i den här diskussionen. 
Jag tycker att vi har ett gemensamt ansvar att se till hela Ålands bästa och 
också se dem goda saker som de facto också finns i det här arbetet. Det goda, 
om man nu vill berätta då, vad som är sanningen om bokslutet och också om 
den här tilläggsbudgeten, så var ju att resultatet visar bättre än vad vi hade 
vågat tro tidigare. Det visar också att landskapet har jobbat hårt med föränd-
ringar, inbesparingar och framförallt omställningar och strukturella föränd-
ringar som har gjort att vi har fått ett bättre resultat. Det är väl bra det. Eller 
hur?  Det finns ljusglimtar.  

Också det att det finns en fortsatt investeringsvilja och att vi nu lägger en 
stimulansbudget i Ålands Lagting, därför att det finns en investeringsvilja i 
vårt samhälle och förhållandevis stor också. Om vi med 1,2 miljoner kan kick-
starta projekt som gör att det frigör 35-40 miljoner ute i vårt samhälle, så är 
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väl det otroligt bra. För är det inte det vi vill se? Är det inte därför vi är här? 
För att vi vill få fler arbetsplatser, mera sysselsättning, fler ålänningar som 
gör konstruktiva och goda saker för vårt samhälle. I varje fall är det därför 
som jag är här.  

En annan sak som jag också tycker att man kan poängtera och som är posi-
tiv, är att den är mycket regionalpolitisk den här budgeten. Den stimulerar till 
projekt och företagande som kommer igång på hela Åland. Allt ifrån Eckerö 
med den landbaserade fiskodlingen till skärgårdskommuner och till andra 
kommuner runt om på Åland. Också i centralorten finns det projekt som 
gynnas av de här 1,2 miljonerna som vi nu för in och det är efterlängtat och 
det är viktigt. Framförallt är den landbaserade fiskodlingen som betyder 20 
nya arbetsplatser på västra Åland. Det är mycket bra och mycket viktigt. Här 
finns ett arbete som också har gjorts av landskapsregeringen som man kanske 
inte kan läsa sig till, varken i budgetar eller i tidningarna eller någon annan-
stans. Min kollega minister Aaltonen brukar berömma näringsministern med 
att säga att Fredrik – connecting people. För om det är någonting som har 
hänt bakom kulisserna också som man inte har sett och hört talas om är att 
det har försiggått ett enormt arbete i nätverkande, få människor att samsas 
runt samma bord, att komma samman och se möjligheterna för att få det pri-
vata kapitalet, att tillsammans med en injektion från det offentliga komma 
igång och rulla vidare och kanske få det där som man behöver i precis rätt 
ögonblick för att de facto inleda ett projekt. De här 1,2 miljonerna tror jag 
skapar mer framtidstro än kanske något vi har hittills gjort på många år.  

Så jag tror att det är viktigt att vi också berättar om de goda tingen och inte 
undanhåller någonting bara för att få tillvaron att verka mer mörk än vad den 
de facto är. Framförallt så är alla siffror ytterst transparenta och öppna och 
har redogjorts ur alla tänkbara sätt.  

När man sen talar om underskottet och det ackumulerade underskottet 
som de facto är ett resultat av många års budgetar. Det har vi naturligtvis 
med oss i ryggsäcken och någonting som vi måste jobba med ytterligare 
framöver.  

Jag tycker också att man ska vara sanningsenlig och när man talar om 
budget för 2013 så ska man också säga att vid sidan av underskottet så hade 
landskapsregeringen en reservering på 10 miljoner. Då berättar man också 
om helheten och inte bara valda delar om man nu vill ha ett korrekt sätt att 
presentera ekonomin på. Jag tycker också att man ska nämna att den här till-
läggsbudgeten som alltså är ett tillägg till budgeten för år 2014 är de facto en 
plusbudget. Den balanserar på 293000 euro, d.v.s. den förbättrar resultatet 
för 2014 med 300000 euro trots att vi har hittat de här extra pengarna för 
stimulans.  

Sedan så skulle jag vilja kommentera lite grann det här PAF, tillväxt- och 
hållbarhetsfonden som nu har kommit som ett initiativ från liberalerna. Jag 
ser framemot att höra presentationen av det här. Men i mina ögon så blir det 
här ett helt nytt sätt att börja använda PAF medel. För det första så tar man 
bort inflytandet över de här pengarna från den folkvalda församlingen. Alltså 
landskapets representanter ska inte längre få bestämma vad som händer med 
det överskott som våra bolag genererar. Det här är en mycket stor avvikelse 
från hur vi tidigare har tänkt och jag tycker inte att det är demokratiskt att 
göra så här. Det andra som också är slående med det här är att vi har tidigare 
använt PAF medel för i huvudsak tredje sektorn och till projekt i budgeten för 
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2014 för sådana satsningar som är utvecklingsinriktade och som de facto bi-
drar till en förändring. En stor förändring i vårt samhälle. Det är definitivt 
inte att föra in de in på ordinarie moment som ledamoten Perämaa sade. Så 
det här är innebar ett helt nytt sätt att använda PAF medel som nu ska gå till 
näringslivet och då får vi försiktigt påminna om att vi ständigt kämpar med 
problematik kring statsstöden. Tack. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det är bra att vi har kommit till den gemensamma stånd-
punkten som är ungefär det att siffrorna ska presenteras transparent 
och vara förståerliga. Därför har jag valt att nämna de siffror som står i 
det här dokumentet till tilläggsbudgeten och lantrådets namnteckning 
torde finnas under dokumentet så då ska de vara så offentliga som de 
bara kan bli. Och visst, det fanns tidigare ett ackumulerat underskott, 
men att ökningen år 2013 var ca 10 miljoner euro och vi ser motsva-
rande ökning framöver också. Det är det som vi önskar, att vi går in i 
den fortsatta politiska diskussionen utifrån en utgångspunkt som vi bör 
bedöma så lika som möjligt. Jag tror att dessvärre kan det vara så att 
man får en annan bild om man hör på det här än den bild man fick då 
när bokslutet presenterades. Men öppenheten är viktigt och där är vi 
överens.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Jag ska medge att jag är glad att landskapsregeringen 
har tagit det beslutet när det gäller det här borgensantagande för byg-
gande av den här landbaserade fiskodlingen. Det är ett bra beslut och 
alla berörda ska ha beröm. Men jag skulle också säga att man också 
måste visa på att Eckerö Kommun har varit handlingskraftig som kom-
mun som har ställt upp med markområden och i snabbt ordningsföljd 
har verkställt alla beslut som behövs. Det är så det ska gå till och därför 
är det bra med ett kommunalt planeringsmonopol.  

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Absolut. Hedras alla i det här projektet som har varit involverade. Jag 
tycker också att det blir en bra satsning för den delen av Åland, men det 
är också en bra satsning för hela Åland. Ur miljösynpunkt men också för 
sysselsättning och ekonomi. Så det här är det bästa. Om vi kan samverka 
på ett positivt sätt mellan det offentliga dit också Eckerö Kommun hör 
och de privata aktörerna så kan vi komma till resultat. Det här är inget 
litet arbete som har gjorts av någon av de involverade utan nu är det 
bara att hoppas att projektet kan sjösättas eller landsättas i det här 
sammanhanget och lyckas väl. Tack. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Ja, till den delen är vi överens. Men sen det här som berör de övriga in-
vesteringsstöden som man lyfter upp här så är anslagen helt ok, men jag 
ville bara framhålla som jag sade i en tidigare replik att det här har vi 
från oppositionen påpekat om tidigare, att behovet finns. Näringslivet 
har påpekat och det är bra att landskapsregeringen också har insett det. 
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Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Landskapsregeringen har insett det för länge sedan och därför har vi 
också haft investeringsstöd i den ordinarie budgeten. Det här är ett extra 
tillskott. Mot den fond som vi ser i de siffror som ÅSUB har målat upp 
och där vi bedömer att vi behöver ge en extra stimulansåtgärd. Just nu, 
ett vårregn i rätt tid.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Karl-Johan Fogelström 

Fru talman! Ja, det blåser kalla vindar runtomkring oss. Finlands ekonomi 
går från negativ tillväxt till mycket liten tillväxt. Återhämtningen går lång-
sammare hos oss än bland våra EU handelspartners. Om krisen mellan Ryss-
land och de gamla Sovjet republikerna förvärras kan också handeln mellan 
Finland och Ryssland drabbas. Vilket i förlängningen som tidigare talare har 
påpekat och vilket i förlängningen påverkar klumpsumman negativt. Handeln 
med Ryssland står för ca 10 procent av Finlands utrikeshandel. ÅSUB:s sen-
aste konjunkturrapport för den åländska ekonomin är som bekant inte upp-
muntrande läsning. Vår ekonomi går på tomgång. Allt är inte svart dock. Ar-
betslösheten väntas inte stiga till mer än 3,8 procent, vilket är väldigt blyg-
samt jämfört med vår närmaste omvärld. Näringslivet är svagt positiva vad 
gäller möjligheterna att expandera och öka omsättningen. Det finns alltså in-
vesteringsvilja inom näringslivet. Det är tydligen fortfarande klokt att inve-
stera under lågkonjunktur. Det är därför helt riktigt att tilläggsbudgeten be-
aktar rådande konjunkturlägen och innehåller åtgärder för stimulans med 
näringslivssatsningar. Detta har berörts av flera talare, så jag går inte in i de-
taljer på annat sätt än att konstatera att landskapsregeringen också i detta av-
seende för en proaktiv utvecklingslinje.  

Fru talman, det som är framförallt kännetecknande för denna regering är 
att den driver en politik för förändring och utveckling. Inom den offentliga 
förvaltningen börjar nu work in progress ta form i konkreta resultat inom 
flera vitala politiska områden. Slutrapporten för kortruttsförstudien är klar 
och landskapsregeringen kommer de närmaste dagarna med ett meddelande 
om skärgårdstrafiken, ett kortruttsmeddelande som bl.a. kommer att inne-
hålla förslag om att påbörja förnyandet av vår flotta för skärgårdstrafiken. 
Landskapsregeringen äskar i tilläggsbudgeten medel för att in begära offerter 
för en ny färja, special designad för våra förhållanden.  

Kommunernas socialtjänst (KST) och den digitala agendan där börjar för-
slagen få slutliga former. Arbetet att samordna infrastruktursektorn kommer 
och behöver accelerera. Tankarna på att samordna också äldreomsorgen med 
KST finns med i det s.k. röret. Rationaliseringsarbetet inom landskapsför-
valtningen fortsätter och ett konkret uttryck för detta är att antalet anställda 
nu minskar under den sittande regeringens mandatperiod.  

Ett meddelande om strategi för hållbar utveckling har lämnats till lag-
tinget. Meddelandet är ett visionärt dokument som då det börjar användas 
blir riktgivande för utvecklandet av Åland till ett ekonomiskt, socialt och mil-
jömässigt hållbart samhälle. Om något ligger i tiden så är det detta med-
delande ”Alla måste vara med om jorden ska kunna räddas” är en rubrik i 
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Dagens Nyheter idag. ”Vi måste bryta vårt beroende av fossila bränslen” sä-
ger man i samma artikel.  

Biodiesel baserat på slaktavfall från fisk minskar koldioxid utsläppen med 
92 procent. Biodieseln är nu i stort sett certifierat för E5, d.v.s. det kan an-
vändas i alla dieselmaskiner. Även de moderna. Det finns planer att fiskod-
larna går samman och gör en gemensam biodiesel anläggning. Vad den nya 
landbaserade fiskodlingen gör, de kan också komma med ett bidrag. Så det 
finns kanske en potential att tillverka ungefär 2000 ton åländsk miljövänlig 
diesel.  

Vindkraft producerar el med nästan inget koldioxidutsläpp. Båda de här är 
framtida nischer för Ålands bidrag att bryta beroendet av fossila bränslen. 

 
Vidare har LR avgivit ett meddelande om Ålands handlingsprogram mot 

riskbruk och missbruk 2013-2016.  
Fru talman, synliga resultat av ”Work in progress” kommer alltså nu fram i 

snabb takt. Landskapsregeringen levererar, vilket gör att den svepande kriti-
ken från oppositionen om att ”ingenting görs” är osaklig och klingar alltmer 
ihåligt. 

Landskapets bokslut för år 2013 är bättre än budgeterat. Vilket är ett bevis 
på att regeringen har koll på kulorna och håller i pengarna. ÅHS ekonomi är 
nu under kontroll med ett underskridande av budgeterade medel för år 2013. 

Tilläggsbudgeten är ett kvitto på att regeringen både gasar och bromsar. 
Att enbart spara och dra in, ger ingen utveckling – och utan utveckling stag-
nerar det åländska samhället.  

Det här är socialdemokraternas gruppanförande när det gäller första till-
läggsbudgeten för år 2014. Tack. 

Ltl Anders Eriksson 

Fru talman! När jag hörde ledamot Fogelström så blev jag att fundera att det 
är ganska fascinerande hur olika man kan uppleva samma samhälle som vi 
alla lever. Finansministern Nordlund sade tidigare att han har läst ekonomi 
och då har han lärt sig att man ska ha minsta möjliga insats och göra största 
möjliga vinst. Det låter ju väldigt enkelt. Jag har läst boken om Jan Stenbeck 
som jag tycker är en enormt intressant person när det gäller just det. Här ett 
kort citat, som har faktiskt ganska mycket att göra med tilläggsbudgeten. Han 
sade så här: ”grundprincipen för våra investeringar är att göra precis 
tvärtemot än vad alla andra vill göra och grunden för det är mycket logisk. 
Folk är gruppdjur. Det alla vill göra är alltid för dyrt och det finns ingen 
bättre bas att driva bolag än att köpa billigt. Anledningen till att jag byggde 
ett bolag i motorsektorn var att ingen annan ville ha det för det var oljekris. 
Vanliga businesser var för dyra. Om du inte tog något i kris som motor-
branschen. Därför köpte jag Bröderna Sahléns Toyota Agentur för 12 miljo-
ner. Året efter tjänade vi 16 miljoner på den affären. Då byggde jag en mo-
torgrupp. Så hittade vi mobiltelefon i Amerika och jag blev pionjär på det. 
Men det här är det intressanta när det gäller den förda politiken. En annan 
sanning som jag har lärt mig i efterskott är att om någon anledning säger 
folk att du ska inte opponera dig mot politiker, för då blir det väldigt förtör-
nade och kommer att hata dig för all framtid. Men och andra sidan har po-
litikerna det jätte tråkigt. De kan inte skriva lagar som ändrar saker utan 
att det finns ett tydligt behov av det. De kan sitta och veta att det kommer en 
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liberalisering av telekommunikationer. Men skapas det inte några fall där 
det står en liten och knackar på dörren så blir det en process som tar väldigt 
mycket tid. Under hela tiden jag hållit på att knacka på telefonin för att 
starta Tele2 och Comviq har jag mött politiker som sagt att det är svårt att 
göra något åt lagen. När de senare fattade att liberaliseringen av telekom-
munikationer är en världs trend då fick jag stöd av många folkpartister och 
socialdemokrater. Men jag fick inte stöd av de stora industribolagen för de 
kände att Telia var ett mera närstående djur i djungeln än vad den lilla 
uppstickaren var.” Vad har detta gör med tilläggsbudgeten och politik? Rätt 
mycket faktiskt. Folk är gruppdjur, sade Stenbeck. Så är också den som mak-
ten haver här på Åland. Jag försökte personligen väldigt tidigt peka på det 
farliga med den nya klumpsumma ekonomin. Vi kan inte alls påverka in-
täktssidan. Vi är helt uppkopplade till den finska samhällsekonomin.  

För tio år sedan sade jag att aldrig har klumpsumma ekonomin dragit sig 
igenom en djup lågkonjunktur i den finska ekonomin. Det vi borde göra un-
der goda tider är att spara mera i ladorna. Det var att tala till totalt döva öron. 
Det var t o m finansministern som sade att vi fullkomligt gödslades med 
pengar tack vare klumpsumma ekonomin. Resultatet ser vi idag. Ladorna är 
tömda och vi har en synnerligen ineffektiv offentlig sektor och faktiskt som 
jag upplever det ett rätt stort politiskt vankelmod om hur situationen skall 
hanteras nu. Skulle vi haft en regering som vågat tänka lite utanför boxen och 
inte bara anpassa sig till det som händer på finansministeriet i Helsingfors, så 
kunde det ha sett väldigt annorlunda ut.  

Skattegottgörelsen var 35 miljoner euro 2007. Vi hade ett snitt på 24-25 
miljoner. Nu är det troliga att vi kanske landar på 1 miljon. Det är ett kvitto 
på hur det åländska näringslivet mår. Jag sade att jag ska citera finansmi-
nister Nordlund och det måste jag göra. Den 5 april 2013 för lite över ett år 
sedan sade han att: ”nu lägger vi fram den här tilläggsbudgeten till lagtinget 
och när vi gör det så har vi fått mera kunskap om den ekonomiska framti-
den och konjunkturläget är lite säkrare. Vi kommer att gå från minustill-
växt 2012 till ett litet plus 2013 i tillväxten och en förhållandevis stor tillväxt 
på 2,6 procent år 2014.”  När det gäller den s.k. klumpsumman så verkar det 
som att den har bättre stabilitet än vi kanske vågade hoppas på för några må-
nader sedan. Eftersom det nu finns en prognos från finansministeriet som 
pekar på en tillväxt för åren 2013-2016 som är förhållandevis god och sen 
kommer det som finansminister Nordlund brukar säga att han menar att 
koncernen Åland har gått bra och att vi har betydligt starkare ekonomisk si-
tuation idag än vad vi hade för t.ex. ett halvt år sedan. Det här halva året se-
nare handlar om att finansutskottet faktiskt sade åt landskapsregeringen att 
det här inte är bra. Gör om. Gör bättre. Jag sade då att det var en väldigt ljus 
glansbild som finansministern Nordlund målade upp. Det är klart finansmi-
nistern Nordlund, det är alltid bra att vara positiv men nog behöver vi också 
vara realistiska. Vi har sett det ekonomiskt politiska vankelmod i den här re-
geringen. Där kastar det med 3-4 månader. Ibland har det varit väldigt be-
svärligt och så har det varit rysligt bra igen. Också näringspolitiskt så finns 
det ett som jag ser som ett ganska stort vankelmod. Tittar man på förslaget 
till tilläggsbudget så har den i media marknadsförts som någon sorts tillväxt-
budget. Det sägs att av ÅSUB:s prognoser så framgår det tydligt att det finns 
ett behov av näringslivssatsningar. Det sägs också att ökade anslag ger en be-
tydande stimulans till den åländska ekonomin. Det här har vi ifrån Ålands 
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Framtid sida sagt i två år, att man bör minska på den offentliga sektorn och 
man bör satsa ordentligt på investeringsstöden till näringslivet för att skapa 
tillväxt. Det sägs att den här summan på 950 000 euro för det nationella före-
tagsstödet på 250 000 euro för investeringsstöd till lantbruket skulle vara så 
otroligt offensivt. Tittar man på näringsavdelningens kräftgång som jag har 
sagt år efter år, så när det gäller näringslivets främjande har anslaget minskat 
med 76 procent de senaste tre åren. Det kan var och en läsa ur den ordinarie 
budgeten. När det handlar om lantbrukets främjande så har under samma 
tidsperiod anslagen minskat med 31 procent. Så sent som 2008 fanns det 3 
miljoner euro upptaget för lantbrukets investeringsstöd. Nu vet vi att grund-
budgeten har varit på 1 miljon och som det framkom i tidigare replikskiften 
att pengarna är intecknade. Så det blir ganska långt ett spel för galleriet. Men 
det som gör mig lite fundersam och som jag hoppas att finans- och näringsut-
skottet kan titta på ganska noga är att landskapsregeringen har noterat att in-
vesteringsviljan även i övrigt är god. Vad betyder det här ”i övrigt”? Ja, det 
betyder att en stor del av de här pengarna antagligen kommer att gå via Norra 
Ålands Industrihus och när det gäller det landbaserade fiskodlingen på 
Åland. Det är väldigt konstig formulering för den som man beskriver först i 
de allmänna motiveringarna och sen säger man att även i övrigt finns det in-
vesteringsvilja. Det är klart att det finns en investeringsvilja när anslagen har 
dragits ner så mycket som det har gjorts under två år. Jag vill säga så att det 
inte blir något missförstånd att satsningen på landsbaserad fiskodling kan 
vara en väldigt viktig framtidssatsning. Jag tror att det är någonting bra. Jag 
kan inte så mycket om det, åtminstone det åländska upplägget, så därför ska 
jag inte debattera det dess mera. Men jag hoppas att man i finans- och nä-
ringsutskottet kan titta på hur mycket av de här pengarna som är öronmärkta 
för den landbaserade fiskodlingen och hur mycket det finns för övrigt. För ga-
rantin, den kan man klart och tydligt läsa att den är upptagen för den landba-
serade fiskodlingen. Det sägs också att landskapsregeringen avser att priori-
tera åtgärder som ökar företagens export av varor och tjänster för turismens 
främjande. Det här är inga nya prioriteringar. Det här slogs fast redan på 90-
talet. De näringar som drar pengar till landskapet ska stödas, men inte lokal 
service. Därför finns det väldigt många som har pizzerior, hårfriseringar, 
plåtverkstäder och som är väldigt irriterade på investeringsstödet just för att 
man kanske inte har strukturen klar för sig. Vad är syftemålet med stödet? 
Syftemålet är till stöd för näringslivssatsningar, som drar in pengar till land-
skapet.  

När det gäller vindkraften så sägs det att man har fortsatt diskussionerna 
med riksmyndigheterna, det sägs att förhandlingar pågår och vilka insatser 
landskapet för övrigt bör göra för att främja användningen av förnyelsebar 
energi. Det sägs också att landskapsregeringen utreder. Det finns ofta olika 
ordspråk, ett lämpligt ordspråk är väl kanske att landskapsregeringen utreder 
medan kon dör i båset, i det här fallet. Vi vet att vindkraften har det väldigt 
motigt. Vi vet att det mera handlar om en avveckling än utveckling. Vid un-
dantag för 2011-2012 då man kompenserade accisbefrielsen. De här redan 
utdragna förhandlingarna om att införliva de åländska producenterna i det 
finska stödsystemet riskerar att få förödande effekter för den egna energikäl-
lan som Åland har de absolut bästa möjligheterna till. Vad kan det då bero på 
att det har blivit så svårt att komma fram när det gäller den här frågan. Nå, 
det hänger helt enkelt ihop med två faktorer. För det första under de första 
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tre åren så har man haft betydligt högre stöd. Det har varit 105,30 euro per 
megawatt timme och efter att de tre åren har gått ut och där tror jag att vi 
börjar befinna oss just nu. Jag kommer inte ihåg datumet i huvudet när un-
der 2011 det här systemet kördes igång, men jag tror att de här tre åren har 
gått. Efter det kommer stödet att vara 83,50 euro per megawatt timme tills 
och det är en 12 årig stödperiod som det handlar om eller tills målen är upp-
nådda på rikssidan. Det var ju så att när det här stödpaketet blev klarlagt så 
noterade den finska vindkraftsindustrin att det här är helt orimligt och att 
ålänningarna kommer att ta allt och där har de allt klappat och klart medan vi 
inte har någonting på plats. Efter det startade lobbyn mot handels- och indu-
striministeriet. Se till och hitta någon formulering i självstyrelselagen som 
gör att Åland blir på sidan om och där har vi stått hela tiden. Jag är rädd för 
att vi kommer att stå där tills Finland har uppnått sina mål för sen försvinner 
stödformerna. Det förslag som liberalerna har lagt är bra. Vi har också ett 
konkret åtgärdsförslag ifrån Ålands Framtids sida som jag ska återkomma 
till.  

När det gäller ÅMHM så ska man hyra upp nya utrymmen vilket innebär 
ökade kostnader. Jag noterar att centerns gruppledare sade att det inte var så 
stora pengar. Men det är trots allt ytterligare 200 000 euro som förs till 
ÅMHM. Där är jag uppriktigt glad över det som finansminister Nordlund 
sade att man har tagit till sig kritik när det gäller de enorma avgiftshöjningar 
som har varit på ÅMHM. Det måste man titta på. Om vi pratar om tillväxt och 
om vi pratar om att främja det åländska näringslivet så måste vi faktiskt följa 
upp det lite också med konkreta handlingar.  

Beträffande ÅHS så är det 3,5 miljon euro under budget. Det tror jag att 
alla tycker är väldigt bra. Flera kommer säkert ihåg orsaken till att budgeten 
för ÅHS blev lite större än vad den kanske borde ha varit. Det här är väldigt 
glädjande och vi är glada från Ålands Framtids sida och vi hade också en bra 
diskussion tycker jag när det gällde vårt förslag om att ha ett nordiskt samar-
bete inom hälso- och sjukvården. Där kom vi inte in på prioriteringar. Jag 
tycker att det behövs ett bättre underlag än vad vi har nu för att kunna göra 
prioriteringar. Men så mycket har jag också lärt mig att man bygger om en 
operationssal till ortoped sal för att få bort köerna. Ortopedi är någonting 
som vi behöver sköta på hemma plan. Då minskar behovet av dyra externa 
tjänster och det kommer kanske rent av att innebära inbesparingar. Så det 
tycker jag är bra också i det här budgetförslaget.    

När det gäller budgetförslaget. Det sista momentet jag vill beröra så hand-
lar om färjan. Den nya färjan. Där man nu skriver: ”att med hänvisning till 
ovanstående begär landskapsregeringen en fullmakt att gå vidare med att 
begära offerter och föreslår ett delanslag om 250 000 euro.” Vi har fått 
vara med tyvärr flera gånger från Ålands Framtids sida bl.a. när det gällde 
budgeten för LBU programmen och att det här någonting som lagtinget har 
omfattat. Så har efterhands konstruktionerna låtit. Så därför vill jag från 
Ålands Framtids sida säga väldigt klart och tydligt att gå med på någon in-
vestering där det står 15-25 miljoner euro. Finansministern Nordlund sade 
att det var kanske lite stort spann och till det kan det komma 2-3 miljoner i 
hamninvesteringar. Med tanke på hur det har gått många gånger så kanske 
det är en investering på 30-40 miljoner euro som vi pratar om. Det kortrutt-
smeddelande som är på gång vet jag inte desto mera om än att det nämndes 
i talmanskonferensen, att det var på gång. Apropå det, replikskiftet ledamot 
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Lindholm och jag hade tidigare och då ställde jag frågor att jag hoppas att 
det är på den och den detaljerade nivån som man faktiskt kan få hela bilden. 
Då fick jag den uppfattningen att så skulle det inte vara. Så det är allt jag vet 
om kortruttsmeddelandet. Jag tycker att det är enormt viktigt att man skulle 
ha hela bilden klar innan man går in för sådan här stora investeringar.  

Avslutningsvis fru talman, vill jag räkna upp de sex förslag som Ålands 
Framtid har lagt. För det första, för att finansiera en offensiv näringspolitik 
med främsta syfte att stärka den privata sektorn, strävar den ekonomiska 
politiken till att sänka den samlade konsumtionsutgifterna med 5 procent. 
Det förslaget har vi lagt många gånger. Det andra är, under året inrättas ett 
stödsystem för den åländska vindkraftsnäringen för att kompensera effek-
terna av utebliven kompensation efter tidigare års skattehöjningar i syfte att 
skapa förutsättningar för en framtida utbyggnad. Tredje förslaget. I sam-
band med budgeten för år 2015 återkommer landskapsregeringen till lag-
tinget med konkreta förslag till förstärkning av den åländska köpkraften. 
För det fjärde. Trots successivt ökade omkostnader för livsmedelsproducen-
terna bibehålls det samlade stödnivåerna för landskapsutvecklingspro-
grammet på den tidigare programperiodens nivå för att långsiktigt förstärka 
livskraften och byta uppgivenhet mot framtidstro inom den åländska livs-
medelsproduktionen. Det femte förslaget lyder, under året utarbetas en 
strategi i nära samarbete med sjöfartsnäringen för att möta de stora stun-
dande utmaningarna. Det sjätte och sista förslaget handlar om en ändring 
av detaljmotiveringen under moment 45.60.20 Ålands Miljö- och Hälso-
vårdsmyndighet. Där föreslår vi att ÅMHM har de senaste åren genomfört 
betydande avgiftsförhöjningar inför budgetprocessen 2015 anpassas organi-
sationen så att en allmän sänkning av avgifterna kan genomföras. Nu 
kanske vi får de sänkta före det rent av.  

Fru talman, det här var de förslag vi hade. I övrigt så hänvisar jag till mina 
kolleger Eklund och Jonsson som mera kommer att motivera de här försla-
gen.  

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Först har jag vädjan till ledamoten Eriksson. Ledamot Er-
iksson sade åter igen idag: ”vi har synnerligen ineffektiv offentlig sek-
tor” och i en debatt i förra veckan så var det ”en stenålders förvaltning.” 
Ledamot Erikssons uttalanden här i lagtinget citerades följande dag av 
en tjänsteman i plenum eller på en överläggning. Det som sägs här i lag-
tinget så fortplantar sig ute i den åländska förvaltningen. Jag tycker att 
det är tråkigt att man är kritisk mot människor som inte kan försvara 
sig. Det är det första. Och för det andra så har vi ingen synnerligen inef-
fektiv offentlig sektor. Vi har en offentlig sektor på Åland där det finns 
människor som jobbar och sliter från morgon till kväll och ibland från 
kväll till morgon för att uppfylla de önskemål som landskapet och lag-
tinget har. Jag tycker att det är väldigt otacksamt att man då ska få höra 
från lagtingsdebatten och läsa i tidningen att man är stenålders och att 
man är synnerligen ineffektiv. De gör sitt bästa under de förutsättningar 
de har.  

Talmannen 
Tiden är ute! 

486 



  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag noterar att finansministern Nordlund hellre vill diskutera känslor än 
siffror idag och det må vara tillåtet. När det gäller en ineffektiv förvalt-
ning, så har jag flera gånger senaste veckan bl.a. tagit upp systemet 
LEAN, som används på många ställen utom i landskapsförvaltningen. 
Det sades att det är mycket på gång och så vidare. Jag har forskat i det 
där. Det finns finansministern Nordlund också personal inom land-
skapsförvaltningen som tar kontakt också med mig och är väldigt fru-
strerade över de tröga processer den ineffektiva styrning som finns inom 
landskapsförvaltningen. Den är inte up-to-date och man ser på vilket 
sätt man har t.ex. moderniserat och effektiviserat den offentliga sektorn 
på finska sidan. Det är trots allt samma pengar, som vi ska använda i 
grund och botten. Bara 0,45 procent när det gäller oss. Så igen, jag är 
inte ute efter människorna finansminister Nordlund, utan efter syste-
met. Politikerna och landskapsregeringen har ansvar att se till att sy-
stemet fungerar.  

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Det är bra. Jag hoppas att debatten också utformas på det 
sättet att ingen ska behöva känna sig stött utgående från det som sägs 
här från talarstolen i Ålands Lagting.  

Sedan fru talman, när det gäller klumpsumman så måste jag erkänna 
att jag har varit ganska orolig senaste månaderna, som jag sade i mitt 
huvudanförande för det är nu vi skulle få de verkliga prövningarna och 
dess hållbarhet. Det verkar de facto som att vi klarar också av den här 
svåra nedgången på ett hyggligt sätt i varje fall med tanke på de åtgärder 
de vill vidtaga på rikssidan. Det verkar som att det största problemet 
med klumpsumman idag är egentligen att när man bestämde sig för det 
här systemet under 80-talet och i början av 90-talet, inte tog med be-
folkningsutvecklingen som de facto från klumpsummans utveckling för 
då skulle systemet ha varit ganska bra. Det är det största skillnaden idag 
egentligen att befolkningen är relativt mycket större idag på Åland än 
vad det var då när systemet trädde ikraft.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Finansministern Nordlund var skicklig och ville inte kommentera de ci-
tat som jag hade av honom själv för nästan ett år sedan. Men vi lämnar 
den bilden där hän. När det gällde att måla upp en ljus bild. När det gäl-
ler klumpsumman så har avräkningsgrunden fortfarande inte ändrats 
och befolkningen har ökat vilket är ett viktigt motiv, men det fanns 
också sammantaget ytterligare fem väldigt väl undervägda motiv som 
landskapsrevisorerna kom fram till bl.a. att en stor del av det som fanns 
med på intäktssidan. Det som fanns med på intäktssidan i statsbudgeten 
tidigare har förts över till olika typer av fonder. Så det finns flera orsaker 
till att avräkningsgrunden för länge sedan borde ha justerats, men också 
där står vi och stampar på stället.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 
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Minister Fredrik Karlström, replik 

Fru talman! Först vill jag precis som minister Nordlund ta förvaltningen 
i försvar. När det gäller t.ex. jordbruksbyrån på näringsavdelningen så 
utförs det mirakel av den förvaltningen som finns där och de få perso-
nerna och de resurserna som gör vad ministeriet och parlamentet i våra 
grannländer gör görs oerhört effektivare här och det kan jag belägga 
med bevis när som helst när jag pratar med både mina svenska och 
finska kollegor.  

Sen till Norra Ålands Industrihus. Jag vill starkt dementera att det 
skulle vara någon slags stöd till Norra Ålands Industrihus av de här 
pengarna som vi tar upp i tilläggsbudgeten. Det handlar om en garanti. 
Alltså en garanti där Norra Ålands Industrihus får gå till banken och 
låna pengar och sen kommer Norra Ålands Industrihus få betala en av-
gift för den garantin till landskapsregeringen. Så det är en indirekt in-
komst till landskapsregeringen. Sen kommer bolaget Fifax få ett visst in-
vesteringsstöd för själva innehållet. Men det går via EU:s fiskerifond. 
Både den här och nästa.  

 

Ltl Anders Eriksson, replik 

När det gäller det först nämnda jordbruksbyråns personal så hör jag till 
de som aldrig har kritiserat dem. Men också där kunde ja citera ganska 
många nuvarande landskapsregeringsledamöter. Jordbruksbyrån var 
stundtals den enheten inom landskapsförvaltningen som kanske var 
mest utskälld. Den var för stor, det var för mycket och de gjorde ingen-
ting. Märk väl minister Karlström, någonting sådant har jag aldrig sagt. 
För jag har ganska bra pejl på var man jobbar och var man inte jobbar 
inom landskapsförvaltningen. Sen när det gäller den landbaserade fisk-
odlingen så hoppas jag att ministern sade att det här kan bli någonting 
väldigt intressant för Åland och jag är positiv till det. Men formuleringen 
på första sidan i allmänna motiveringen var lite märklig. Man fick den 
uppfattningen att utöver garantin så kommer också investeringsstöden 
att gå till den landbaserade fiskodlingen och då är det inte så mycket 
kvar till annat.  

Minister Fredrik Karlström, replik 

Fru talman! Det är precis det de handlar om så om det inte är så tydligt 
som jag tycker att det står i budgeten, de kommer inte att gå till Norra 
Ålands Industrihus och den fastighet som Norra Ålands Industrihus till-
sammans med en privat ska uppföra i Eckerö Kommun.  

Sen vill jag gärna ta det här vad gäller investeringsstöden och att det 
var så otroligt mycket bättre förr, som ledamot Eriksson tyckte. Tittar vi 
framåt nu så är de så att i det kommande LBU programmet så är det 
upptaget ungefär 9,5 miljoner euro i investeringsstöd. Förra programpe-
rioden var det 5,5 miljoner euro. Alltså är det oerhört mycket bättre sett 
ur investeringsvilja och investeringsstödssynvinkel det kommande pro-
grammet, som är ute på remiss just nu än det dåvarande.  

Sen har vi också skjutit till i den här tilläggsbudgeten 250 000 euro 
utöver de 1 miljon som vi satte i huvudbudgeten för att täcka upp den 
stora investeringsviljan som finns där ute. Då ska man också beakta att 
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vi sänkte stöd procenten för några månader sedan. Så nu får man mera 
pengar ut i det åländska samhället, fast vi har mindre pengar totalt sett.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det kan inte vara lätt för journalisterna alla gånger att försöka följa med 
i den här sifferexercisen, så därför säger jag att för var och en så går det 
att läsa i sammanställningen av budgetförslaget för 2014. När det gäller 
näringslivets främjande så har anslagen minskat med 76 procent de sen-
aste tre åren och när det gäller lantbrukets främjande så har det minskat 
med 31 procent under de senaste tre åren. Det kan var och en läsa sig 
till. Också här ser jag att minister Karlström, vi drog lite på munnen i 
vår bänk, när han sade att nu satsar vi på mer bidrag och nu kommer det 
mer bidrag och nu är vi offensiva. Men två år har man varit väldigt för-
siktig med att använda det enda medel som vi har till främjandet av det 
åländska näringslivet. Så länge vi inte har skattebehörigheten.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Wille Valve, replik 

Tack, fru talman! Vi har en synnerligen ineffektiv offentlig sektor, säger 
ledamoten Anders Eriksson och tillägger att han har blivit kontaktad av 
folk som klagar över den offentliga sektorns ineffektivitet. Jag tänkte 
försöka göra så som ledamoten uppmanade tidigare talare att koppla 
bort alla känslor. Jag tar ledamotens anförande på stort allvar och frå-
gar: Vilken del av vår sektor är det som dras med denna ineffektivitet, 
som ledamoten hänvisar till? 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag vet inte om minister Valve var här förra veckan när vi hade en mot-
ion om att effektivisera den offentliga förvaltningen. Då gick vi igenom 
flera program som används i finsk offentlig sektor, som synbarligen inte 
används inom landskapsregeringen. Om jag t.ex. nämner FPA som ett 
exempel så där har man ett visst antal beslut som ska tas per vecka och 
har man inte lyckats med det så blir man omedelbart kontrollerad, vad 
är det som har hänt, vad är problemet, kan vi hjälpa till med någonting 
eller vad är bekymret. Använder man LEAN fullt ut som man gör t.ex. 
inom Stockholms Stad så kan det faktiskt leda till att man får lov att 
sluta om man inte producerar någonting. Menar minister Valve att den 
här typen av effektivitets mätningar finns inom landskapsförvaltningen?  

Minister Wille Valve, replik 

Minister Valve menar ingenting utan minister Valve försöker fördjupa 
sig och ta ledamoten Anders Eriksson på allvar. Alltså var finns den här 
ineffektiviteten? Och den andra frågan skulle vara, vad gör vi åt den? Är 
t.ex. självständigheten ett mål för att minska ineffektiviteten eller finns 
det något annat medel som Ålands Framtid föreslår för att uppnå detta 
om att minska ineffektiviteten inom den offentliga förvaltningen. Var nu 
sen den ineffektiviteten finns? Det har ledamoten Anders Eriksson fort-
farande inte sagt.  
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Ltl Anders Eriksson, replik 

Vi har många gånger lite upp och ner vänd parlamentarism här på Åland 
där det är ministrarna som frågar oppositionen om hur saker och ting 
ska skötas. Det jag har försökt peka på är att den här typen av effektivi-
serings system så uppenbarligen inte finns inom landskapsförvaltning-
en, som finns inom den offentliga sektorn både på finska och svenska 
sidan. Men inte inom landskapsförvaltningen. Och märk väl igen, jag 
kritiserar inte enskilda medarbetare utan jag kritiserar den politiskt till-
satta landskapsregeringen, som inte förstår hur oerhört mycket effekti-
vare förvaltning man skulle kunna få, bara man hade lite uppföljning 
och kanske också visste vad man ville själv politiskt.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Ledamot Eriksson berättar om de här insatserna och 
berättar att man vill sänka avgifterna på ÅMHM och sen ville man ännu 
större, man ville införa ett stödsystem för vindkraften. Det var åt-
minstone en halvmiljon euro per år tidigare. Sen vill man bibehålla stö-
den för LBU programmet på tidigare programperiodens nivå och bara 
det så är 4 miljoner euro mer för programperioden. Så det här handlar 
om flera miljoner. Så fort ledamot Eriksson och Ålands Framtid öppnar 
munnen i de här frågorna så rullar miljonerna. Hur ska man då åtgärda 
det här? Ja, man föreslår att vi ska sänka de samlade konsumtionsupp-
gifterna med fem procent utan att specificera vad igen. Det vi har sett i 
tidigare förslag så har varit att vi ska spara på sjuksköterskor och lärare. 
Ska vi spara på sjuksköterskor och lärare och ge ännu mer till bönder? 
Är det Ålands Framtids politik? 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Antagligen inte om vi är så populistiska världar som ledamoten Carlsson 
gör sig till tal för sig. Det är antagligen på det sättet. Men verkligheten är 
ju den om vi nu tar det här med sjuksköterskor som ett konkret exem-
pel. Vi skrev klart och tydligt i vår motion och märk väl att det var en 
procent och att vården är en prioriterad politisk sektor för oss där man 
skulle spara med fokus på onödig administration och byråkrati. Menar 
då ledamoten Carlsson att det faktiskt inte finns någonting som man 
kan spara inom byråkrati och administration när det gäller ÅHS, så då 
är vi illa ute.  

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Ja, man har ju sparat också en del och man har gått in 
för och fått ett bättre resultat. Man har jobbat med administrationen och 
det ska ÅHS styrelse ha eloge för. Men man jobbar självklart med det 
och man har infört den här budgetdisciplinen och man har redogjort för 
hur man arbetar med de här frågorna, så jag tror att det finns mer att 
göra. Men man måste också budgetera enligt försiktighetsprincipen så 
det går inte bara att säga att vi ska sänka utan att säga vad man ska 
spara och att bara säga minskat byråkrati, det tror jag inte är rimligt att 
göra. Återigen, det är jätte svårt att göra på det här sättet som Ålands 
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Framtid föreslår. Det är mer populism som man kommer med här, att 
man säger att man ska sänka och sen redogör man bara för satsningarna 
i detalj. Det skulle vara bättre om du redogjorde också för inbesparing-
arna i detalj.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Är det verkligen om vi är sakliga? Är det verkligen populism att föreslå 
att man ska spara också inom vård och utbildning? Vi anser nämligen 
att det måste göras överallt. Är det verkligen populism? Jag tror inte det. 
Vi har nog väldigt olika definitioner om vad populism är då. Men igen. 
Ledamoten Carlsson kommer jag så väl ihåg för han har kört med det 
här år efter år, att vi måste i detalj förklara hur vi ska spara. Menar le-
damoten Carlsson faktiskt på ett seriöst sätt att det går på basen av de 
budgetförslag oppositionen får ta del av att lägga detaljerade förslag. 
Kom igen! Vi föreslog 1 procent för två år sedan också. Det var helt 
omöjligt. Vi blev mer eller mindre förklarade som om vi skulle ha några 
allvarligare fel. Men det tog inte många veckor eller månader innan 
landskapsregeringen kom med en tilläggsbudget och sparade faktiskt 
mera än vad vi föreslog.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Jag ville i min replik beröra först kortrutten och det nya 
fartyget, som vi så småningom förhoppningsvis ska beställa och sen 
också lite kring vindkraften. Vi har ju haft ett antal informationstillfällen 
kring kortruttsmeddelandet och även personliga inbjudningar till samt-
liga ledamöter. Jag tror att ledamoten Anders Eriksson skulle ha lättare 
att förstå sammanhanget om han skulle ha deltagit i någon av informat-
ionsträffarna. Då skulle han också ha vetat vad det gäller det nya farty-
get, så är det inte avhängig gjort enbart av kortrutten, utan ett nytt far-
tyg behöver beställas oberoende av om kortruttens utbyggnad sker idag, 
nästa år eller år 2020.  

Sen vad gäller vindkraften så jag ett förtydligande på hur och på vilket 
sätt vill Ålands Framtid stöda vindkraften så att det möjliggörs redan 
detta år. Ett sådant system vore lägligt det håller jag med om, men hur 
avser ni det få lagligt? 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Om vi börjar bakifrån så är bekymret det att den EU godkända stödord-
ning man hade att man inte förlängde den ifrån landskapsregeringens 
sida så vi står där vi står och vi har inte något bättre förslag. Men vi 
tycker att man bör ta upp det så fort som möjligt.  

Sen när det gäller den nya färjan. Det lilla som har informerats i till-
läggsbudgeten och det har säkerligen varit utförligare information på 
andra ställen, så har jag förstått att det är ett flexibelt fartyg som ska 
kunna användas var som helst på rutterna. Nu känns det på något sätt 
bak som fram att man inte vet exakt hur rutterna kommer att bli, kom-
mer det att bli sex, fem eller kommer det att vara ännu färre färjor. Det 
känns som att man kommer med lite fel del av kroppen först när man 
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vill ha en fullmakt för att göra en sådan här stor investering utan att 
man har presenterat helheten för lagtinget i form av ett kortruttsmed-
delande.  

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Tyvärr är det på det viset att det är inte bara ett fartyg som 
landskapsregeringen borde beställa. I de bästa av världarna borde vi be-
ställa minst två och det har jag också sagt. Helt enkelt därför för att vår 
fartygsflotta är så pass föråldrad, att den inte motsvarar dagens krav 
varken vad gäller komfort, vad gäller lastkapacitet eller de faktiska mil-
jökrav som finns. Så oberoende av vilken eller vilka linjer de fartygen 
kommer att sättas in på, så har det egentligen ingen betydelse i dags lä-
get. Därför att vi kommer fortsättningsvis att ha en sjöväg i den 
åländska skärgården och dit behöver vi fartyg.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Om jag förstår infrastrukturminister Thörnroos rätt så är väl det ganska 
besvärliga ekonomiska läget som jag tycker att vi befinner oss i nu, så 
har flottan blivit så föråldrad så hjälper det inte utan man måste inve-
stera i nytt tonnage. Då blir man ju att fundera. Centern om jag räknar 
rätt har i åtminstone 20 år har haft trafikminister posten. Varför har 
man inte gjort någonting tidigare åt de här frågorna? Om det har gått så 
långt att nu är det fullständigt akut, utan att vi ens kan få ta del av hel-
heten innan vi ska ge någon sorts fullmakt för investeringar i en stor-
leksordning som ingen vet någonting om i det här skedet.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Katrin Sjögren 

Talman! Först några ord kring budgetens transparens. Jag hoppas att land-
skapsregeringen lyssnar och inte känner sig trampade på tårna och indigne-
rade. Landskapsregeringen har som målsättning enligt regeringsprogrammet, 
att rambudgetering och budgeten som instrument utvecklas och att budgeten 
reformeras från och med 2013 för att göras mera informativ och överskådlig. 
Det är direkt citat ur regeringsprogrammet. Det är en lovvärdig ambition som 
dessvärre har misslyckats. Det är nästan omöjligt att som lagtingsledamot få 
en övergripande uppfattning om helheten. T.ex. tjänstetillsättningar, nya 
tjänster, budgettabellerna är borttagna och därmed överskådliga jämförelse-
tal. Tvärtemot intentionerna vad vi kan förstå. Som oppositionspolitiker så 
blir det ännu omöjligare, när man inte har access direkt till makten och till 
det fakta underlag som regeringspartierna har. Problemet blev uppenbart 
under budgetbehandlingen i höstas och liberalernas uppfattning är att det 
dessutom var svårt att få viktigt material till lagtinget och till utskottet. Och 
skulle lagtinget ha ett konstitutionsutskott så anser vi att det hade varit befo-
gat att föra frågan dit.  

Tilläggsbudgeten tar upp angelägna näringslivssatsningar, stimulans till 
näringslivet och den åländska ekonomin. Landskapsregeringen koncentrerar 
sig på olika former av stöd och bidrag. Det skulle finna utrymme att vara mer 
offensiv, vara mer på banan och det skulle inte kosta en nickel. Det handlar 
om att i snabb takt implementera det nya upphandlingsdirektivet, få ordning 
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på upphandlingar under EU:s gränsvärde genom lagstiftning till gagn för of-
fentlig sektor och företagare, samt göra det som man har lovat i regeringspro-
grammet, d.v.s. ta fram en livsmedelsstrategi för landskapet.  

Det nya upphandlingsdirektivet är en modernisering av EU:s regelverk för 
offentlig upphandling och avser att förenkla regleringen och förfarandet kring 
offentlig upphandling samt öka flexibiliteten. Syftet med modernisering av 
EU:s regler är även att ökade små och medel stora företagens möjligheter att 
delta i upphandlingar. Samtidigt avser den föreslagna reformen att göra den 
offentliga upphandlingen mera kvalitets inriktad genom att sociala och mil-
jömässiga kriterier som exempelvis livscykel kostnader eller integrering av 
utsatta och mindre gynnade personer får en mer framträdande roll i upp-
handlingen. Mycket intressanta saker ur ett åländskt perspektiv.  

Talman, det faktum att vi inte har upphandlingen reglerad under EU:s 
gränsvärden försvårar situationen både för den offentliga och privata sektorn. 
Man menar ute på fältet att det är rena vilda västern. Det råder rätt så mycket 
osäkerhet och de enda företag som gynnas av det är advokatbyråerna i änd-
lösa rättsprocesser.  

Ytterligare en livsmedelsstrategi som bas för den nya EU programperioden 
skulle ha varit mycket värdefullt. Det skulle ha lyft fram vikten av den 
åländska livsmedelsproduktionen och klustret. Kanske lugnat upprörda käns-
lor. Att fastslå LBU som en del av EU-programmen och sedan ta fram en 
livsmedelsstrategi är väl att gå med en viss kroppsdel först.  

I tilläggsbudgeten har landskapsregeringen öppnat ett moment om syssel-
sättningens främjande. Det skulle ha varit på sin plats att haft en diskussion 
om integration. Landskapsregeringen får kritik för SFI kurserna som hålls på 
Medis och som förkortas ner nu kraftigt. Det är ett upplägg som inte passar 
alla inflyttade. Det behövs flexibilitet eftersom de inflyttade inte är en hetero-
gen grupp och har olika utbildning, bakgrund och kunskaper i svenska.  

Nu slutar också projekt integration.ax2 och i det lyckosamma konceptet 
ingår undervisning i svenska, samhällskunskap, IT, arbetsrätt, arbete-, 
skydd- och jämställdhet kombinerad med omfattande arbetspraktik. Resulta-
tet ur individens synvinkel har varit bra. Över hälften av alla kursdeltagare 
har fått antingen tillsvidare eller tillfällig anställning. Det är ett projekt som 
man mycket gärna vill fortsätta med men där man inte lyckats få besked från 
landskapsregeringen.  

Här kan man ta som exempel att under trafikavdelningens ansvarsområ-
den så får allmänna förvaltningen under trafik- och motorfordonsbyrån pro-
jekt till en summa av 50 000 euro och där man har en rambudget på 1 miljon. 
Att ha integration.ax under ett läsår skulle kosta 120 000 euro. Här ifrågasät-
ter vi också de prioriteringarna.  

Det finns en budgetmotion som jag är förste undertecknare på och det är 
ett förtydligande när det gäller ombudsmannamyndigheten och en alldeles 
brännande aktuell fråga nu när vi har Ålands kommitté som jobbar och dis-
kuterar behörighets frågor, Åland kontra riket. När det gäller ombudsman-
namyndigheten och behörigheten på diskrimineringsområdet så är den delad 
och mycket komplicerad. Det är så att arbetsplatsrelaterade frågor hör till ri-
kets arbetarskyddsmyndighet, frågor som rör tjänsteinnehavare i landskapet 
hör till landskapets behörighet medan övriga diskrimineringsfrågor inom det 
privata näringslivet samt landskapets arbetstagare hör till rikets behörighet. 
Den här fördelningen leder till oklarheter, om vart den som anser sig vara ut-
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satt för diskriminering ska vända sig. Vi kan med fog anta att vi har ett stort 
mörkertal när det gäller diskriminerings fall på Åland.  

Så liberalerna föreslår ett nytt stycke under kapitel 42.60 som skulle lyda 
”Tillgängligheten till ombudsmannamyndigheten bör öka och myndigheten 
bli mer funktionell ur ett medborgarperspektiv. Landskapsregeringen kom-
mer att initiera förhandlingar om en överenskommelse förordning enligt vil-
ket landskapets ombudsmannamyndighet skulle sköta de uppgifter som nu 
ankommer på motsvarande riksmyndigheter. Det här är en fråga som behö-
ver tydliggöras och klarläggas. Slutligen några ord om ÅHS. Vi har varit inne 
på det i flera anföranden och i flera replikväxlingar. Att ÅHS sparar så är ett 
tveeggat svärd om det visar sig att vi får problem med anställningar och att 
hålla vårdgarantin.  

Styrelsen har diskuterat klokt. Man tänker investera och göra om en av op-
erationssalarna till en ortopedsal och där förutsätter vi att man har fört de 
diskussionerna i styrelsen om en eventuell upphandling av tjänster, men att 
man har fattat det här beslutet att det behövs investeringar i en egen ortoped 
sal. Det är precis sådana här frågor som styrelsen ska ägna sig åt och inte in-
terna stridigheter när det gäller den viktiga verksamheten som är högpriorite-
rat bland alla ålänningar.  

En sak som också liberalerna skulle velat ha klarlagt är hur landskapsrege-
ringen diskuterar när det gäller patientavgifterna. Enligt den beryktade om-
ställningsbudgeten så skulle de öka med en miljon och det var ett arbete som 
sattes igång inom styrelsen och man hade en arbetsgrupp, men när man 
skulle få riktlinjer från landskapsregeringen så visade det sig att det fanns tre 
olika linjer. Talman, vem som helst förstår det omöjliga i ett sådant uppdrag 
och vi efterlyser skärpning.  

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman och tack ledamot Katrin Sjögren för ett sakligt anfö-
rande. Det var intressanta aspekter som ni tog upp. Jag skulle gärna 
vilja diskutera de här upphandlingsreglerna, framförallt det här syste-
met som nu råder på Åland där man för 200 000 euro upplever det som 
vilda västern. Det här har vi haft upp i samband med det här tidigare 
EU-meddelandet i social- och miljöutskottet och vi har haft höranden 
kring just det här med upphandlingsregler. Där har det klart kommit 
fram från näringslivets sida att man egentligen skulle vilja ha ett enhet-
ligt system, men man skulle egentligen inte behöva göra det så svårt som 
med lagstiftning utan om de åländska kommunerna skulle enas om 
landskapets handbok kring upphandling så skulle det här bekymret lö-
sas ganska enkelt.  

Ltl Katrin Sjögren, replik 

Talman! Ja, det här är intressanta diskussioner och det råder någon 
slags uppfattning på Åland att reglerar man inte saker och har tydlig lag-
stiftning eller klara direktiv så kan man göra lite som man vill. Men så är 
det inte. Finns det klar lagstiftning vare sig det gäller t.ex. upphandling 
eller miljölagstiftning så vet alla vad som gäller. Jag tror att det skulle 
vara enklast med en klar och tydlig lagstiftning. Också det som är under 
EU:s gränsvärden för då skulle alla veta vad som gäller.  
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Ltl Sara Kemetter, replik 

Fru talman! Det är ju så att när kommuner upphandlar så följer man ju 
sina upphandlingsregler som man har antagit i kommunerna och då har 
vi 16 olika kommuner som alla har antagit olika regler. Bl.a. i Marie-
hamns Stad så skulle man upphandla med ett värde på 5 000 euro och 
uppåt. Så det är klart att det upplevs som vilda västern. Tanken är väl 
den att om vi alla utgår från en och samma handbok på hela Åland så 
har vi ett tydligt regelverk och behöver då inte lagstiftning. Lagstiftning 
har ofta lång tid och kan också fördyra.  

Ltl Katrin Sjögren, replik 

Talman! Vi vet alla hur lätt det är med kommunalt samarbete på Åland. 
Får man lagstiftning, som jag uppfattar att också efterfrågas från småfö-
retagare. De måste veta tydligt och klart vad som gäller. De vågar inte 
ens ge sig in i upphandlingsanbud eftersom det är så otydligt. Man har 
också dålig erfarenhet från kommunernas sida, att det inte är glasklart 
vad som ska stå i upphandlingsdirektiven och det finns en massa pro-
cesser som fördyrar för både landskapet, kommunerna men också för 
företagarna.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Tack, fru talman! Ledamot Sjögren tyckte att vi borde ha gjort en livs-
medelsstrategi före man började med arbetet med LBU programmet. 
Jag skulle egentligen kunna säga att LBU programmet är en åländsk 
livsmedelsstrategi. Det är oerhört mycket arbete nerlagt på det arbetet 
ifrån organisationer, intresse föreningar, från personer, producenter, 
från livsmedelsklustret och det utgick ifrån de behoven som finns och 
har kartlagts på Åland, man har gjort en SWAT analys för att titta på 
målsättningar, för att titta på åtgärder som ska fylla upp hela den behov-
skedjan som finns utgående från att näringen behöver ha högre kompe-
tens, produktivitet, lönsamhet och ökad konkurrenskraft och som också 
tittar på vattenkvalité och biologisk mångfald.  

Sen så vill jag också säga att vi egentligen har en livsmedelsstrategi på 
Åland och det är en person som heter Lena Brenner på landsbygdscent-
ret som är en levande livsmedelsstrateg. Visst kan vi också göra ett nytt 
dokument och vi har faktiskt funderat på det och tittar lite på att sätta 
igång det arbetet. Men allting handlar om resurser.  

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Katrin Sjögren, replik 

Talman! Det här med livsmedelsstrategi det står i landskapsregeringens 
eget regeringsprogram. Det finns fantastiskt duktiga människor inom 
hela livsmedelsklustret på Åland och verkliga eldstjälar, men samtidigt 
vet ministern också vilken debatt det har varit, vilken oro det finns och 
också när det gäller livsmedel så finns det politik i det här också. Hur 
ska det se ut framåt? Hur ska det se ut om 10-20 år? Det finns också en 
politisk dimension i hela livsmedelsproduktionen och det handlar om 

  495 



  

att vara självförsörjande. Så det finns flera faktorer som man skulle 
kunna ha i en livsmedelsstrategi. Det är politik. 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Tack, fru talman! Nej, vi är överens alltså. Jag tycker också att det skulle 
vara intressant och vi ska jobba vidare på att skapa en livsmedelsstrategi 
för Åland som inte bara ser ut en primärproduktions perspektiv utan 
också ur ett livsmedelskluster perspektiv och ur ett restaurang perspek-
tiv och offentligt upphandling perspektiv och tittar på att vi får ut ekolo-
giska produkter i form av varor och mat till människor, att vi kopplar 
ihop hela den här säcken av fantastiska råvaror som vi har på Åland. 
Men jag tycker inte att det är fel att vi har gjort landsbygdsutvecklings-
programmet och prioriterat det. Eftersom det verkligen är aktuellt och 
behöver göras och det har som sagt varit lite begränsade resurser på 
jordbruksbyrån och på näringsavdelningen det senaste året. Med tanke 
på hur oerhört komplext och mycket jobb som har lagts ner och hur 
många timmar som har lagts ner på det här kommande LBU program-
met som vi kommer att få debattera och diskutera förmodligen nästa 
onsdag och jag gissar att det kommer att bli en intressant och givande 
debatt.  

Ltl Katrin Sjögren, replik 

Talman! Så är det förstås att det finns begränsade resurser i förvaltning-
en och det är inte tal om något annat, men samtidigt kan ju inte heller 
landskapsregeringen komma undan med det argumentet varje gång. 
Granskar man regeringsprogrammet så finns det mycket åtgärder som 
inte förnärmelsevis är i hamn ännu. Så man kan inte komma undan det 
där med bristande resurser. Man måste ha haft någon tanke med det där 
när man skrev regeringsprogrammet. Jag håller med ministern om att 
det handlar om restauranger, det handlar om framtida försörjningsbe-
hov och det handlar också om vad vi serverar för mat på våra offentliga 
instanser såsom sjukhuset, inom äldreboende, skolor, barnomsorg m.fl. 
så det finns väldigt mycket intressanta frågor att ta fasta på, så vi ser 
fram emot en livsmedelsstrategi.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Tack, ledamot Katrin Sjögren för ett balanserat och konstruk-
tivt anförande. Jag skulle gärna be om lite komplettering vad gäller le-
damotens utsago om den vilda västern situation som råder beträffande 
upphandlingar. Jag kan bara tala för den avdelningen jag är ansvarig för 
och jag tycker att vi arbetar väldigt målmedvetet och inriktat de senaste 
åren på att formalisera upphandlingarna. Vi har också ett stort antal 
upphandlingar i storleksordningen några tusen till flera miljoner. Så är 
det så att vi har brustit någonstans så vill jag gärna ta del av den kritiken 
och om ledamoten inte vill ge det här i salen så kan vi det ta det på ett 
annat vis.  

Det är väldigt viktigt att den marknad som landskapsregeringen rår 
över indirekt via offentliga upphandlingar, att den är korrekt och att den 

496 



  

är schysst. Det är viktigt för mig och det är viktigt för landskapsrege-
ringen.  

Ltl Katrin Sjögren, replik 

Talman! Jag kritiserade inte någon speciell enhet inom landskapsrege-
ringen eller någon specifik kommun. Jag blev fortbildad under förra 
veckan i ett upphandlingsseminarium. Vilda västern och rättsosäkerhet 
är direkta citat från det seminariet. Det var en tredje part och det var 
inte en politiker eller företag. Eftersom vi inte har vettiga regelverk så 
skadar det både offentlig sektor och näringslivet. Det skulle vara så 
mycket enklare. Det framkom också att man inte gör riktigt korrekt alla 
gånger när man upphandlar. Det är inte kritik till landskapsregeringen 
utan generellt också när kommunerna ska upphandla. Det är inte så lätt 
det där med upphandling. Alla skulle gynnas av ett korrekt regelverk.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Minister Wille Valve, replik 

Tack, ledamoten Sjögren angående budgetmotionen 53.2 013,14 så kan 
jag konstatera att de byggnader där ombudsmannamyndigheten huserar 
idag är åtminstone från mitt perspektiv relativt tillgängliga med tanke 
på att myndigheten ligger på plan ett och att det inte är något problem 
att ta sig dit. Det går en buss förbi osv.  

Det här att marknadsföring och skyltning inte är på plats, det sam-
manhänger med att den här myndigheten kommer att bildas först i sep-
tember. Då kommer skylten upp.  

När det gäller den andra delen så hänger det också ihop med att vi 
håller på att bildar en ny myndighet just nu och där flera myndigheter 
går ihop. Det kan vara rimligt att låta myndigheten komma igång först, 
men vi har inlett diskussioner med rikssidan om möjligheten att till 
klargörande syfte överföra behörigheter till denna myndighet.  

Ltl Katrin Sjögren, replik 

Det är bra minister Valve att myndigheten blir fysiskt tillgänglig men det 
var inte riktigt det jag avsåg i min budgetmotion. Självklart är det bra. 
Utan det jag avsåg i budgetmotionen var precis det här att det råder ett 
oklart läge, ålänningarna har inte fullständigt klart vart man ska vända 
sig och här skulle det verkligen vara angeläget att få till stånd en över-
enskommelse förordning. Vad har ministern för tidsplan när det gäller 
att nå resultat? 

Minister Wille Valve, replik 

Tidsplanen består ju av att först låta den nya myndigheten först inleda 
sin verksamhet och därefter kan vi i klargörande syfte ta initiativ till en 
överenskommelseförordning, men så länge den här myndigheten inte är 
bildad så bedömer jag det som prematurt, att dra igång det här. Däre-
mot så instämmer jag i den politiska riktningen. Alltså allting som bi-
drar till att öka klarhet och begriplighet ifråga vart man som enskild 
åländsk medborgare kan vända sig när man har blivit diskriminerad är 
bra. Så det här är någonting som landskapsregeringen kan överväga.  
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Ltl Katrin Sjögren, replik 

Talman! Jag skulle uppmana landskapsregeringen att ta fasta på det 
här. Strukturen i budgetmotionen är direkt ur lag- och kulturutskottets 
betänkande. När vi behandlade ombudsmannamyndigheten så såg vi 
precis det här att det är ett bekymmer att vi har delat behörighet.  

Vi har haft olika ombudsmän. Nu för vi ihop de till en ombudsman-
namyndighet och det kan vara bra i sig. Men fortfarande kvarstår det 
här problemet att man har väldigt begränsat behörighetsområde. Det 
skulle vara alldeles strålande om vi skulle ha en överenskommelseför-
ordning och oberoende om man har blivit diskriminerad på sin arbets-
plats i kommunen, inom landskapsförvaltningen eller i den privata sek-
torn eller i krogkön, så går man till ombudsmannamyndigheten. Så har 
vi inte idag. Det är ett enda samhällscurium och det är ganska råddigt. 
Så jag uppmanar landskapsregeringen att sätta in ett kol i den här vik-
tiga självstyrelsepolitiska frågan.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Brage Eklund 

Tack, fru talman! Så här på sen timmarna tänkte jag säga, men på eftermid-
dagen börjar väl det mesta ha blivit ventilerat och åsikterna kanske upprepas. 
Jag tänkte beröra några frågor. Vi från Ålands Framtid har många gånger i 
olika sammanhang påpekat vikten av att stimulera näringslivet och att skapa 
framtidstro. Senast i samband med ordinarie budgeten där vi föreslog från 
oppositionssidan att man skulle ge 500 000 euro i nationellt investeringsstöd 
och lika mycket i nationellt företagsstöd. I den här tilläggsbudgeten som 
landskapsregeringen har lyft fram som ett kraftigt stöd till näringslivet, så lyf-
ter man fram i summor 950 000 plus 250 000 euro och det är kanske lite re-
volutionerande. I och för sig är det bra för det är bättre än ingenting. Så jag 
ska ge beröm för det att man har beaktat och tagit åt sig av åsikter som kom-
mit fram, men man hänvisar mycket till ÅSUB:s utredning som påvisar det 
här. Som jag nämnde här i tidigare replik så är det ju inte någon hemlighet att 
det här har efterfrågats från näringslivet för i olika sammanhang såsom fi-
nansutskottet och vi som enskilt parti har representanter från näringslivet 
och man har påpekat behoven och därför lyfte vi fram det här i samband med 
ordinarie budgeten. Nu har landskapsregeringen lyft fram de här summorna i 
tilläggsbudgeten. Det kan vara lite sent att vakna, men bättre sent än aldrig. 
Kanske det här lagtinget får ta tillbaka men lite senfärdighet har det varit i 
det här tankesättet att man inte har lyssnat på näringslivet och vad de har ef-
terfrågat.  

En fråga som vi har nämnt i motionen när det gäller LBU programmet och 
nu kommer det ju som ett meddelande som ska diskuteras i lagtinget men jag 
tänker ändå lite beröra den här och bl.a. så sade ledamot Runar Karlsson att 
man ska se framåt och man ska se till helheten och han menar att LBU pro-
grammet är viktigt när man tittar på sysselsättningen. Han nämnde också 
bl.a. att en arbetslös kostar 50 000 euro. Då förstod jag inte om det har hans 
egen åsikt eller om det var centerns åsikt, att LBU programmet är väldigt vik-
tigt ur sysselsättningssynpunkt om man tittar på livsmedelsklustret. Det har 
vi också påpekat och jag vill citera ur motionen där vi säger att landskapsre-
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geringen står inför ”att fastslå ramarna för genomförande av ett nytt pro-
gram period för er jordbrukspolitik. Landskapsregeringens aviserade prio-
riteringar riskerar att få allvarliga konsekvenser för det åländska livsme-
delsklustret samtidigt som efterfrågan och utbudet på lokala produkter sta-
digt ökat. ”Varför jag lyfter upp LBU programmet i den här tilläggsbudgeten i 
samband med de här investeringsstöden är det att om man ska skapa den här 
helheten och visionen och framåtsträvande så kan man inte kapa från ena 
hållet och fylla på i andra. Man drar ner på LBU programmet där förutsätt-
ningarna för att driva ett jordbruk vidare försämras och då har landskapsre-
geringen den tron att skjuter man in investeringsstöd så kommer säkert till-
tron att öka. Men det fungerar nog inte så i verkliga livet. Jag tror att kanske 
några i landskapsregeringen borde bedriva ett jordbruk så man får se hur det 
fungerar i verkligheten. Sen har det många gånger påpekats i samband med 
presentation och i andra sammanhang när den här tilläggsbudgeten kom att 
jordbruket behöver bli mer företagsmässiga, man måste bli mer effektiva, och 
man ska bli rationella. Jag tycker att det är klichéer som man kastar ur sig 
mot jordbrukare och man nedvärderar egentligen jordbrukets och jordbru-
karnas kompetens och man tror inte att de är effektiva och tittar på post och 
att man inte är företagsmässigt effektiv. Det skulle vara intressant att veta var 
man har fått de här påståendena ifrån att inte jordbruket är effektivt och att 
jordbrukarna inte är företagsmässiga. Det nämndes förut här i debatten att 
man inte bara kan kasta ur sig saker och ting utan att ha det verifierat. Jag 
tror att finansministern var en av dem som påpekade det här i tidningarna att 
vi borde bli mer effektivare och mer företagsmässiga. Intressant skulle det 
vara att veta var de uppgifterna kommer ifrån att vi inte är det. Jag tror att 
jordbruket inom den här tidsperioden har fått effektivisera sig ganska mycket 
och man skulle inte ha överlevt överhuvudtaget om man inte hade rationellt 
tänkande och samkörning av maskiner. Vi har en stor förmedling av tjänster 
idag som bedrivs som företag till jordbruket där man har försökt minska sina 
egna investeringar och hyr upp istället. Allt för att bli effektivare och få ner 
kostnaderna. Man får som jordbrukare gång på gång höra från politiker och 
landskapsregeringen att man inte är effektiv. Jag skulle kunna säga mycket 
om tankarna runt det här.  

Tilltron till landskapsregeringen stödpolitik är inte så stor utan det finns 
kritik och landskapsregeringen lyfter fram många gånger att det inte finns re-
surser tillräckligt att möta upp de här stödprogrammen och behoven. Det är 
klart att resurserna är begränsade, det vet jag. Men man kan väl tänka i de 
banorna att vad händer den dagen när vi inte har det här livsmedelsklustret 
som vi kan leverera till när de har slagit fast dörrarna för att det inte fungerar. 
Jag tror inte att man kan pina och bedriva någon slags gränsfall till slaveri på 
jordbruket och uppmana de hur länge som helst innan man slutar och det 
finns redan nu tendenser till att många kommer att sluta. De är många som 
har investerat mycket och de sitter fast i en fälla. De sitter fast i lånefällan och 
är tvungna att driva vidare. Så när det nämns här att den här programperi-
oden kommer som någon slags meddelande och som ska vara revolution-
erande och att det ska vara det bästa som man kan få. Man jämför med att 
Finland har likartade stöd, men man glömmer bort en sak och det är att varor 
till Åland och det vi exporterar så kostar en del. Det motsvarar ungefär 10 
procent av kostnaderna som lantbruket har idag. Det här är någonting som 
man hela tiden skjuter åt sidan. Plus att under nuvarande programperiod så 
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har kostnaden för själva driften av jordbruket stigit med 20 procent. Så räkna 
själva så ser ni vart det bär iväg.  

Sen tänkte jag beröra det som kollegan Anders Eriksson var inne på, an-
skaffningen av en ny färja eller fullmakt in blanco för den här nya färjan som 
ska byggas. Det är ju inte så mycket mer att kommentera men man tycker att 
det här beslutet borde varit åtminstone i samband med att man tar ett beslut i 
kortruttsmeddelandet, men jag har en viss förståelse för att det måste skaffa 
nya fartyg hela tiden. Men eftersom man inte har fastställt hur framtida kort-
rutt ska se ut så kanske det känns lite som att man inte vill ge en fullmakt in 
blanco. Men kanske att vi får några förklaringar till det här när det blir be-
handlingar i finansutskottet, så får vi se vart det här leder.  

Sen tänkte jag ytterligare beröra det här verkstadsprojektet och flyttningen 
av verkstaden och sjöverkstan till Lumparland. För mig känns det lite märk-
ligt att man försöker jobba från landskapsregeringen om jag förstår rätt att 
man ska lägga ut mer på privat drift och att man ska försöka få entreprenö-
rer som tar över saker och ting.  

Det är lite märkligt att man nu börjar göra någon sorts förstudie av att 
flytta verksamheter innan man har tagit ett strategiskt beslut på vad det är 
vi ska ha i landskapets drift eller ska vi överföra allting på entreprenörer där 
man får en viss konkurrensutsättning av verksamheten. Så för mig är det lite 
märkligt tillvägagångssätt att man ska göra en förstudie av det här och tillika 
kommer det här att vägunderhållsenheten också eventuellt flyttas. Jag 
nämnde i en replik, att landskapet har tidigare gjort dåliga affärer när det 
gäller sådana här byggnader och jag hoppas att man inte gör något liknande 
som jämförelsevis hälsocentralen, där byggnaden var utdömd och att det 
inte skulle löna sig att renovera och sålde bort den till en billig peng och sen 
konstaterades att det var ganska enkelt att åtgärda det. Ingen var förstås 
lyckligare än en entreprenör och all heder åt honom som köpte den förstås 
och satte den i skick. Men jag hoppas nu att det här verkligen är undersökt 
för det finns alltid viljor som vill ha nytt och inte titta på vad det kostar att 
renovera. Det här borde följas upp så att man inte blir överkörd i det här fal-
let för jag ser inte riktigt nyttan av att kasta pengar i det här skedet när man 
har en ansträngd ekonomi i landskapet och då börjar man ha planer på att 
flytta enheter för det är inte gratis allting sådant här. Det kan det inte vara. 
Jag sitter själv i finansutskottet så jag kommer att fråga ministern där, men 
han har väl redan begärt en replik förstås. Men att jag har en möjlighet att 
fråga där vad det här innebär och jag vill ha faktiskt lite mer information än 
vad det står i tilläggsbudgeten.  

Ytterligare så måste jag backa lite när det gäller färjetrafiken och inköp av 
färjor. Har landskapsregeringen någon gång funderat i de banorna att man 
skulle bjuda ut hela verksamheten med färjor och alltihop och att man inte 
överhuvudtaget gör dessa kapitalinvesteringar utan att man bjuder ut en 
linje med färjor och allt utan att man har några bekymmer med anskaff-
ningar. Har man diskuterat i sådana banor? Har man jämförelsepriser och 
vad innebär det i kostnader? För det kan åtminstone inte bli så stora kapi-
talkostnader, men en upphandling behöver ju göras förstås. Man borde vara 
ganska flexibel och öppen för alla möjligheter när vi tittar på kostnader, för 
alla vill vi ju ha en bra skärgårdstrafik och helst så billig som möjligt. Då be-
höver man vara öppen för alla möjligheter. Jag hoppas att landskapsrege-
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ringen och minister Thörnroos kan ta och titta på det här. Vi kan fråga mi-
nistern när vi träffas i finansutskottet.  

Jag stannar här och det får räcka för min del.  

Minister Fredrik Karlström, replik 

Tack, fru talman! Först vill jag säga att jag tycker att Ålands Framtids 
anföranden känns ganska dystra. Men som tur är får vi höra Axel Jons-
son om en liten stund, som kanske ser någonting positivt på framtiden 
än de två föregående talarna gjorde. Sen vill jag säga att i budgeten för 
2014 så tog vi upp ungefär 800 000 euro mer i nationellt stöd än vad 
man har gjort de senaste åren. Det gjorde vi samtidigt som vi sade att vi 
vet att det finns en investeringsvilja och vi kommer att täcka upp det be-
hovet i det första tilläggsbudgeten som vi gör nu med faktiskt ytterligare 
950 000 euro i nationellt företagsstöd. Vi satte 1 miljon till landbruket 
och vi hade en ansökningstid som gick ut sista mars och vi konstaterar 
att det fanns lite mer efterfrågan än den miljonen. Det var inte så myck-
et men det räckte nästan till. Men trots det så vill vi öka på med 250 000 
euro till för att stimulera till ytterligare investeringar i lantbruket under 
2014. Sen vet vi som sagt att vi totalt sett nästa programperiod planerar 
att föra in ungefär 9,5 miljoner euro i investeringar. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Minister Karlström lyssnade inte riktigt på mig, tror 
jag, för jag berömde ju faktiskt ministern och landskapsregeringen för 
att man inför det här. Det var bara det att vi från Ålands Framtid lyfte 
fram det här redan vid ordinarie budgeten och då fanns det underlag re-
dan då bl.a. från företagare och jordbrukare att det fanns ett behov. Det 
är väl den här senfärdigheten som jag påpekade att man kanske ska 
lyssna på företagen och se på de behov som efterfrågas. 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Alltså det fungerar ju som så att vi på näringsavdelningen har kontakt 
dagligen med företagare som vill söka och veta vilka möjligheter det 
finns för investeringsstöd. Vi vet ungefär vad som ligger i röret där ute. 
Och just när vi skrev budgeten för år 2014 så fanns det behov för unge-
fär för 1,5 miljon euro. Men då sade vi att vi ser hur långt det faller ut 
och visar det sig att det finns ytterligare investeringsvilja så återkommer 
vi i tilläggsbudget. Vilket vi har gjort. Så jag tycker inte att det är så jätte 
konstigt. Sen till det andra att man undrar varför jordbruket inte är 
mera effektivt, lönsamt eller produktivt och att det var någon slags hån 
någonstans ifrån. Det är bara så enkelt att man har haft de här SWAT 
analyserna och att man har sett det att det åländska jordbruket har möj-
lighet att bli mer produktivt, det har behov av att bli mer lönsamt och 
det har behov av mer kompetensutveckling för tiderna blir bara mer och 
mer avancerade och det kommer att krävas mer och mer maskiner och 
datorer och automationssystem. Det är just det som det här kommande 
LBU programmet kommer ge möjlighet för.  
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Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Minister Karlström talar om behov. Visst, finns det 
behov. Men då måste man ha tilltro till politiken också och den är inte 
idag riktigt på topp när det gäller tilltron från näringslivet till landskaps-
regeringen. Ministern har en tolkning och jag har en annan. Jag träffar 
jordbrukare alla dagar och de ringer jordbrukare till mig så jag vet inte 
vilka kontakter minister Karlström har, men med den här programperi-
oden som är på gång nu så finns det en misstro mot den politiken. När 
det handlar om jordbruksinvesteringar och politik så är det inte några 
sex åriga tider man räknar utan här pratar vi om 25-30 år när man gör 
en investering på en ladugård på 1,5-3 miljoner euro. Man är fast för li-
vet och den här politiken är sex år.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Två saker. För det första ledamot Eklund och flera före ho-
nom har uppfattat det som vi skriver om fartyg i skärgårdsflottan som 
att det är en fullmakt in blanco. Det är de facto inte. Vi begär in en full-
makt här för att begära in offerter och sen skriver vi klart och tydligt att 
vi kommer tillbaks till lagtinget när vi har en exakt summa som vi kan 
begära anslag för och då kommer lagtinget också vara med om att fatta 
beslut om beställningen av en färja. Så detta är inte en fullmakt in 
blanco utan det här är ett steg vidare i den här processen. Så ledamot 
Eklund och alla andra kommer att vara med och fatta det slutgiltiga be-
slutet när vi har en exakt siffra.  

Sedan fru talman, det andra var det att jag har den största respekt för 
alla jordbrukare på Åland och alla andra företagare. Jag fortsätter i min 
andra replik.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Jag uppfattade det nog precis som finansminister 
Nordlund sade, att det är fullmakt in blanco att göra en upphandling och 
inte för att anskaffa ett fartyg. Det jag ville påpeka är att man också 
skulle kunna begära offerter för att bjuda ut hela trafiken, d.v.s. fartygen 
också och inte bara driften och att landskapet står för fartygen. Det finns 
ett alternativ som man bör titta. Jag vet inte kanske att det har gjorts 
det, men infrastrukturministern kan väl säkert informera om det.  

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Jag passar för jag tror att infrastrukturministern har en bra 
förklaring på det, men det är en intressant frågeställning det håller jag 
med om. Jag lutar lite åt Eklundska tanken faktiskt men jag har inte rik-
tigt fått support här från min högra sida. Men respekt för jordbrukarna 
och deras företagsamhet. Det jag sade på presskonferensen som antagli-
gen ledamot Eklund hänvisade till var att när vi inledde en ny program-
period så är det nya förutsättningar och då kanske man måste planera 
på ett nytt sätt. Det har ingenting med deras företagande eller icke före-
tagande att göra, utan jag tror att de är minst lika duktiga och kreativa 
företagare som alla andra ålänningar och kanske duktigare i vissa sam-
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manhang också. En ny programperiod och nya förutsättningar och då 
kanske att man behöver planera på ett annat sätt. Det är verkligheten. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Ja, det stämmer att man måste planera på ett annat vi och jag kan ju re-
ferera till en stor ekologisk jordbrukare och han menar att måste börja 
ifrågasätta sina utvecklingsmöjligheter för sitt företag, att han kanske 
måste trappa ner, ta bort en anställd för att få verksamheten att gå ihop. 
Den här utvecklingsfasen den försvinner. Det är det som händer och då 
är frågan vad har man vunnit.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Det är sant som finansministern säger att jag har varit mycket 
tveksam till att lägga ut skärgårdstrafiken på totalentreprenad. Det finns 
klara fördelar när landskapsregeringen äger fartygen. Men i min vision 
som jag har själv och som jag delar åtminstone med vicetalman Roger 
Jansson, så skulle man kunna tänka sig att nästa fartygsbygge efter det 
här alltså det som går in på östra Föglö – Kökar, att det skulle kunna 
sättas på totalentreprenad kanske på 20 år, så att det innefattar nybygg-
nation av fartyg och sen driften för 20 år. Det är ett tänkbart alternativ 
som man bör titta på.  

Vad sen gäller byggnadsinvesteringar, så är det så att den förstudie 
som ska inledas ska ju naturligtvis också noggrant titas på och säkerstäl-
las att det faktiskt finns ett rejält behov av att flytta. Bedömningen från 
avdelningens sida är att det är så men vi ska naturligtvis titta på det för 
säkerhets skull en gång till. En flyttning är inte självändamål utan det är 
i så fall pga. fukt och mögel, som är farligt för vår personal som finns 
där.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Ja, det är bra om man tar det här initiativet och tittar på en totalentre-
prenad på färjetrafiken. Möjligheten borde kanske ha funnits redan vid 
den här anskaffningen. Svaret får jag kanske i nästa replik eller av någon 
annan.  

Sen när det gäller den här flytten av verksamheten i Möckelö så tycker 
jag att man ska vara väldigt försiktig med att lägga ut pengar och flytta 
nu bara för att man har åberopat det att arbetsmiljön är dålig där. All-
ting går att sanera. Det är klart att det innebär kostnader, men det är 
inte gratis att flytta verksamheter heller till en annan ort och börja från 
noll. Vi måste tänka på framtiden här i lagtinget. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Talman! En levande skärgård, en skärgård med utvecklingspotential 
kräver ett modernt tonnage. Men det är också oerhört viktigt att vi inte 
hamnar i en ställning där landskapsregeringen sitter pantfånge i det pri-
vata monopolet som har skett t.ex. på finländskt håll. Därför är det vik-
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tigt att vi har eget modernt tonnage men också delvis på totalentrepre-
nad, kan lägga ner vissa linjer och då är det om 20 år som man behöver 
göra upphandlingen på.  

Vad gäller verkstadens flytt eller inte flytt, så känner jag att vi är helt 
överens ledamoten Brage Eklund och jag, vi behöver mera tilläggsin-
formation och det är den fullmakten vi skaffar oss i den här tilläggsbud-
geten för att arbeta vidare och få fram fakta underlag och sen i lite se-
nare skede ta ställning till huruvida verkstaden ska flytta från Möckelö 
området och i så fall vart den ska flytta och inom vilken tidsrymd.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Det låter ju bra det där. Men jag hoppas också att det efterlevs på det vi-
set som ministern nämner här. Jag hoppas också att när det gäller den 
här färjetrafiken och det att man verkligen tittar på det här att sätta som 
pantfånge i det privata har väl att göra lite hur man skriver avtal och 
kontrakt. Det är väl där som man ska vara väldigt noga med vad det står 
där och att man anlitar sådan expertis som verkligen begriper sig på det 
här, för inte ska man sätta sig som pantfånge eller sikta bara på det pri-
vata bara för att man bjuder ut en sak på öppna marknaden. Det kan 
inte vara på det viset för då skulle vi driva allting i samhällsregi och det 
ser jag inte riktigt som en ljus idé.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Tack, fru talman! Kollegan Eklund har i repliker och nu också i sitt hu-
vudanförande tagit upp det här landskapets verkstad på Möckelö och 
meddelar nu också att det ska diskuteras i finans- och näringsutskottet. 
Då vill jag ta tillfället i akt och påminna om det som inte har nämnts i de 
här replikerna och det som inte har nämnts från landskapsregeringens 
sida och det är att det är samhällsservicereformen i det infrastrukturella 
koordineringsarbetet som där föreslås, så är det meningen att de verk-
städer som finns i landskapets offentliga regi ska samordnas på lämpligt 
sätt. De finns i landskapets regi och de finns i stadens regi och det är 
viktigt att det tas in i den här diskussionen om hur samhällets framtida 
verkstads verksamhet ska se ut. Inklusive då hur mycket man kan köpa 
in ytterligare från privata sektorn i det sammanhanget.  

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Det där är bra påpekande och sådant som man behö-
ver ta ställning till när man väger in alltihop så att man inte går och gör 
förhastade beslut nu på en flytt till Lumparland av någonting som man 
kanske kan samordna på något annat ställe och på ett närmare område 
där det finns verksamhet eller lokaler som duger bra till att bedriva väg-
underhållningsdelen och även underhållet på sjötrafiken. Därför upp-
manar jag lite att man avvaktar tills man har hela den här klart för sig 
och att man vet vad man vill ha och sen kanske man kan börja göra be-
slut.  
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Vtm Roger Jansson, replik 

Ja, det är viktigt att man inte talar om landskapets verkstad utan att 
man pratar om sjöverkstaden. Där är läget just nu så i Långnäs att det 
inte finns utrymme för en reparationskaj i dagsläget och man talar också 
om en eventuell sjöverkstad skulle sättas på andra sidan landsvägen 
uppe på land. Det har man också diskuterat och därför tror jag att det är 
viktigt med den här förstudien eftersom det finns tankar kring i kring att 
lösgöra områden i Möckelö och att anlägga någonting nytt i Långnäs och 
att det utreds ordentligt och att man inte låser sig på förhand till lös-
ningar, så att vi får onödiga dubbelinvesteringar i anläggningar och så 
att vi får också ett större personalbehov i offentliga sektorn än vad vi 
skulle ha ifall att vi samordnar verksamheten.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Ja, det är väl inte så mycket mer att kommentera för jag tror att vi är 
ganska överens om åsikterna där ledamot Jansson och jag när det gäller 
tillvägagångssättet och att man väger in alla parametrar innan man fat-
tat det slutliga beslutet om hur det ska se ut helt enkelt.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Diskussionen avbryts härmed och fortsätter vid plenum den 16 april 2014. 

Remiss 

9 Posten Åland Ab till folkaktiebolag 
Ltl Anders Erikssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 16/2013-2014) 
Ärendet avförs från dagens lista och upptas vid ett senare plenum. 

Remiss 

10 Gränslöst Åland utan gränshinder 
Ltl Anders Erikssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 18/2013-2014) 
Ärendet avförs från dagens lista och upptas vid ett senare plenum. 

Remiss 

11 Max tre valperioder i lagtinget 
Ltl Anders Erikssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 19/2013-2014) 
Ärendet avförs från dagens lista och upptas vid ett senare plenum. 

För kännedom 

12 Industriutsläpp 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 10/2013-2014) 
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 16 april 2014. 

13 Landskapsregeringens EU-program 2014-2020 
Landskapsregeringens meddelande (M 5/2013-2014) 
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 23 april 2014. 

Plenum slutar 
Nästa plenum hålls 16.04.2014 klockan 13.00. Plenum är avslutat. 
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Plenum börjar 
Närvaroregistrering. 29 ledamöter närvarande. 

Remiss 

1 Industriutsläpp 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 10/2013-2014) 
Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. 

Diskussion.  

Minister Wille Valve 

Fru talman! Som det framgår av lagförslaget är rätt mycket av industriut-
släppsdirektivet redan genomfört på Åland. Eftersom stora delar av direktivet 
är en ombearbetning av flera gällande direktiv. 

Vad innebär det för den åländska näringen? Var och en kan studera det la-
koniska svaret från företagarna på Åland, där man konstaterar att detta 
inte angår någon näringsverksamhet som idag är aktuell på Åland. Det kan 
förvisso angå framtida näringar men det är fråga om väldigt höga tröskelvär-
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den, bl.a. industriell anläggning med tillverkning av träfiberskivor över 600 
m3 per dygn. 

Det handlar om implementering av EU-direktiv som bör göras i skyndsam 
ordning, bestämmelserna som finns i det nya 6 a kapitlet som handlar om 
bästa tillgängliga teknik som kan vara intressant att studera närmare för det 
behöriga i utskottet. I klartext handlar det om gränsvärden för viss tung in-
dustriell verksamhet, varvid kravet om bästa tillgängliga teknik i enlighet 
med kommissionens riktlinjer blir till lämpliga. Tack för ordet. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Hur blir det om det åländska sågverken slår ihop sin 
verksamhet till en plats, vad kan innebära för dem i ett sådant läge? Vad 
innebär det för den nya planerade landbaserade fiskodlingen i Eckerö? 
Är förordningsfullmakterna tillräckligt vida eller för vida eller blir det 
bra? 

Minister Wille Valve, replik 

Fiskodlingsverksamhet omfattas inte av direktivet, sågverk ja när det 
når upp till en viss stor volym. Det kommer att innebära att sågverket i 
fråga får en skyldighet att tillämpa bästa möjliga teknik enligt de riktlin-
jer kommissionen tar fram och som kommer att gälla inom hela Europe-
iska Unionen. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Talmannen 
Diskussionen är avslutad.  

Kan förslaget att remittera ärendet till social- och miljöutskottet omfattas? Förslaget är 
omfattat. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.  

Remiss, fortsatt behandling 

2 Förslag till första tilläggsbudget för år 2014 
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 3/2013-2014) 
Budgetmotionerna (BM 51-55/2013-2014) 
Diskussionen i ärendet inleddes 14.04.2014. Kvar på talarlistan står lagtingsledamöter-
na Gunnar Jansson, Axel Jonsson, Roger Slotte, Tony Asumaa och Sara Kemetter samt 
minister Veronica Thörnroos. 

Diskussion.  

Ltl Gunnar Jansson 

Tack talman! Motionärerna föreslår i motion 55/2013-2014 i anslutning till 
den tilläggsbudget som är föremål för behandling att en tillväxt- och hållbar-
hetsfond inrättas med redan genererade spelvinster från penningautomatför-
eningen PAF. Fonden regleras i lag med målet att generera arbetsplatser, till-
växt och hållbarhet i det åländska samhället. 

Penningautomatföreningen på Åland driver en framgångsrik verksamhet 
enligt det regelverk som har gällt ända sedan dess tillkomst på 60-talet ge-
nom sammanslagningar av andra föreningar till en monopolverksamhet. Frå-
gan om användningen av penningautomatmedlen och framförallt vinstmed-
len, har varit föremål för många debatter. Jag ska återge de tre senaste, vilka 
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alla har sin grund i budgetförslag där man kan skönja en förskjutning i synen 
på användningen av överskottsmedlen av spelverksamheten. 

Jag börjar med budgetförslaget för 2012 där den dåvarande landskapsre-
geringen konstaterar ”att eftersom avsikten med lagstiftningen inte är att fi-
nansiera sådana uppgifter som är samhällets grundansvar har penningau-
tomatmedlen traditionellt används för att främja föreningsverksamhet och 
annan motsvarande medborgaraktivitet, samt för investeringar som an-
vänds i sådan verksamhet”. Sedan redogörs för hur man 2012, för den dåva-
rande landskapsregeringens sida, avsåg att använda de medel som var till-
gängliga beräknades då till 20 miljoner euro genom att konstatera följande, 
”eftersom beloppet är förhållandevis högt anser landskapsregeringen det 
motiverat att en del av avkastningen även kan användas för investeringar i 
verksamheter som till sin karaktär påminner om den traditionella använd-
ningen av medlen och som är till stor nytta för den åländska befolkningen. 
Landskapsregeringen föreslår sålunda att den planerade geriatriska klini-
ken vid ÅHS ska finansieras med penningautomatmedel”. 

2013 kan vi skönja en förskjutning, där den dåvarande landskapsregering-
en som ändrat sammansättning, konstaterar att ”landskapsregeringens be-
dömning är att området för det som långsiktigt finansieras med penningau-
tomatmedel kan utökas. Landskapsregeringen föreslår redan i föreliggande 
budgetförslag en viss utökning av ändamålen så att t.ex. landskapets finan-
siering av det fria bildningsarbetet sker med penningautomatmedel. Avsik-
ten är att fortsätta det förnyande av fördelningen som inleds under 2012 
med bl.a. fastställande av principer för verksamhets- och projektbidrag 
samt lån ur penningautomatmedel med fortsatta överväganden om hur 
penningautomatmedlen på bästa sätt kan användas. I sammanhanget 
överväger landskapsregeringen även hur penningautomatmedlen kan fon-
deras. Som grund för det arbetet lägger landskapsregeringen att syftet med 
den lotterilagstiftning som ligger till grund för den reglerade spelverksam-
heten är att förhindra osund och kriminell verksamhet och inte att finansi-
era sådan verksamhet som är samhällets grundansvar. Landskapsrege-
ringen kommer därför att lägga tonvikten vid att med penningautomatme-
del utveckla civilsamhället och uppmuntra visionära och innovativa pro-
jekt”. 

Det tredje ställningstagande kommer följaktligen i årets budgetförslag 
där man kan skönja en sannolik kursändring, utan att det tidigare redovi-
sas hur det har materialiserats. Där skriver landskapsregeringen på föl-
jande sätt, ” landskapsregeringen avser att under 2014 lägga fram ett lag-
förslag avseende skapandet av ett stabilitetssystem vars syfte är att säkra 
förutsättningarna för sunda offentliga finanser och budgetdisciplin. Stabili-
tetsystemet kommer att innehålla en intäktsreserv bl.a. innehållande pen-
ningautomatmedel som kan fungera som en utjämnande faktor i de offent-
liga finanserna. Avsikten är att systemet ska bestå av en förebyggande del 
och en korrigerande del. Den förebyggande delen är tänkt att bestå av en 
stabilitetsplan som uppdateras en gång per år och innehåller en plan för 
hur regeringen möter sina egna ekonomiska utmaningar. Planen skall även 
innehålla ett medelfristigt mål om över, kontra underskott för de offentliga 
finanserna som definieras i strukturella termer. Den korrigerande delen ska 
bestå av ett förfarande vid ett allt för stort underskott”. Detta stycke avslutas 
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med konstaterande ”avsikten är att reglera stabilitetssystemet på lämplig 
nivå”. Så här om bakgrunden. 

Därför, fru talman, anför jag följande motiv för förslaget om att inrätta en 
tillväxt- och hållbarhetsfond med lagstadgad grund, lagstadgat ändamål att 
stå utanför landskapsbudgeten. Det är syftet med fonder i vår offentliga hus-
hållning. Jag anför följande skäl. Vi har länge talat om utjämningsfond i land-
skapsförvaltningen. Det tog lång tid att övertyga även lagtinget om att utjäm-
ningsfonden inte var en fond och inte kan vara en fond, möjligen post i ett 
bokslut. Fonden är tom och jag konstaterar att om utjämningsfonden hade 
varit en fond skulle den inte kunna vara tom. Jag hoppas att det här är bevis 
nog för att utjämningsfonden aldrig var en fond, det gläder mig att man slutat 
använda den termen. Utjämningsfonden var en post i bokslutet. 

Mitt andra motiv är att under resans gång har vi fått ett modernt uppdate-
rat regelverk för den här delen av finansförvaltningen och den offentliga hus-
hållningen genom föreskrifter i lagtingsordningen om vad en fond är, hur den 
tillkommer och hur vi den ska skötas och även ändras. Jag konstaterar i det 
sammanhanget att den generella välfärden som vi har och ska slå vakt om fi-
nansieras solidariskt. Finansieringen sker genom lagar, inkomsterna utgörs 
av skatter och avgifter. Alla de frågorna måste vara reglerade på lagnivå. Vad 
gäller spelverksamheten är det tvärtom, lagstiftarna bestämmer om spelverk-
samhetens villkor men ingalunda om hur mycket människor ska spela, var 
och hur man ska spela och därmed kan inte lagstiftaren påverka utfallet av 
spelverksamheten. 

Skillnaden mellan en solidarisk finansiering och en baserad på lagstiftning 
och medborgarnas aktiviteter och en inkomst av en spelverksamhet i ett nat-
ionalekonomiskt perspektiv är mycket stor, man bör ta ställning till de olika 
villkor som gäller för den typen av samhällsinkomster. När lagstiftaren be-
stämmer om de inkomster som samhället har av skatter och avgifter är det 
marknaden som bestämmer nivån på inkomsterna från spelverksamheten, 
det kan vara klokt att ha i minnet. 

Vi motionärer anser att, enligt beprövad nordiskt modell, ska samhälls-
verksamheten vara samhällsfinansierad, det som en grundläggande utgångs-
punkt. Där följer vi resonemanget i de budgetförslag som jag citerade. Därför 
utgår vi från att penningautomatföreningens överskott fördelas som det var 
tänkt när föreningen tillkom. De som stiftade föreningen hade en åsikt och 
den kom till uttryck i lagstiftningen och den lagstiftningen gäller fortfarande.  

Därför föreslår vi att betydande delar av det övriga överskottet, som inte är 
föremål för fördelning, ska fonderas på det sätt vi anger. Fondlagstiftning har 
vi erfarenhet av och den ska naturligtvis ha sin utgångspunkt i lagtingsord-
ningen och finansförvaltningslagsstiftningen. Vi motionärer anser att vi får 
ordning och reda i rollfördelningen mellan de olika aktörerna i landskapets 
finansförvaltning, landskapets finansiella system och att Penningautomatför-
eningen kom fortsätta med sin framgångsrika verksamhet under de förhål-
landen som lagstiftningen anger, både vad gäller den fördelningsbara delen 
och användningen av överskottet. 

Som jag sa inledningsvis, en sådan fond ska enligt lagtingsordningen stå 
utanför budgeten och betyder därmed att den inte kan tömmas, som man 
gjorde med den tidigare s.k. utjämningsfonden, genom ett enkelt budgetbe-
slut. Där är den grundläggande skillnaden och jag hoppas att utskottet vill ta 
dessa tankar till sig och följa upp de idéer som har förekommit i olika ut-
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formning under årens gång i budgeterna och med välvilja behandla denna 
budgetmotion. Tack fru talman. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Motionen är revolutionerande för den pekar på att man 
skulle börja använda PAF-pengar på ett helt nytt sätt, som klart står i 
strid med gällande lagstiftning och det grundläggande syftet varför PAF 
har möjlighet att bedriva penning- och lotterispel, nämligen pengarna 
ska gå till allmännyttan. Nu pekar motionen på, om den skulle verkstäl-
las som den föreslås här, att det ska bli näringsstöd. Jag ber utskottet 
och lagtinget att noga tänka igenom, är detta en bra utveckling och kan 
vi i längden överhuvudtaget försvara PAF:s verksamhet om vi går in och 
börja arbeta efter dessa premisser. Jag är mycket tveksamma oroad över 
detta och framförallt förvånande med tanke på den kritik som liberaler-
na levererade och det lilla utvidgade användningssätt som den här rege-
ringen föreslog. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Avsikten med budgetmotionen kan ju inte vara att skapa 
oro, inga motioner kan enligt min mening ha det syftet. Det är en upp-
följning av de ställningstaganden som har förekommit under tidigare 
budgetförhandlingar och som t.ex. i samband med antagande av den nya 
lagtingsordningen var föremål för diskussion, vad är en fond, en utjäm-
ningsfond, en stabiliseringsfond. Jag förde även ett resonemang, som 
delvis tog avstamp i det som landskapsregeringen skriver i årets budget, 
om ett stabiliserande system. Fonder i allmänhet är stabiliserande. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Den delen med fond finner jag märkligt, det bli ett omyn-
digförklarande av Ålands lagting genom att flytta ut pengarna från den 
budget som lagtinget varje år godkänner, till en fond som står helt utan-
för de folkvaldas påverkans möjligheter, det är ett främmande tillväga-
gångssätt. I längden kan det vara skadligt både för den åländska sam-
hällsekonomin och för trovärdigheten för hela PAF:s verksamhet. Det är 
klokast att följa den linjen vi skissade upp vid 2014 års budgetförslag 
med stabilitetssystemet. Där används PAF-medel enligt de riktlinjer som 
vi har anslagit och att det även finns med när det gäller att hjälpa upp 
landskapets likviditet, där har det en väldigt viktig funktion att fylla just 
nu, inte i någon fond som står helt utanför landskapets påverkan och 
som i förlängningen skulle tvinga oss att gå till banken och låna pengar. 

Talmannen 
Tiden är ute!  

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Vi ser väldigt olika på frågan. Den lagstiftning som styr en 
fond utanför landskapsbudgeten tillkommer med beslut i Ålands lagting. 
Där finns alla de demokratiska möjligheter som behövs för att reglera en 
verksamhet på det sätt som lagtinget önskar. Dessutom ska en fond 
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övervakas och avkastning av dess verksamhet styras. Jag kan tänka mig 
att man i en sådan lagstiftning vid behov skriva in regler för att för-
hindra farhågor som vicelantrådet pekar på. Jag ser att lagstiftningen 
ger möjligheter i stället för utgör hinder. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Slotte, replik 

Fru talman! Vi ha tagit del av vad Penningautomatföreningen betalar ut 
för stöd till olika ställen och man sysslar främst med kulturella ändamål, 
utbildning och miljöfrågor. Vore det möjligt att låta PAF-medel även fi-
nansiera miljöåtgärder inom lantbruket? I så fall åtgärder som inte gyn-
nar produktionen, utan snarare tar sikte på minskad miljöpåverkan. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! I en fond bestämmer lagstiftaren vad fondens medel an-
vänds till. Jag talar inte om de medel som är föremål för fördelning en-
ligt lagstiftningen för närvarande och som det var tänkt när Penningau-
tomatföreningen tillkom av de föreningar som bar upp verksamheten 
och var grund för föreningen, utan den lagstiftning som kommer och 
som styr fondens verksamhet. Ur penningautomatmedlen, som ni hörde 
i budgetbeskrivningarna, finansieras många olika löpande verksamheter 
inom landskapets behörighet. Jag ser inga svårigheter att lagreglera en 
sådan verksamhet. 

Ltl Roger Slotte, replik 

Fru talman! Det är bra om man kan vidga användningsområdet för Pen-
ningautomatföreningens verksamhet och jag förstår att frågan att finan-
siera det till lantbrukssektorn för minskad miljöpåverkan kan vara kon-
troversiell. Regeringen kunde titta närmare på regelverket vad som 
skulle lämpa sig och i vilken mån. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Talman! Jag finner det angeläget att göra åtskillnad mellan det som är 
föremål för fördelning av penningautomatmedlen dessa sociala, kultu-
rella etc. föreningars verksamhet som redovisas noggrant årligen och de 
överskottsmedel som en fond skulle utgöras av och administreras på ett, 
som man utgår ifrån, vinstbringande sätt. Att fonden i sig skulle för-
kovra sitt eget kapital. Det framgår i motionen hur vi tänker oss det hela, 
det skulle huvudsakligen vara en verksamhet som siktar in sig på att 
förkovra det privata näringslivets verksamhetsförutsättningar. Pengar 
från fonden skulle naturligtvis inte gå till att upprätthålla offentlig verk-
samhet, utan uttryckligen vara en stimulans i tillväxt- och hållbarhets-
verksamhet i samhället, baserad på privaträttslig aktivitet. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, fru talman! Liberalerna har under mandatperioden kritiserat rege-
ringen för att ha utvidgat användningsändamålet för PAF-medel, men 
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det här slår alla rekord. Att vi skulle ha PAF-medel i en fond ligga utan-
för den parlamentariska kontrollen, den skulle i första hand användas 
för att stimulera det privata näringslivet. Man undrar hur den ska kon-
trolleras. Ltl Gunnar Jansson han tycker att inte det är ett problem, bara 
ett lagstiftningsproblem. Om fonden ska driva en näringspolitik, vem 
ska ansvara för den? Är det fondens styrelse, hur ska den se ut, ska det 
vara politiker, tjänstemän? Att driva näringspolitik är inte att dutta ut 
pengar som vi fick höra här senast, man måste ändå följa lagstiftning 
och vilken i så fall? 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Det är väsentliga frågor som kollegan Barbro Sundback 
kommer men det är alldeles riktigt, så här ska man resonera. Jag tror 
inte att jag går alltför långt, även om det kan i repliken uppfattas som att 
det skulle slå alla rekord, var befinner sig då regeringen Gunell som i 
budgetförslaget för 2013 skriver det som jag redan läste jag citerar på si-
dan 32, ” i det sammanhanget överväger man även hur penningauto-
matmedlen kan fonderas” inte är det svårare än så. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Nu gäller det den här motionen och den här fonden som ska bedrivas för 
att stödja det privata näringslivet. Vi vill höra mer om och hur det ska 
fungera i praktiken, vem ska ansvara för medlen? Hur ska förvaltningen 
se ut, antagligen måste man anställa tjänstemän för fonden, eller ska 
styrelsen sitta och läsa ansökningar och dutta ute lite hit och dit, som vi 
har fått höra att det annars går till. Jag ser inte någon mera stringent 
förvaltning i det här systemet, tvärtom jag tycker det är skandalöst att 
överhuvudtaget föreslår något sådant. Utanför parlamentarisk kontroll, 
var är the rule of law i det här systemet? 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack för frågan, det sista var bäst. Idén med fonder utanför statsbudge-
ten, i det här fallet landskapsbudgeten, är att det nästan alltid omfattar 
så stora åtaganden att en årsbudget inte klarar av det, åtminstone inte 
på längre sikt. Landskapets egen pensionsfond är ett mycket bra exem-
pel. Kostnaderna rör sig på en sådan nivå att det är lika bra att den delen 
av hanteringen är utanför landskapsbudgeten. Går vi utanför vårt land-
skap och ser på hur en atomskyddsfond, oljeskyddsfond, brandskydds-
fond etc. hanteras finns det en uppsjö av förebilder hur man löser såd-
ana frågor. Jag ser inga svårigheter i att både trygga de demokratiska in-
slaget i hanteringen och hålla kostnaderna på en rimlig nivå. Idén är att 
pengarna skulle jobba i samhället inte i den egna förvaltningen. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack talman! Det känns som en favorit i repris från den liberala grup-
pen, vi har diskuterat det här förut i salen. Jag är fortfarande tveksam 
till att vi skulle låsa fast anslaget utanför lagtingets direkta kontroll, 
styrningsfrågan är intressant som ltl Sundback lyfte. Hittills i replikskif-
tena har det visat att kollegan Jansson är ute efter en fond som också 
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ska ge avkastning när pensionsfonden tas som exempel. Pensionsfonden 
kan vi tala om en bestående uppgift som på lagtingsordning talar om, 
fond för bestående uppgift. Här handlar det mer om tillväxtstrategi, är 
det inte bättre att landskapsregeringen och lagtinget varje år tar ställ-
ning utgående från de anslag och pengar vi har. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Som sagt, förebilder för fondhantering finns det mer än väl 
av när det gäller offentlig hantering sådana som står utanför statlig eller 
landskaplig budget, för att ge den frihet och snabbhet som man vill 
åstadkomma med fonden. Svar på alla de tekniska frågorna som nu re-
ses kan jag inte leverera i en replik. Det brukar inte heller vara mening-
en med motioner och ett uppdrag till ett utskott att man på förhand ska 
säga vad utskottet i sin egen vishet kommer till. Det här är en framstäl-
lan, en begäran i en remissdebatt att när finans- och näringsutskottet tar 
sig an tilläggsbudgeten också hanterar de motioner som ansluter sig till 
den och säger sin åsikt, även under höranden har medlemmarna möjlig-
het att utveckla processen och besvara den här typen av frågor. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Mitt förra inlägg ska inte tolkas som att jag negativ till den liberala 
gruppens kreativitet, tvärtom. Det är bra att vi kan diskutera den här ty-
pen av frågeställningar. I ljuset av en budgetsituation där vi dragits 
länge med strukturellt underskott hade det varit bra att haft en smidig 
fondering, om uttrycket tillåts, via den s.k. utjämningsfonden. I vår 
kommande, fortlöpande budgetsituation ser vi gärna att vi kan ha 
samma flexibilitet så att vicelantrådet slipper gå till banken i onödan om 
vi ändå har pengar i vårt finansiella system. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Utmärkt, det är viktigt att diskussionen inom den här sek-
torn, finansiella ramen kan fortsätta. Det är bra att göra det i en annan 
miljö, där många av oss som diskuterar en utvecklad ekonomisk själv-
styrelse överhuvudtaget som sådan för landskapet Åland, det är väl att vi 
kan diskutera i fördomsfria former. Kollegan Harry Jansson hänvisar till 
vicelantrådet och det skulle vara väl om vicelantrådet kunde upplysa lag-
tinget om hur långt processen som lovas i budgeten för 2014 har kom-
mit?  När kan man vänta lagstiftning om stabilitetssystem för landskap-
et Åland? och framförallt vad som avses med lämplig nivå? Det borde 
man veta, vi har lagar på en nivå och jag hoppas det är lagar vi talar om 
annars är vi på sju famnars vatten.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Det är en intressant diskussion kring budgetmotionen 
och aktuellt i och med svenska valet, vad ska vi göra med överskotten? 
Vi har samma tanke vad vi ska göra med det stora överskott som PAF 
har vilket är positivt, hur mycket ska man ta in osv. Jag har två frågor 
det ena är skrivelsen, ”landskapsregeringen kan kontrollera denna 
kassa”. Jag undrar hur liberalerna har tänkt kontrollera denna kassa?  
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Ni skriver även ”att målet är att skapa arbetsplatser utanför den of-
fentliga sektorn” jag undrar hur man tänker reda upp det indirekta stö-
det till näringslivet, att det inte bli ett statsstöd? 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Jag hade inte tänkt hänvisa till Norge men kollegan Sara 
Kemetters replik inbjuder till det i all välmening. Man brukar säga att i 
Norge har man två problem, man har för mycket pengar och för lite 
idéer. Inget ont sagt om våra vänner i Norge men det är något de själva 
brukar uttala. Att ha mycket pengar är ett behagligt problem, men det 
kräver nytänkande och idéer i vilket tänkandet självfallet måste ingå de 
frågor kollegan reste, kontroll och fördelning av det hela. När vi hade det 
som kallades utjämningsfond var den utanför varje kontroll, ingen visste 
vad det var och man hanterade pengar hur som helst. Nu är den tom, det 
skulle inte ske med en lagstadgad fond. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack talman! Jag tycker inte att ledamoten gav svar på mina frågor och 
Norge hör inte till EU och då gäller inte EU:s regler kring statsstöd. Har 
man tänkt sig att bevilja bidraget enligt minimistöd eller hur är det 
tänkt? Hur ska man få transparens, det brukar liberalerna ofta prata 
om? 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

I ett annat sammanhang har vi ingående behandlat innebörden i artikel 
107, § 1 i fördraget om EU:s funktionssätt. Det finns regler för hur det 
ska hanteras, vad som är tillåtna och vad som framför allt är förbjudna 
statsstöd på landskaplig, statlig och kommunal nivå, reglerna måste na-
turligtvis följas. Kontrollmekanismerna finns där, bästa sättet att kon-
trollera att inga överträdelser sker är att förhindra det med preventiva 
medel, dvs. ett regelverk som fyller måttet och som svarar mot fondens 
ändamål och innehåller det som efterlystes transparens, folkstyre, infly-
tande etc. Jag är inte rädd för fonder jag är en anhängare av dem. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Tack, fru talman! Det var en intressant motion som jag hade svårt att 
greppa. En fond borde generera avkastning, placera i olika bolag. I mot-
ionen står det att det i lag ska regleras att den ska generera arbetsplatser 
och tillväxt i det åländska samhället. Då förmodar jag att man ska inve-
stera i olika åländska bolag och ev. placeringar i det åländska samhället. 
Egentligen är det de jag har argumenterat för under många år med risk-
kapital i Ålands utvecklings Ab, som ska skötas enligt de strukturer och 
de riktlinjer och den lagstiftning som behövs för att fylla alla EU:s stats-
stödsregler. Jag har svårt att se tanken hela vägen ut om det även hand-
lar om att ge minimistöd, som jag förstod i förra replikskiftet att man 
tänkte att fonden skulle göra, eller är fonden en ren avkastningsfond? 

Talmannen 
Tiden är ute! 
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Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Igen blir detaljerna aktuella när vi kommer till lagstift-
ningsskedet ifall denna motion finner nåd i finans- och näringsutskottet, 
vilket motionärerna hoppas. Den här typen av frågor är väsentliga och 
ska självfallet regleras i den lagstiftning som ska styra fondens verksam-
het, avkastningen av den, föremål för placeringar etc. Inte behöver man 
gå så mycket längre än till pensionsfonden och dess engagemang i 
Ålands industrihus Ab. 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Tack, fru talman! Pensionsfonden har ingenting med Ålands industrihus 
att göra, däremot köpte de en fastighet som de placerade i och får ett 
visst avkastningskrav. Det jag undrar över i motionen är att man inte 
har förtroende för att pensionsfondens personal, personal inom förvalt-
ningen har kompetens att hantera frågorna. Man ger underkänt för nä-
ringsavdelningen exempelvis, där man säger att det är utomstående or-
ganisationer och expertorgan som ska hantera tillväxtfonden som ska 
lagstifta fram arbetsplatser och tillväxt i det åländska samhället. Företa-
gande handlar om risker, därför är riskkapitalet ett väldigt bra instru-
ment att använda, då har vi redan en sådan funktion i Ålands utveckl-
ings Ab. Vill man tillföra mer pengar än de förslagsvis 3 miljoner, som 
kommer i debatten nästa vecka, är jag väldigt tacksam. Men att starta en 
ny fond enligt de här har jag svårt att se. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Det är väsentliga frågeställningar ministern kommer med 
och jag hoppas det blir föremål för genomlysning och granskning när vi 
kommer till lagstiftningsskedet. Motionen initierar den utredning som 
varit föremål för frågorna. I grunden handlar det om det behagliga för-
hållande att Ålands Penningautomatförening bedriver en framgångsrik 
verksamhet som genererar en avkastning som vida överstiger det som 
lagstiftningen säger ska delas ut till de mottagare som finns. När så här 
mycket pengar finns i det offentliga systemet, är det rimligt att hante-
ringen av dem underlyder ungefär samma regler som annan offentlig 
verksamhet. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag har inte alla aspekter klarlagda för mig gällande förslaget, med tyck-
er det är sympatiskt och på första raden står det att det finns ett stort 
behov av en starkare tillväxt i det åländska samhället. Det har vi från 
Ålands Framtid länge framfört, jag glad att liberalerna har samma upp-
fattning, att det är enormt viktigt. I klämmen skulle fonden regleras i lag 
med målet att generera tillväxt, arbetsplatser och hållbarhet i det 
åländska samhället. Jag kan inte förstå vad som skulle vara skadligt för 
samhällsekonomin och att det rent av är skandalöst, det är väl på det 
sätt förslag bemöts i parlamentet. Ltl Jansson nämnde att det skulle 
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vara som ursprunget var för Ålands Penningautomatföreningen, d.v.s. 
att medel skulle gå till den tredje sektorn att man skulle stöda föreningar 
och organisationer. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Mitt sätt att tänka och motionärerna delar den synen, jag 
vill klargöra för den sista distinktionen, att det är mottagare av PAF-
medel som från allra första början har varit mottagare och är mottagare 
som utgör tredje sektor, för dem sker tilldelning som nuvarande regel-
verk säger. Motionen syftar till de överskottsmedel, utöver de fördelade, 
som skulle utgöra medel för fonden. Kanske inte i dess helhet heller, 
utan som det sägs här förslagsvis, den och i den summan. Mottagande 
föreningar skulle överhuvudtaget inte beröras av det som föreslås i mot-
ionen. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Då förstår jag, det var ett bra klarläggande. Orsaken till att jag ställde 
frågan är att Penningautomatföreningen hade sista året 108 miljoner i 
omsättning. Det är tio procent av hela Ålands BMP, man hade 31 miljo-
ner i nettoresultat, det är oerhörda pengar. Därför känner jag stor sym-
pati att man skulle placera en del av medlen i en fond med ett uttryckligt 
syftemål att generera arbetsplatser, tillväxt och hållbarhet. I stället för 
som nu att man lappar och lagar i stort sett allt inom offentlig sektor för 
att hålla den rullande. Jag hoppas att man med lite mer öppna ögon, än 
vad regeringspartierna har visat hittills, kan ta sig an motionen för den 
är viktig. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Det gläder mig att en före detta näringsminister uttalar sig 
så positivt, vi tänker på samma sätt det är alldeles uppenbart. Motion-
ärerna kan inte uppfatta det som klandervärt att vilja verka för att det 
genereras arbetsplatser, tillväxt och hållbarhet i det åländska samhället. 
I motionen definierar vi vad som avses med hållbarhet inom ekonomisk-
, social- och miljömässigt hållbarhetstänkande. Avslutningsvis, fru tal-
man, får jag i min andra replik citera mig själv, ”det goda med den så-
dan fond skulle vara att den inte kan tömmas”. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Axel Jonsson  

Tack, fru talman! Vad är det som lyfter ett samhälle ur en kris? Vad är det ett 
som får ett folk att gå tillsammans och kavla upp ärmarna och tackla avgö-
rande utmaningar? Det är en intressant och relevant fråga. Det mest utma-
nande som finns för utvecklingen av samhället är förmodligen goda ekono-
miska tider. När intäkterna rullar in och växer exponentiellt, år efter år får 
politiker resurser att infria sina vallöften om välfärdsreformer, infrastruktur-
satsningar och konserthus. Precis i det ögonblicket är de allra lättast att 
fastna i gamla mönster. 

Åland är på många sätt en framgångssaga. Vi har ett näringsliv som har 
genererat och genererar en BNP per capita som ligger i absoluta världstop-
pen. Vi har en fantastisk natur som ger oss andrum i produktiva värv och ge-
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nom envisa bönder skänker oss möjlighet att varje morgon kunde öppna kyl-
skåpet och hälla upp ett glas mjölk från granngården, med färskt hemvete och 
en bit prickig korv från kor som vandrar, inte många mil härifrån. Vi har 
samtidigt en generös välfärd, en stark solidaritet och en god vilja att ta hand 
om varandra när det behövs som mest.  

Frågan kommer då, är allt som glänser beständigt, tilläggsbudgeten ger 
faktiskt det skenet. Bilagan till tilläggsbudgeten, ÅSUB:s konjunkturrapport, 
talar ett helt annat språk fritt från politiska intressen. Rapporten talar verk-
lighetens språk. 

Tillväxtmässigt har vi ett förlorat årtionde bakom oss. Flitpengen kommer 
förmodligen att landa på den lägsta nivån sedan 1993. Flitpengen som kanske 
är den bästa indikatorn över hur det åländska näringslivet mår i dagsläget. 
Arbetslösheten har nått 4,1 procent och konstateras att den är i en uppåtsti-
gande trend.  

Under fjolåret fick vi en rejält försvagad köpkraft och som förväntas 
minska ytterligare. Trots stora satsningar de senaste åren inom handeln så 
sjönk och backade tillväxten med 4,5 procent jämfört med 2012 då handeln 
växte med 12,8 procent. 

Att vi befinner oss i en kris år i dagsläget inte att ifrågasätta. För mig per-
sonligen stod det klart redan i höstas då vi diskuterade detta under en parti-
ledardebatt. Jag blev kritiserad för att jag upplevde att Åland befann sig i en 
kris, det var att måla verkligheten svartare än vad den var. Jag hoppas vi i 
dagsläget kan enas, med tanke på de siffror som presenteras om den åländska 
konjunkturen, att vi befinner oss i en kris. 

Under partiledardebatten förde jag fram de ekonomiska farorna med 
klumpsummesystemet. I grund och botten handlar det om likhetstecknet 
mellan landskapets intäkter och näringslivets välmående, är alldeles för litet 
med dagens system. Det gör att det inte är motiverat i vår tilläggsbudget, i 
våra ordinarie budget, att satsa på näringslivet och se till att skatteintäkterna 
ökar. Det ger inte avslag i på intäktssidan när nästa budget kommer, det är ett 
systemfel som vi måste åtgärda. Ett systemfel vi inte får låta oss nedslås av i 
dagsläget när vi ändå lever med detta system, v måste göra det bästa av det. 

Det för oss tillbaka till grundfrågan, var får ett folk att gå samman och ge-
mensamt kavla upp ärmarna för att möta de som kanske är vår största utma-
ning i dagsläget, ett förlorat årtionde av tillväxt. 

För det första behövs ett gemensamt utgångsläge bland ålänningarna. Vi 
behöver krismedvetenhet, om man ska vara strikt. För det andra krävs spar-
samhet och för det tredje krävs stimulans. Med krismedvetenhet är jag över-
tygad om att ålänningarna vet mycket väl vad det innebär när de ekonomiska 
tiderna blir sämre. Det är bildat folk med förståelse för ekonomiska föränd-
ringar som har genomlevt många kriser. Det skapar en acceptans för nödvän-
diga konsekvenser som en ekonomisk kris medför, en acceptans för sparsam-
het. Accepterar att man måste göra en större insats för sin gamla mor och 
inte lägga över ansvaret, i samma utsträckning som tidigare, på samhället att 
sköta den biten. Man acceptera att man får vänta ett extra år på den efter-
längtade mediskursen, förstår varför skärgårdsfärjan inte alltid kommer i tid 
och att skärgårdsfärjorna börjar bli gamla. 

Krismedvetenheten är viktig för att vi i salen ska kunna motivera de spar-
beslut vi fattar, visar att vi faktiskt är beredda att hantera den ekonomiska si-
tuationen såsom verkligheten faktiskt ser ut. Det är a och o för att lyckas ta 
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oss ur krisen, att vi faktiskt är öppna och ärliga och visar hur verkligheten ser 
ut. 

Varför behöver vi sparsamheten? Ja, för att möjliggöra en ökad stimulans, 
som är grunden i vår välfärd i vårt näringsliv. Ska vi fortfarande ligga i världs-
toppen i BNP-siffrorna krävs det att vi satsar och ser bortom dagens klump-
summesystem. Att vi vågar ta ansvar för vårt näringsliv utan att de direkt ger 
stora effekter på intäktssidan i vår egen budget, men ger stora effekter för det 
åländska samhället, för ålänningarnas arbetsplatser och för deras välfärd. 

Fru talman, landskapsregeringens vision att skapa framtidstro är på alla 
sätt lovvärd. Man måste ställa sig frågan, skapar det verkligen framtidstro att 
blunda för den verklighet vi befinner oss i idag? Jag vågar påstå att grunden 
för verklig framtidstro läggs när folk går samman, biter ihop och accepterar 
att man har misslyckats ekonomiskt. Att man därför gör vad som krävs åt sa-
ken. Vi måste öppna ögonen och våga prioritera satsningar på vårt näringsliv 
och även vara beredda att bita ihop. 

Förslagen till prioriteringar från Ålands Framtid handlade just om detta. 
Utgångspunkten i vår ekonomiska politik är att vi måste sänka konsumtions-
utgifterna med fem procent. De flesta har förmodligen hört det förut men vi 
har en linje vi står fast vid, som vi tror och är säkra på att landskapsregering-
en måste ta som ambition för att få fart på vårt åländska näringsliv och sam-
hället i stort. 

Vi kräver att man tar till sig det som framgår i ÅSUB:s rapport, vad gäller 
köpkraften och hur handeln i dagsläget mår. Handeln som är viktig för 
ålandsbilden som helhet, för turismen och många arbetsplatser i det åländska 
samhället. Vi kräver därför förstärkningar av den åländska köpkraften. Att 
man reparera de misstag man har gjort under tidigare år, bl.a. genom att 
minska överföringar till kommunerna vilket har lett till ett högre skattetryck, 
som direkt får konsekvenser på köpkraften och indirekt svart på vitt på den 
åländska handeln. 

Vi kräver att trots successivt ökade omkostnader för livsmedelsproducen-
terna, under det senaste decenniet, bibehålls de samlade stödnivåerna för 
landsbygdsutvecklingsprogrammet på den tidigare programperiodens nivå. 
För att långsiktigt stärka livskraften och byta uppgivenhet och framtidstro 
inom den åländska livsmedelsproduktionen. 

Även om vi lägger nivån på tidigare programperiodsnivå så måste bönder-
na bita ihop. Omkostnaderna har ökat och det är något som landskapsrege-
ringen vägrar att ta till sig även om man gör konsekvensanalyser över näring-
en, måste man förstå att det är en helhet som hänger ihop, även om kostna-
derna inom livsmedelssektorn är centrala för lönsamheten i sammanhanget. 

Vi kräver att man i nära samarbete med näringen utarbetar en strategi, sjö-
fartsstrategi för att möta de stora stundande utmaningarna. Tyvärr har vi inte 
alla möjligheter i dagsläget att påverka sjöfartsnäringens förutsättningar men 
vi har hamnar som kan vara viktiga att anpassa när kommande direktiv osv. 
diskuteras. Det finns mycket frågor som är viktiga, och en viktig roll gentemot 
Helsingfors för att driva på och se till att sjöfartspolitiken utvecklas. Sjöfarten 
är fortsättningsvis en viktig näring för Åland, det kan vi alla vara överens om. 

Vi kräver att man satsar på småföretagandet och småföretagarna och tar 
till sig den kritik som har kommit mot ÅMHM:s avgiftshöjningar de senaste 
åren. Avgifterna har höjts mellan 50 till 300 procent, det är oerhört bekym-
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rande och är inte ett steg i rätt riktning för att få fart på företagandet och nä-
ringslivet, det inser vi alla.  

Vi kräver en allmän sänkning av avgifterna, det ska göras genom att man 
anpassar organisationen. Vilken nivå avgifterna ska sänkas till den bedöm-
ningen överlåter vi till landskapsregeringen, för vi inser att det är en komplex 
fråga. Vi vill åtminstone att lagtinget ger den tydliga signalen att det är något 
som landskapsregeringen ska prioritera, att få ner avgifterna. Vi måste även 
här reparera de misstag vi har gjort under tidigare år. 

Sammanfattningsvis, fru talman, krävs det enligt Ålands Framtids upp-
fattning att vi lyfter verkligheten på bordet, som den beskrivas i siffror och 
statistik. Att vi lämnar bort de politiska färgerna från beskrivningen och inser 
att om vi ska få fart på det åländska näringslivet krävs det en helt annan prio-
ritering i den ekonomiska politiken. Jag hoppas att mitt anförande har varit 
tänkvärt fru talman, jag väljer att avrunda med de orden. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Tidigare i debatten trodde man att det skulle komma något 
positivt när Ålands Framtids partiledare tog till orda. Om beställningen 
är att vi ska gå tillsammans och acceptera att vi har misslyckats på Åland 
då är det en väg som jag inte tänker komma med och hålla handen. Att 
Åland är i en ekonomisk kris, har ett strukturellt underskott, att närings-
livet har det tufft, visst är det sant men att vi skulle ha misslyckats jäm-
fört med andra regioner. Det finns många nyckeltal, faktorer som berät-
tar det motsatta. Åland är bland de få regioner som har lyckats ta sig 
igenom krisen och leva i den fortsättningsvis, utan några samhällseko-
nomiska konsekvenser de facto för den vanliga ålänningen. Visst måste 
förväntningarna skruvas ner och BNP kommer att minska men det 
kommer fortsättningsvis att vara väldigt högt per capita, plus många 
andra faktorer. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Om det inte är ett misslyckande att vi har ett förlorat årtionde tillväxt-
mässigt bakom oss, då vet inte jag vilken verklighet ltl Sundman lever i. 
Jag menar inte att vi ska vara pessimister i den här salen, men vi måste 
vara ärliga och säga att vi har misslyckats med den ekonomiska politi-
ken. Inte ens Island eller Grekland har ett förlorat årtionde av tillväxt 
bakom sig, för att ge perspektiv på tillvaron. Det är klart att det är ett 
misslyckande, vi måste göra något åt saken delar inte ltl Sundman den 
uppfattningen? 

Ltl Danne Sundman, replik 

Man kan inte klandra Åland, inte heller ålänningar eller åländska före-
tag för den recession som har kommit utifrån. Man har inte säga att det 
är vi som har misslyckats och måla upp en sådan verklighet. Hade man 
fört en annan politik från lagtingets, landskapets sida skulle det inte ha 
blivit tio år av nedgång. Så kan man inte göra om man är realistisk, jag 
förstår att ltl Axel Jonsson är smartare än så, det här är oppositionsreto-
rik. Att försöka få det till att vi ålänningar själva skulle kunna klara oss 
ur krisen obemärkt, tvärtom vill Ålands Framtid spä på krisen vilket är 
intressant. 

520 



  

Ltl Axel Jonsson, replik  

Menar ltl Sundman att ålänningarna och vi tillsammans inte skulle 
kunna gjort det bättre? Självklart är vi en del av en global ekonomi, jag 
förstår inte syftet bakom den aspekten, det är klart att den globala eko-
nomin påverkar men i lika stor utsträckning påverkar det beslut som vi 
fattar här. Därför måste vi lägga verkligheten på bordet och inse att i 
vissa delar har vi misslyckats. Det åländska samhället är fantastisk på 
många sätt, det är inte ett misslyckat samhälle men i den ekonomiska 
politiken har vi misslyckats. Det är inte bara ltl Sundman eller mitt fel, 
utan allas vårt gemensamma fel vi har alla en del i det. Vi vinner ingen-
ting på att blunda för den verkligheten utan se den för vad det är och 
vara beredda att kavla upp ärmarna och göra något åt det. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack talman! I går korades i Sverige årets ekonomiska floskel och den 
lyder, ”nu ska vi både gasa och bromsa”. Här har vi allt i ett nötskal i ltl 
Axel Jonsson diskussion. Hur ska vi ha det? Alla i den här salen har ett 
ansvar för att inte hela det åländska samhället stannar upp. Samtidigt 
har landskapsregeringen tagit vissa krafttag för att dämpa kostnadsök-
ningarna. Vi kan inte skicka ut folk i arbetslöshet och dra på oss mera 
indirekta kostnader, bara för att vi tycker att det är bra och för att ltl 
Jonssons politik ska uppfyllas. Vi har ett helhetsansvar, därför borde le-
damoten glädja sig åt budgeten för den innehåller stimulans, positiva 
nyheter inom det åländska näringslivet. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Det är väldigt positivt att den gör det, äntligen. Vi föreslog det i samband 
med ordinarie budget, det är bra att man kommer med det nu. Två av 
tre arbetsplatser i det åländska samhället finns i det privata näringslivet. 
Det vi gör, om vi inte satsar på näringslivet, då skickar vi folk i arbets-
löshet om vi inte får en vändning i näringslivet, det är där arbetsplatser-
na ska skapas och det skiljer landskapsregeringens ekonomiska politik 
mot Ålands Framtids. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Ledamoten är ytterst medveten om att vi saknar en del centrala instru-
ment för att bedriva en fullödig näringspolitik. Vi är handikappade, rått 
uttryckt, när det gäller näringspolitiska instrument. Därmed blir det en 
svår balansgång mellan offentliga satsningar, offentlig driven ekonomi 
och det privata. När Ålands Framtid åter säger, ”bort med fem procent 
av konsumtionsutgifterna”. Snälla var ska det tas, var vill man börja? 
Ge vägledning för oss som vill satsa ett antal miljoner både för ett bra 
EU-program och för vindkraften. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Grunden i Ålands Framtids politik är att vi vill spara fem procent på de 
allmänna konsumtionsutgifterna. Vi har fört fram många olika förslag 
till prioriteringar. Bl.a. förslag som kritiserades som omöjliga att genom-
föra, inbesparingar vid ÅHS. Som senare har visat sig att de hade ge-
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nomförts av landskapsregeringen trots att det var omöjligt att göra den 
typen av inbesparingar. Det visar att finns viljan kan man, där måste 
man ge beröm åt landskapsregeringen. I Ålands Framtid prioriterar vi 
inbesparingar i konsumtionsutgifterna för att t.ex. kunna satsa på vårt 
lantbruk. Varför inser inte centern det här och är beredd att med den 
lilla näringspolitik vi har, satsa på en näring som har växt de senaste 
åren. Varför går inte centern in och inser verkligheten att trots att om-
kostnaderna har ökat, inom livsmedelsproduktionen ska man dra ner på 
stödnivåerna. Varför gör man det från centerns sida? 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Tack, fru talman! Jag trodde jag skulle få lite mera positiva signaler än 
ltl Eriksson och Eklund höll i förrgår. Acceptera att vi misslyckats eko-
nomiskt när vi har den lägsta arbetslösheten i stort sett i världen. Vi är 
på plats fem i BNP per capita, vi har haft kontinuerlig inflyttning i 40 år, 
vi har det minsta skolklasserna jag känner till någonstans, vi har inga 
vårdköer. Jämföra oss med Grekland och Island som är fullständigt 
överbelånade och måste ha hjälp av IMF, av storbankerna runt om i 
Europa. Vi är skuldfria, hur resonerar ordförande Axel Jonsson när han 
säger att vi ska acceptera att vi har misslyckats ekonomiskt? Prata om 
att man målar med mörka färger. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Uppenbarligen har näringsministern en lägre ambitionsnivå än vad vi 
har i Ålands Framtid gällande den åländska ekonomin. Tillväxtmässigt 
ett förlorat årtionde bakom oss, hur kan en näringsminister vara nöjd 
med en sådan verklighetsbeskrivning och påstå att det inte är ett miss-
lyckande. Jag säger inte att det åländska samhället är ett misslyckande, 
men i ekonomiska termer har vi på många plan misslyckats. Det 
åländska näringslivet växer inte, näringsminister Karlström gör något åt 
det. 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Fru talman! För det första så är det inte näringsminister Karlström som 
ska se till att det åländska näringslivet växer, det gör det åländska nä-
ringslivet själv. Vi kan ge grundförutsättningar som vi t.ex. gör i tilläggs-
budgeten. 3,7 miljoner totalt det här året sätter vi i investeringsstöd som 
kommer att accelerera upp till 30, 40 miljoner i investeringar. Vi hjälper 
näringslivet att växa för framtiden. Det blir ett hån till det åländska nä-
ringslivet när vi de facto vet att vi är på femte plats i välståndsligan i 
världen. Det finns bara fyra länder som har mer och högre BNP per ca-
pita än Åland. Visst, vi är på en oerhört hög nivå och jag håller med om 
att det har blivit lite sämre de senaste åren. Världsekonomin ser ut så, 
det är tuffa tider där ute och det är nu det gäller att man kavlar upp är-
marna och börja jobba hårdare, smartare och produktivare. Det gör den 
här budgeten och den kommer att hjälpa till att näringslivet kan växa. Vi 
kommer inte att kunna lagstifta fram tillväxt och arbetsplatser, det kan 
bara näringslivet göra. 
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Ltl Axel Jonsson, replik  

Det är självklart en förenklad bild. Det är felaktigt att säga att världse-
konomin går bakåt. Ser vi på USA, Sverige har det växt de senaste åren, 
man har det åländska samhället gjort det? Man befinner sig i en nedåt-
gående trend. Tillväxtsiffrorna som presenteras från ÅSUB ser sämre ut 
framöver. Hur ska vi tackla det? Menar näringsminister Karlström att vi 
ska vara nöjda med det, jag tror inte det. Det krävs satsningar och det är 
oroväckande att inte näringsminister Karlström delar den uppfattning-
en. I stället väljer man med den lilla näringspolitik man kan bedriva att 
slå ner på det åländska lantbruket och den sektor som faktiskt är den 
enda som har vuxit ordentligt de senaste åren. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Hade tänkt hoppa över min replik för jag tyckte att 
ministern före mig sa det så bra. Jag förstår fortfarande inte vad Ålands 
Framtid vill, vad är det som är er politik? Ni säger årtionden av förlorad 
tillväxt, ni säger att vi har misslyckats. Jag ser inte det som du säger. Jag 
anser att vi har klarat det ganska bra. Vi har inte behövt ta lån, vi har 
sänkt våra kostnader. Vi har minsann bitit ihop och kämpat tillsam-
mans, vi är på väg uppåt. Framförallt från den här salen måste vi blicka 
utåt och ge hopp åt näringslivet, och det är det som budgeten ger. In-
formation kring sjöfarten så har vi faktiskt, om inte Ålands Framtid 
visste det, en sjöfartsminister och en sjöfartspolitisk kommitté i Marie-
hamn som arbetar politiskt med frågor kring sjöfarten. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Det uppskattas. Det som vi lyfte fram i vårt anförande om ett förlorat 
årtionde och tillväxt, är inte något vi hittat på själva. Läs bilagan till till-
läggsbudgeten, där framgår det tydligt allt det som jag förde fram i mitt 
anförande. Tillväxtmässigt har vi ett förlorat årtionde bakom oss. Flit-
pengen kommer att hamna på den lägsta nivån 20 år, vi har en arbets-
löshet som är i uppåtstigande trend. Vi måste vara bekymrade och se 
verkligheten som den är. Ska vi sända positiva signaler till det åländska 
näringslivet handlade det om att vi måste visa från den här salen, att vi 
förstår verkligheten och måste göra något åt den. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Det är tråkigt att ordförande för Ålands Framtid ser så 
mörkt på det som vi har skapats. Ser man på Finland, Sverige och 
Europa under den tuffa finanskris som har varit, har vi klarat oss ex-
ceptionellt bra. Det är klart att tillväxten sjunker under en finanskris, 
men tänk hur mycket det har sjunkit i de andra länderna. Vi har på 
Åland sett att man med enade krafter kan klara sig och bita ihop, precis 
som du har beskrivet, det är det vi vill tillsammans. Jag tycker vi ska 
sluta måla mörkt och diskutera framåt och positivt för näringslivets del, 
men även för den enskilda individen som ska bo, flytta hit och skapa ett 
liv här. Den beskrivningen ni hade i början av ert anförande var verklig-
en den beskrivning jag ville att man fortsätter med. 
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Ltl Axel Jonsson, replik  

Problemet i grund och botten är att världen runt omkring oss börja 
återhämta sig efter krisen, medan den åländska ekonomin snarare ser ut 
att ligga kvar och befinner sig fortfarande i en nedåtstigande trend. Det 
är oroväckande på många sätt. Jag uppmanar ltl Kemetter att fördjupa 
sig i ÅSUB:s konjunkturrapport och få en bild av verkligheten. Det är 
framtiden som är den stora utmaningen och de signaler vi sänder inför 
framtiden, vad är vi beredda att satsa på från den här salen som är det 
avgörande. Hur vi beskriver historien det kan vi strida om länge. Hur vi 
prioriterar våra slantar inför framtiden, den debatten måste vi vara tyd-
liga med inför näringslivet och mot det som funderar på att flytta hit. Att 
vi är beredda att satsa på framtida arbetsplatser, att ge en injektion åt 
näringslivet att Åland kommer ikapp. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Roger Slotte 

Fru talman! När vi diskuterar olika anslag i tilläggsbudgeten med inriktning 
på tillväxt är det viktigt att vi fundera på vilka signaler vi skickar ut i sam-
hället. Näringarna behöver långsiktighet, vid handläggande av t.ex. nya ladu-
gårdar planerar man ofta 20 år framåt eller mer. Det är svårt att använda en 
ladugård till annat än boskapsskötsel, den kan inte flyttas som t.ex. ett fartyg. 

I tilläggsbudgeten föreslås ett tillägg på 950 000 för att möta den ökade ef-
terfrågan, gällande nationellt investeringsstöd. Näringslivets investeringsvilja 
är god och genom att öka anslaget ges en betydande stimulans till den 
åländska ekonomin. Det här är bra, för att inte säga helt nödvändig utveckl-
ing för hela vårt samhälle.  

Det föreslås ytterligare ett tillägg om 250 000 euro för att finansiera nat-
ionellt investeringsstöd till lantbruket. Ökningarna föranleds av det fortsatt 
stora intresset för investeringar som ökar företagens konkurrenskraft. Med 
beaktande av den stora investeringsviljan, som åtminstone tidigare har fun-
nits inom näringen, är det synd att tillägget inte är större. Behovet av ett in-
vesteringsstöd och ett LBU-program, som framhåller produktionen precis 
som andra näringar är nödvändigt. 

Fru talman, jag hoppas att det nu kommer in i ett nytt skede där det bli slut 
på hackandet på stöden till lantbruket i samhällsdebatten. Tonen mot näring-
en behöver bli en annan. Inte är lantbrukarna några samhällsavlönade miljö-
vårdare vars ekonomi man kan ifrågasätta närhelst det finns politiska poäng 
att hämta. Det går inte heller att producera livsmedel på Åland med helt 
andra villkor än våra konkurrenter har. Jag hoppas och utgår ifrån att de 
synpunkter som inkommer av den remissrunda som LBU-programmet nu 
genomgår även hinner beaktas innan programmet skickas till EU-
kommissionen för godkännande. 

Till sist, fru talman, generellt sett när det gäller näringslivets verksamhets-
förutsättningar tror jag på en aktiv och faktiskt dialog med dem som berörs. 
Det har varit ett vinnande koncept för Åland att det är nära mellan beslutsfat-
tare och berörda.  
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Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är helt riktigt som ltl Slotte säger, det är långsiktiga satsningar inom 
lantbruksnäringen. Tittar man på SWOT-analysen som finns i LBU-
programmet på sidan 26 räknas det att det är svag lönsamhet inom 
branschen, småskaligheten och den kortsiktiga politiken. Det är intres-
sant att landskapsregeringen själv konstaterar att sin egen politik är 
kortsiktig. Ltl Slotte säger att det är synd att investeringsstödet på 250 
000 inte var större och han hoppas att remissen gällande LBU-
programmet ska beaktas. Ltl Slotte står själv bakom regeringen, det är 
inte bara att hoppas att det ska bli på ett eller annat sätt. Det är många 
jordbrukare som har frågat mig var ltl Slotte håller hus i processen som 
sker. Vad tänker ltl Slotte göra för att få ordning på det här? 

Ltl Roger Slotte, replik 

LBU-programmet är på remiss och då får man höra vad näringen säger, 
det är först efter det man kan snickra ihop och se vad det blir av det. 
Vilka olika förslag som remissutlåtandena kommer med. Det finns en 
bugg med sjuårsperioder som närmast liknar sovjetiska. Hur ska man 
kunna satsa på något när man inte vet vad som händer om sju år, man 
vet sju år framåt men inte längre. Det behövs 20 års framförhållning för 
att veta något. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Menar ltl Slotte med den bakgrund han har att han måste invänta re-
missvaren för att få reda på hur situationen är för det åländska lantbru-
ket? Jag tror inte det är på det sättet, han måste känna till att LBU-
programmet och även de 3,5 miljonerna som tillfördes inte räcker till. 
Det går inte att diskutera i sjuårstermer och EU-program, det som be-
hövs är en väldigt aktiv åländsk jordbrukspolitik, som saknas idag. Där 
är centern delansvarig, det går inte att tycka att det är synd och hoppas. 
Man måste från centerns och ltl Slottes sida göra något åt det. Jag upp-
repar min fråga, tänker ltl Slotte göra något? 

Ltl Roger Slotte, replik 

Skulle ltl Slotte kunna bestämma själv och har börsen full med pengar 
kunde man göra något. Vi vet att det finns en krympande ekonomi det är 
inte 3,5 miljoner till som ltl Eriksson pratar om, det är 500 000 per år i 
så fall. Redan nu har jag hört att det diskuteras hur man ska finansiera 
de 3,5 miljoner som har kommit. Det finns olika synpunkter bland jord-
brukarna och jag är rädd för att det ska bli jordbrukare mot jordbrukare 
i det här. Vi ska inte börja konkurrera med varandra den ena tycker si 
och den andra tycker så, växtodlingsgårdar, EKO-bönder, djurgårdar el-
ler annat. Vi måste hålla ihop för att få något bra av detta. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Jag har på samma inriktning som ltl Eriksson. Centern 
har varit med och tagit fram förslaget till tilläggsbudget, godkänt de re-
missutlåtande som går ut på remiss, förslaget till LBU-program. Man 
blir förvånad när ltl Slotte samtidigt står och beklagar att det inte kom-
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mer tillräckligt med anslag. Jag tycker centern ska bestämma sig var 
man vill stå i frågan. Nu hänvisar man till att det inte finns tillräckligt 
med pengar, det här handlar också om prioriteringar. Vill vi ha ett le-
vande jordbruk kvar eller inte? Eller ska vi ha ett jordbruk som går på 
sparlåga och inte utvecklas? Till slut får man ta en politisk åsikt och in-
riktning. 

Ltl Roger Slotte, replik 

Frågan angående investeringsstödet, som jag beklagade att kunde varit 
mera, eftersom vi vet att det funnits stora investeringsstöd, åtminstone 
hittills har det varit så om inte programmet minskar på investeringsvil-
jan. Det gäller att investera om man ska mäta sig i konkurrensen. Nä-
ringen måste veta bättre än ltl Slotte, därför får man hör det på remissen 
vad de har för synpunkter och sedan får man ta ställning. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Vi säger att det kommer in remissvar att man önskar 
från näringen 3,5 miljoner till, vad tänker ltl Slotte och centern göra då? 
Är man beredd att ta strid för att få anslagen? Då måste man bestämma 
sig. Att investera för att möta konkurrenskraften, att investera då måste 
man ha framtidstro och politikerna bakom sig. I den programperiod 
som är på förslag drar man ner förutsättningarna för driften, då bli frå-
geställningen vågar man investera? Vad kommer efter nästa sjuårspe-
riod, då kanske centern inte är i den position man är nu. Vem bevakar 
då, när man inte idag klarar av det fast man sitter med regeringen? 

Ltl Roger Slotte, replik 

Angående investeringar är det dumt att det inte finns längre program så 
man kan veta vad man har framför sig. Hela jordbrukspolitiken är till 
stor del uppbyggd på stödsystem istället för att få betalt för sina produk-
ter. Det skulle vara mycket roligare om man fick betalt för produkterna 
och mindre stöd, på det sättet vet man vad man har längre fram. För att 
tala i klartext är det så att spannmål t.ex. kan man inte säga vad det blir 
per kilo utan vad det blir per ton, det blir så små siffror om man säger 
per kilo. Skulle ltl Slotte kunna besluta ensam, om jag var diktator, då 
skulle man kunna besluta något det är inte så att centern beslutar en-
sam. 

Talmannen 
Tiden är ute! Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Tony Asumaa 

Fru talman! Liberalerna har ofta blivit kritiserade i salen för att vi målar upp 
en alldeles för dyster bild av den offentliga ekonomin på Åland, bara räknar 
upp en massa siffror. Budgeten brukar ofta innehålla en massa siffror, vi 
tänkte fortsätta på samma bana och belysa budgetanförandet med en massa 
siffror. Försöka ge ålänningarna en realistisk och verklighetstrogen bild av 
den åländska ekonomin som det bara är möjligt. 

Lantrådet uttalade sig i tidigare sammanhang att den första tilläggsbudge-
ten för 2014 är som ett vårregn över Åland. Med den liknelsen menade säkert 
lantrådet att nu ska regeringen få den åländska ekonomin att blomstra ge-
nom att bl.a. gå i borgen för en ny fiskodling på land för 1,5 miljoner, 950 000 
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läggs till på nationellt företagsstöd och att investeringsstödet till lantbruket 
ökas med 250 000 euro. Så kan det säkert tolkas och uttryckas. Alla stöd till 
näringarna, vad vi erfarit är mer än välkomna. 

Gällande företagsstöd och investeringsstöd så behöver givetvis landskapet 
se till att näringslivet har samma eller bättre ekonomiska och konkur-
rensmässiga förutsättningar på Åland som omvärlden, för att få vårt närings-
liv och livsmedelsproduktionen att tävla på samma villkor. Det har vi från li-
beralerna påtalat ett otal gånger. Företags- och investeringsstöd är en normal 
åtgärd för att trygga Ålands konkurrenskraft gentemot övriga regioner och 
närliggande länder.  

Vi vet att 97 % av alla frukt och grönsaker som odlas på Åland går på ex-
port. 3 % av dem konsumerar vi själva. 100 % av exporten går till Finland och 
då är det oerhört viktigt att våra frukt- och grönsaksodlare har åtminstone 
samma förutsättningar som fastländska odlare. Annars spelar de i olika divis-
ioner och konkurrensneutralitet saknas. Därför är stöden otroligt viktiga 
framförallt att villkoren och spelreglerna är samma. 

Vad gäller fiskodlingen på land, den nya som är planerad, är det ur miljö-
hänseende säkert ett bra projekt det kan vi alla hålla med om. Ur en ekono-
misk synvinkel är det ett högriskprojekt, men det kan jag inte uttala mig om 
för jag känner inte till detaljerna i projektet. I tilläggsbudgeten ber landskaps-
regeringen oss att bevilja en landskapsgaranti såsom proprieborgen på högst 
1,5 miljoner åt Norra Ålands Industrihus Ab, för att de ska kunna låna pengar 
och delta i byggandet av den nya fiskodlingsanläggningen på land. Med mitt 
kunnande kan jag inte analysera hur riskfyllt åtagande är så jag önskar att fi-
nans- och näringsutskottet ges möjlighet att fördjupa sig i projektet, att vi 
inte köper grisen i säcken. 

Om vi ska hålla oss till uttrycket ”vårregn” för att peka på något positivt i 
tilläggsbudget för 2014 så hittar jag det under moment 43.40.77, om- och till-
byggnad av polishuset. Under det momentet har det i flera år varit torrt som i 
Saharas öken men nu med vårregnet kan vi se det nya polishuset växer fram 
som en hägring.  

Fru Talman, vad gäller den egentliga ekonomiska politiken i landskapet 
och landskapsregeringens förda ekonomiska politik får vi liberaler känslan av 
att det är den avgående statsminister Katainen som sköter om det för Ålands 
del, som en följd av skattehöjningar, realiseringar av statsegendomar och be-
tydande inbesparingsåtgärder. Allt detta görs för att tackla det strukturella 
problemet som finns både i riket och på Åland. 

Landskapsregeringen skriver i tilläggsbudgeten 2014”det ska dock obser-
veras att om de temporära och de mer långsiktiga förändringarna i statens 
inkomstpolitik inte skulle genomföras skulle avräkningsbeloppet knappast 
nå upp till den lägre gräns av de intervall som höstens bedömning resulte-
rade i”. Vad avses med nedre gräns? Framförallt avser man avräkningsbelop-
pet för 2015 och den nedre gränsen som här avses är 216,5 miljoner. Klump-
summan för 2014 beräknas uppgå till 212,4 miljoner, alltså har effekterna 
som avgående statsminister Katainen sköter om för vår del en effekt på 4 mil-
joner.  

I omställningsbudgeten 2012 var landskapsregeringens bedömning att 
klumpsumman 2015 skulle uppgå till 230 miljoner, skattegottgörelsen till 11 
miljoner, d.v.s. totalt 241 miljoner som fanns i planen för omställningsbudge-
ten. Som det ser ut nu, som är landskapsregeringens egna siffror, kommer vi 
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att landa på ca 217 miljoner för klumpsumman och en flitpeng på 2 miljoner, 
totalt 219 miljoner för 2015. 

Det betyder 22 miljoner mindre än vad upp till landskapsregeringen kalky-
lerade i omställningsbudgeten. Det var de siffrorna som skulle göra att vi 
skulle få en budget i balans före utgången av deras mandatperiod. I den här 
tilläggsbudgeten nämns inte med ett ord om en budget i balans, det är första 
gången sedan regeringen tillsattes. Det känns skönt som ekonom att man inte 
upprepar det här mantrat mera, istället insett fakta och börjat koncentrera sig 
på att rikta sin energi på att ändra om den negativa ekonomiska trenden och 
svänga den åländska ekonomin. Det viktigaste är inte att tuta ut en budget i 
balans, utan svänga och bryta den negativa trenden för budgetunderskotten. 

Herr talman, om det var vårregn tidigare i mitt anförande, nu kommer sky-
fallet i faktiska bokslut- och budgetsiffror. Landskapsregeringen har i ett fler-
tal tillfällen uttalat sig om hur mycket pengar man lyckats spara inom land-
skapsekonomin. Ser vi på bokslut 2013 och tilläggsbudgeten för 2014 talar 
dock siffrorna ett helt annat språk. Det som vi kan läsa direkt ur tilläggsbud-
geten för 2014, det ackumulerade underskottet i bokslutet 2013 är 39,6 mil-
joner. Det framgår med all tydlighet från moment 49.98.98, föregående års 
underskott. Det betyder att underskottet har ökat fr.o.m. 2012 med 10 miljo-
ner. 

Ser vi på moment 39.30.90 finansieringslån, kan vi utläsa att för detta 
budgetår, 2014 tillåter landskapsregeringen budgetunderskottet att ytterli-
gare växa med 12,3 miljoner för att i slutet av 2014 uppgå till ett underskott 
på 51,9 miljoner.  

Sedan 2011 har den socialdemokratiskt ledda regeringen låtit landskapets 
budgetunderskott öka med hela 34,4 miljoner, detta på bara tre år. När denna 
landskapsregering iklädde sig rollen var budgetunderskottet 17,5 miljoner när 
man tog över taktpinnen. I och med tilläggsbudgeten för 2014 har man nu 
lyckats dyka ner till ett underskott på 51,9 miljoner. Man har på tre år lyckats 
dubblera underskottet i landskapets finanser. Dessa siffror är nog allt annat 
än ett bördigt vårregn, åtminstone i mina och liberalernas ögon. För de är 
historia, budgetunderskottet på Åland har aldrig någonsin varit så stort som 
nu. 

Lägger vi ytterligare till fakta från ÅSUB:s rapport om konjunkturläget 
2014, varifrån vi kan utläsa att Ålands BNP stadigt har minskat sedan 2011 
och är nere på samma nivå som 2003. Jag vågar påstå att vi liberaler inte är 
pessimister utan realister och försöker förmedla en sanningsenlig bild av det 
rådande ekonomiska läget just nu, som vi har framöver på Åland. Fortsätter 
trenden enligt samma konjunkturrapport kommer vi att 2015 ligga under ni-
vån för 2003. 

Herr talman, vi vill och det vill vi alla, få den åländska ekonomin på rätt 
spår igen. Vi kan inte blunda för det verkliga ekonomiska läget på Åland och 
måla upp allt i rosa färg och låtsas att det är vårregn som faller ner. Proble-
men i den åländska ekonomin är till största delen strukturella, som inte går 
över när påskgräset börja växa i fönstret.  

Minister Fredrik Karlström, replik 

Tack, herr talman! Jag kan ta svaren till frågor som ltl Asumaa ställde i 
mitt anförande gällande landsbygdsutvecklingsprogrammet som vi 
kommer att diskutera nästa vecka och konsekvensanalyserna kring det 
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och även de frågor som ställdes kring fiskodlingen och den eventuella 
risk den innebär. Jag inser att jag inte hinner med det på en minut. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, herr talman! Tack näringsministern och vi ser fram emot det. Vi 
ser optimistiskt både på fiskodlingen och på stöden som kan ges för nä-
ringen för att få hjulen att rulla och bryta den negativa BNP-
utvecklingen, få kurvan att peka uppåt. BNP-utvecklingen och tillväxt-
trenderna på Åland har ett negativt produktionsgap och med dessa åt-
gärder kan vi få gapet att neutraliseras. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Ltl Asumaas anförande var inte överraskande på nå-
got sätt. Regeringen är misslyckad och har inte klarat av någonting, det 
är tack vare statsminister Katainens arbete som gör att vi ändå hålls fly-
tande. Det borde väl vara finansminister Urpilainen som man skulle till-
skriva den framgången. Att årets resultat är 3 miljoner bättre än budge-
terat, är det också regeringens förtjänst? Man har trots allt sparat in 5 
miljoner, är det också Finlands regerings förtjänst, eller är det ovid-
kommande i sammanhanget? 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, herr talman! Visst kan vi ge finansminister Urpilainen en röd ros, 
hon har säkert bidragit med sitt strå till stacken. När det gäller ökad 
klumpsumma har vi klarat oss ganska bra, fast vi inte har lyckats skära i 
våra egna kostnader. Givetvis är det bra att man kunnat få bort de stora 
kostnaderna, men det är fortfarande otroligt stora, budgetunderskottet 
bara växer. Visst positivt, men det räcker inte till för att bryta den nega-
tiva BNP-utvecklingen som kan börja generera mera pengar för det 
åländska samhället. Inget jobb är onödigt, det har vi inte heller påstått 
och vill inte heller göra det. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Vi kan säkert vara överens om att de inte är tillräckliga för att bryta den 
strukturella trenden. Liberalerna har inte heller kommit med något för-
slag. Det är enkelt att lassa allt ansvar på regeringen. Om man kritiserar 
har man en moralisk skyldighet att komma med nedskärningsförslag. 
Varje gång vi har kommit med nedskärningsförslag har vi blivit kritise-
rade av liberalerna, t.ex. sjukdomskostnadsavdraget, skärgårdstrafiken 
osv. Det är en fruktlöst debatt, det kommer inga förslag, det som kom-
mit är fonden för privata satsningar, som man inte vet hur ska fungera, 
men det har suttit trångt med förslag de här åren. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, herr talman! Visst kan man se budgetsiffror, bokslutssiffror som 
kritik men vi anser att det är ren fakta. Varför tar man det som kritik, 
man borde bli kostnadsmedveten och verkligen se hur landet ligger. 
Förra gången kom vi med 32 budgetmotioner som skulle sparat tre mil-
joner, alla blev förkastade. Om regeringen kallar till gemensamt möte 
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med alla partier där vi kan se över den åländska ekonomin som man 
gjorde i fastlandet. Vi ställer gärna upp och tar gemensamma beslut. Vi 
har inte fått en enda kallelse till en enda parlamentarisk grupp. Då har 
det varit betydligt mindre saker man borde fått konsensus i, vi väntar på 
inbjudan. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Det är en väldigt bra ansats som ltl Asumaa har, när han 
säger att man ska ge en så verklighetstrogen bild som möjligt av den 
åländska ekonomin. I vårt samhälle finns både plus och minus, det finns 
svåra utmaningar men även sådant som var bättre än vad man hade för-
väntat sig, som tiden är och den omvärld vi lever i. Tycker inte ltl 
Asumaa att det är fantastisk att vi 2014, med de svåra ekonomiska tider 
vi har i Finland och runt omkring oss, kan komma till Ålands lagting 
med den stimulansbudget som ger en effekt med 40, 50 miljoner till det 
åländska samhället och samtidigt minska på det ackumulerade under-
skottet, därför att det är en plus tilläggsbudget vi får mera intäkter än vi 
har kostnader, det är den ena verkligheten som är speciell. Den andra 
verkligheten att det kan bli ett underskott under 2014, ja men vi har ba-
lanserat det med en reservering på 10 miljoner. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, herr talman! Visst är det fantastiskt att man kan komma med en 
stimulansbudget som visar ett plus på 200 000. Men vi måste komma 
ihåg att vi hanterar 387 790 000 då blir 200 000 inte så många procent, 
men det är ett strå till stacken. 40 miljoner patas det oftast om, det har 
vi hört många gånger. Ser vi på trenderna på BNP och BNP:s utveckling 
så har det ingen effekt. 2015 beräknas BNP-tillväxten vara minus tre 
procent, ännu värre än idag. Någonstans, visst bra, men samhällseko-
nomiskt ingen effekt. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Avsikten med stimulansbudgeten och de åtgärder som 
finns i den ordinarie budgeten är att det ska ge effekt under det här året 
och under kommande år. Att vi på det sättet ska få bättre BNP-siffror 
men framförallt se till att vi har sysselsättningen på fortsatt god nivå, att 
människorna klara sig själva betala skatt till kommunerna att hela vårt 
samhälle fungerar, det är det viktiga i arbetet. BNP-siffrorna påverkas 
väldigt mycket av de stora aktörerna rederierna, bankerna, försäkrings-
bolagen och kanske ytterligare något företag. Sedan finns det massor 
med små familjeföretag, enmansföretag osv. och den myrstacken ska vi 
hålla gång och det tycker jag fortsättningsvis fungera bra på Åland. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, herr talman! Vicelantrådet och jag har samma mål, vi vill göra det 
bästa av den åländska ekonomin. Målen är desamma men medlen och 
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tankesättet är olika. Ska vi få fler ålänningar att gå på jobb på morgonen, 
fler välutbildade ålänningar, mera praktikplatser för våra ungdomar, få 
bort produktionsgapet är basen att få ordning på den offentliga ekono-
min. Grunden måste vara gjuten, då kan vi börja skörda i att mera folk 
går på jobb på morgonen, mera skatteintäkter, mera rätt- och välutbil-
dade ålänningar, vi får fast produktionsgapet och BNP-tillväxten kan bli 
positiv. Det är som vicelantrådet säger, det är ett strukturellt problem 
genom att vi är beroende av sjöfarten, vilket när det kommer dåliga tider 
kan dra oss på minussidan på BNP, med tre procent 2015. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Sara Kemetter 

Tack, herr talman! Jag kommer att prata mer positivt än mina föregångare. 
Det är i precis rätt tid, när det verkar som att vi har nått botten, det är nu 
man satsar kommer in med en injektionsspruta, det offentliga försöker stöda 
upp det privata. Jag tycker det är rätt sorts politik och därför stöder jag den 
här regeringen. 

Det är klart att det finns hotbilder. Det finns politiska verkligheter vi bör ta 
på allvar. Finland och Åland står inför betydande utmaningar, även de kom-
mande åren ser intressanta ut. Utmaningarna gäller uttryckligen verkningar-
na av den pågående finanskrisen men också Rysslands klara signaler. Ryss-
land har tydligt markerat att de sätter en gräns, ett stopp för EU:s, men även 
NATO:s utvidgning österut. Det kommer att sätta diskussionen i helt andra 
proportioner. 

Herr talman. Finanskrisen har medfört betydande strukturella förändring-
ar i så gott som alla europeiska medlemsstater. Finland har hotats av ökad 
arbetslöshet, konkurser och därav följande ekonomiska nedskärningar och 
skattehöjningar. I Finland har man gjort stora reformer och även vi här nu på 
Åland. 

Det är helt klart direkta följder av finanskrisen men också en påverkan av 
redan verkställda, men även kommande, ekonomiska sanktioner mot Ryss-
land. Vi får vara glada att Åland har PAF, inte har lån och en möjlighet att 
hjälpa, vi är i ett ytterst gott läge. 

Glädjande var att konstatera att avräkningsgrunden för klumpsumman till 
Åland blir en fråga för Ålandsdelegationen. Här har vi en möjlighet att disku-
tera, att öppna upp ett nytt forum för diskussion. Landskapsregeringen har i 
många regeringar önskat få en reglering av avräkningsgrunden för klump-
summan prövad av Ålandsdelegation. Målet är att avräkningsbeloppet bättre 
ska återspegla den befolknings- och kostnadsutveckling som har skett sedan 
avräkningsbeloppet på 0,45 procent fastställdes. Vi har varit ihärdiga i arbe-
tet och verkligen kämpat tillsammans, det ser jag som ytterligare en fram-
gång. Socialdemokraterna är glada att man inte har gått med på att avräk-
ningsbeloppet ska bli en fråga för den kommitté som leds av president Tarja 
Halonen, men även av oss ålänningar som sitter med, ett stort tack till er. 

Herr talman. Det sades att jag inte hade läst ÅSUB:s rapport, det har jag 
gjort och jag kommer att diskutera den i mitt anförande. Uppgången för den 
åländska ekonomin låter sig vänta är rubriken. Det står också att den ekono-
miska krisen i Europa har bottnat, men vi kan konstatera att en återhämtning 
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inletts. Ur ett tillväxtperspektiv är det sant. Vi är fortfarande i en utdragen 
nedgångsperiod, härav den satsning vi gör från det offentliga, regeringens 
sida, injektionssprutan som jag nämnde tidigare. 

I första hand var det den dominerande passagerarsjöfarten som dämpade 
prognosen för de kommande två åren. Vad beror det på, varför åker man inte 
på färjorna? Är det för att man har för lite pengar eller marknadsför man fel? 
Det är en intressant sak att analysera och rederierna arbetar hårt för att få 
mer passagerare. 

Positivt i rapporten är att befolkningstillväxten är jämförelsevis god. Ar-
betslösheten är bara hälften av den i riket. Största delen av den produktiva 
kapaciteten i den åländska ekonomin, nämligen kapitalet, arbetskraften och 
kompetensen finns kvar på Åland trots den långa utdragna lågkonjunkturen. 
Det finns hopp så länge vi har kapital, arbetskraft och kunskap då kommer vi 
långt och nu med tilläggsbudgeten som ytterligare stöder. 

Vi lever i en politisk värd av ständig förändring. Jag är stolt och glad över 
den socialdemokratiskt ledda regeringen som verkligen har mött upp till den 
politiska viljan och skapat verkliga strukturomvandlingar. Man har mött låg-
konjunkturen och skapar förändringar. Vad är det som händer, det händer 
massor, work in progress som min kamrat brukar säga. Kommunernas social-
tjänst, Ålands digitala agenda, landsbygds utvecklingsplan LBU, kortrutts-
meddelande, risk- och missbruksmeddelande, hållbarhetsstrategi för Åland 
det går att rada upp, snart räcker inte fingrarna till. 

Vi ser en regering som har fått ordning på ekonomin, som har varit tydlig 
och transparent, att man verkligen försöker uppnå en stabil ekonomi. 

En annan otroligt positiv satsning är det landbaserade fiskodlingen på 
Åland. Det är verkligen än miljösatsning som i sin tur, som har beskrivits ti-
digare debatten, kommer att leda till nya hållbara tillväxtföretag. Som exem-
pel vill jag lyfta upp den diskussion som socialdemokraterna kommer att 
stödja framöver och driva vidare, nämligen framtagandet av fiskdiesel. 

Vi har fått signaler att alla fiskodlingar kommer att gå samman, tillsam-
mans producera fiskdiesel, de kommer att få upp till tusen ton fiskdiesel. 
Hela Mariehamns stads fordonspark behöver 90 ton. Det finns oändliga möj-
ligheter till detta. Vi kan få ett helt miljövänligt drivmedel, vi kan driva hela 
landskapets- och stadens kollektivtrafik på dieseln. Den klassas som koldiox-
idneutral, den har testats och visat bra i alla tester även på motorer som Sca-
nia och Volvo. 

Vad skulle det ge för ringeffekter på t.ex. turistbolag eller imagen osv. som 
sprider sig vidare. Tilläggsbudgeten ger ringeffekter som är större än vi kan 
ana. Det är en stimulansbudget, ger oss en knuff vidare. 

Vi ska sluta gnälla och börja diskutera framåt för det är vad befolkningen 
och Åland behöver. Tack. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, fru talman! Kollegan Sara Kemetter gläder sig, och sprider glädje i 
lagtinget hoppas jag, över de meddelanden, redogörelser och andra be-
skrivningar av planer och aktiviteter som är under beredning och som 
delvis når oss. Var är lagarna, lagförslagen? Lagtinget är inget remissor-
gan för regeringen eller någon annan. Lagtinget är ett beslutande organ 
där regeringen är den levererande parten. All offentlig maktutövning ut-
går från folket, i självstyrelsesystemet från Ålands folk, den ska utövas 
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under lagar, inte under meddelanden eller andra plan eller vad det vara 
månde. Jag vill varna för en utveckling där lagtinget degraderas till ett 
remissorgan, istället för att vara det lagstiftande organ på befolkningens 
vägnar som självstyrelselagen förutsätter. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, herr talman! Det är alldeles klart, ltl Gunnar Jansson, att lagar är 
viktiga. Och framförallt en av de största lagarna, lagen om kommuner-
nas socialtjänst, som är tänkt att träda i kraft 1.1.2016. Vi har mycket 
debatt kring det ännu men det är ett jättestort steg, lyckas man med en 
sådan reform har man kommit långt. ÅDA-projektet har jag förstått att 
ska skrivas på under våren, där är det inte lagstiftning utan ett gemen-
samt samarbete mellan ÅHS, landskapet och Mariehamns stad för att få 
ner kostnaderna kring den digitala verksamheten. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Tack för beskedet det gläder mig att kollegan Sara 
Kemetter har samma inställning, det är med lagar vi ska bygga sam-
hället. Planering, utredningar och sådant står regeringen för men igen, 
var är lagarna? Det var en retorisk fråga. Jag hoppas journalisterna nå-
gon gång börja intressera sig för den frågan, var är lagförslagen? 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, herr talman! Har man en regeringsperiod på fyra år har man först 
en plan, sedan working progress där man förankrar idén, tanken är att 
det avslutas med en lag. Vi har ännu ett och halvt år på oss att slutföra 
det. Jag har stor förhoppning på att även det arbetet som har startat upp 
kommer att stödas med lagar. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Liknande förra replikskiftet räknar ltl Kemetter upp ett antal meddelan-
den som har levererats till lagtinget, men det här är en lagstiftande för-
samling. Man ska inte ta för givet att en regering får sitta på en förutbe-
stämd tid, det kan helt plötsligt ta slut och då har lagarna blivit olevere-
rade. Det är märkligt när ltl Kemetter säger att det här är en regering 
som har fått ordning på ekonomin. Menar ledamoten verkligen vad hon 
säger, eller vill hon bara ge en positiv bild av det som händer och sker. 
Verkligheten är den, om man tittar på det ackumulerade underskottet 
inklusive utjämningsfondens inverkan, är de facto 1/3 av hela budget-
omslutningen i ackumulerade underskott, i min värld är det allvarliga 
siffror. Hur kan man få det till att regeringen har fått ordning på eko-
nomin? 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, herr talman! I regeringspartierna har vi haft mycket debatter kring 
att ekonomin är central, det har varit en av de enande faktorerna mellan 
de partier som regerar tillsammans. Jag upplever det inte som Ålands 
Framtid gör, jag tycker en inbesparing på 5 miljoner är ett fantastiskt 
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arbete. Det har krävt tuffa beslut och hårda debatter. Jag är inte av 
samma åsikt, jag ser inte mörkret utan att vi har vänt en trend. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Tyvärr finns inget sifferunderlag till stöd för den uppfattningen att man 
skulle ha ändrat någon trend. Den trend vi har sett under hela mandat-
perioden är att understöd ut till näringslivet, till de åländska kommu-
nerna, avgifter för medborgarna har försämrats, medan man har värnat 
om den offentliga sektorn, den trenden är väldigt tydlig, det visar även 
siffrorna på. Att det har kommit mycket meddelanden, att det skulle 
vara någon form av aktivitet från regeringen, titta tillbaks historiskt vil-
ket antal lagar, vilka framställningar som levererades på nittiotalet och 
så sent som på tvåtusentalet. Men nu är det tyvärr stopp i röret. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, herr talman! Där har vi olika uppfattningar, det är tråkigt att 
Ålands Framtid vill se regeringsarbetet så mörkt. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! Det blir ofta så när man begär replik att många hin-
ner före. Ltl Kemetter räknade upp en massa reformer och meddelanden 
som kommit hit, många av dem har vi inte sett något resultat eller slut-
produkt av ännu. Att ta ut glädjen i förskott och lyfta upp det som något 
revolutionerande, det får man gärna göra men man måste se till slutre-
sultatet innan man hurrar. Ltl Kemetter lyfter det som en stimulansbud-
get och att den kommer i rätt tid. Ålands Framtid har alltid sett att sti-
mulans i samhället bygger på att man har näringslivet med sig. Vi lyft 
upp anslaget redan i den tidigare ordinarie budgeten, vi såg problemet 
redan då, synd att regeringspartierna har märkt det först nu. När det 
gäller gnälla har jag varit med när socialdemokraterna varit i opposition, 
jag har lyssnat på dem när de har gnällt. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, herr talman! Jag vill igen lyfta vilka ringeffekter det ger när man 
satsar pengarna på det privata i tilläggsbudgeten. Fiskdiesel som främjar 
turismen, imagen, som i sin tur kanske leder till inflyttning osv. Börjar 
man diskutera i sådana banor går det vidare ut i samhället, då börjar 
man även diskutera så ute på landet, staden och skärgården. Det kom-
mer i sin tur att ge positiva ringeffekter. Vi ska sluta gnälla och se 
framåt. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Vi ska se framåt och positivt. Det har vi lyft fram i olika sammanhang 
när vi lagt motioner, höja anslagen för näringslivet men inte har det ta-
gits emot positivt från regeringshåll, då har det alltid varit negativt. Jag 
sa i mitt anförande att allt det som stimuleras och sätts fram nu är bra. 
Det skulle vara bra om regeringspartierna skulle tycka att det var bra när 
oppositionen lyfte fram tilläggsanslag för att stimulera. Fiskdiesel har 
jag inget emot, det är positivt. 
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Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Det är roligt att höra att man stöds på det här sättet i 
sitt anförande av Ålands Framtid, tack. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Minister Veronica Thörnroos 

Talman! Värderade ledamöter. Jag avser att ägna mitt anförande åt vindkraf-
ten. En statusuppdatering åt alla närvarande var vi ligger och vad som har 
gjorts. Jag börjar med att backa bandet, tillbaka till den regering som leddes 
av dåvarande lantrådet Viveka Eriksson, där även centern ingick tillsammans 
med liberalerna. Vi la fram en tilläggsbudget våren 2011 där vi skriver ” för 
att kompensera åländska producenter av el från förnybara energikällor då 
ersättningen de tidigare tillgodoräknat sig bortfallit föreslås ett anslag på 
500 000 för 2011 årsproduktion. Ersättningen har tidigare utbetalats av 
finska staten och ansökan om ersättning har inlämnats till tullen. När sy-
stemet med inmatningstariff infördes från 1.1.2011 upphörde den återbäring 
av accis som åländska producenter av el från förnyelsebar energikälla tidi-
gare kunnat tillgodoräkna sig och ersättningen utgår numera inom ramen 
för inmatningstariff systemet”. 2011 var det sista året som våra kolleger på 
rikssidan betalade ett produktionsstöd för el, därför att man hade bytt system 
gått in för ett inmatningstariff system där de nya framtidsvisionerna, vind-
kraftverken skulle få stöd. Bra så. 

Från landskapsregeringen insåg vi ganska snabbt, få se hur det kommer att 
gå för oss, kommer vi att komma med i inmatningstariffsystemet. Vi var ändå 
så pass progressiva och hade en stark optimistisk framtidstro att vi i juni 
skrev en budgetlag, att det skulle vara möjligt att riktigt snabbt utbetala ett 
produktionsstöd även åt de åländska vindkraftsbolagen. I juni 2011 skrev vi 
en budgetlag, det var optimistiskt med tanke på att ingen utbetalning kunde 
göras före 2013 p.g.a. notifieringsprocessen i Bryssel. Men det fanns en tids-
optimism som var stark, lite för stark eftersom vi tog det som en budgetlag, 
som är anmärkningsvärt. 

Processen har gått vidare och arbetet har fortgått mycket intensivt på det 
politiska planet. Finanspolitiska ministerutskottet skriver i ett pressmed-
delande daterat den 11 juni 2013,”finanspolitiska ministerutskottet drog den 
11 juni 2013 upp linjer för stödet till vindkraftsproduktionen på Åland. En-
ligt dessa ställer sig regeringen positiv till att staten bidrar till det produkt-
ionsstöd som betalas för el som produceras vid de vindkraftverk som byggs 
i landskapet”, vackert så. Finlands näringsminister Jan Vapaavuori säger, 
”jag är mycket nöjd med att vi har gjort framsteg i en fråga som varit aktu-
ell i flera år. Arrangemanget markerar regeringens positiva inställning till 
främjande av vindkraften inom hela landet”. 

Mötet och de politiska diskussionerna kom till stånd för att den samlade 
landskapsregeringen, under lantrådet Camilla Gunells ledning, ihärdigt och 
idogt sökt kontakt vid alla möjliga och omöjliga tillfällen med våra regerings-
kollegor i Finland. Arbeta har fortsättningsvis gått vidare, produktionsstödet 
beslöts att utbetalas på Åland även för 2012. Vi såg redan då att processen 
kan dra ut på tiden. Landskapsregeringen valde att betala produktionsstöd 
för el 2011 och 2012, i förhållande till rikssidan som bara betalade för 2011. 

  535 



  

Fördelen som fanns och finns på rikssidan är att man omedelbart kom in i 
inmatningstariffsystemet för ny produktion, den gamla stöds inte. För nypro-
duktion kommer du in i inmatningstariffsystemet. Där har man, som jag tidi-
gare sa, påtalat en stark politisk vilja, även från statsministern håll, att Åland 
ska ingå i systemet. Tyvärr har den viljeyttringen inte avspeglat sig i alla av-
delningar som tjänstemän från landskapsregeringen har kontakt med. Jag vill 
påskina att det finns tjänstemän på rikshåll som inte delar statsministerns 
och näringsministerns politiska målsättning d.v.s. att Åland som har alla möj-
ligheter och förutsättningar att snabbt komma in i systemet och bidra till 
klimatmålet. Det finns i delar av tjänstemannakåren en vilja att bromsa vårt 
inträde.  

Det är inget nytt, självstyrelsen tillkom inte heller snabbt och enkelt utan 
det krävs fortsättningsvis ett idogt arbete. Det första vi måste få på plats är ett 
lagstiftningspaket för att få det att fungera fullt ut. Det är viktigt att den goda 
dialog som förs mot arbets- och näringsministeriet fortgår. Våra tjänstemän 
gör ett fantastiskt arbete, vi har hitintills producerat sex olika lagförslag. Ett 
grundförslag med varierande komponenter för att söka en gemensam lösning 
med arbets- och näringsministeriet.  

Man kan fråga sig, vad har Finlands arbets- och näringsministerium med 
hur vi utformar vår lag, vi är väl ändå en lagstiftande region? Svar ja, men i 
och med att landskapet Åland kommer att ingå i ett system som administre-
ras och övervakas av arbets- och näringsministeriet måste lagstiftningen vi 
har matcha mot den finska lagstiftningen, det måste finnas en konsensus 
kring det eftersom vår lagstiftning är färdig behöver även den finska lagstift-
ningen delvis revideras. Tidsmässigt är inte det något problem, det går snabbt 
för Finlands riksdag att revidera ett lagförslaget. Det tar något längre tid hos 
oss med tanke på hur lagstiftningsprocessen ser ut. Jag vill vara tydlig med 
att vi fortsättningsvis, oförtrutet på politisk och tjänstemannanivå arbeta vi-
dare för att möjliggöra att de åländska vindaktörerna ska kunna ingå i inmat-
ningstariffsystemet på samma premisser som de finländska aktörerna gör. 

De här har tagit alldeles för lång tid, i mitt tycke. Det här har tagit alldeles 
för lång tid, säger oppositionen och försöker via budgetmotioner påtala beho-
vet av stöd till våra vindkraftsaktörer som för tillfället blöder. Jag delar den 
analysen, vi måste försöka hitta en väg framåt så att de klarar sig och håller ut 
tills de ingår i inmatningstariffsystemet. 

Som ltl Gunnar Jansson brukar vara tydlig med ska utbetalningar av stöd 
baseras på lag. Här har vi ett problem för det stöd vi vill utbetala under en 
mellanperiod måste ha stöd i lag och lagen måste notifieras. Vi har, för den 
som är välbekant med terminologi, tittat på möjligheten till de minimis-stöd 
och det är inte heller gångbart för tillfället eftersom det produktionsstöd, som 
betalades ut för åren 2011 och 2012, utbetalades 2013, vilket gör att 2013 rä-
knas som det första året. EU:s utbetalningsprinciper vad gäller de minimis 
baserar sig på tre år 2013, 2014 och 2015 är det inte möjligt enligt de minimis 
regelverk att utbetala stöd. 

Landskapsregeringen och våra tjänstemän fortsätter att driva frågan vi-
dare. Vi tror som många andra i salen, oberoende regeringsställning eller op-
position att vindkraften är en möjlighet för Åland. En möjlighet att komma 
emot och möta de klimatmål som finns. Tack.  
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Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Minister Thörnroos och jag har samma åsikt när det 
gäller vindkraften, att vi vill ha det förverkligat och helst så fort som 
möjligt., Det är tråkigt med de problem som framförs. Man har hört via 
press och officiellt att statsminister Katainen tänker stiga av, har land-
skapsregeringen i de analyserna diskuterat vad händer då, var finns den 
politiska viljan i fortsättningen om det kommer en annan person på pos-
ten? Ministern påpekade att statsministern och näringsministern har 
gett stöd och jobbat för det, då är min oro vad händer om vi får en annan 
politisk inställning i det fortsatta arbetet. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack talman! Tack för den frågan ltl Eklund. I många av de elementära 
frågorna har ltl Eklund och jag, trots att jag är i regeringsställning och 
ledamoten i opposition, en samsyn även i frågeställningar som rör vind-
kraften. Jag vill vara tydlig med att säga att det inte enbart är minister 
Vapaavuori och statsminister Katainen det förs diskussioner med. Med 
alla politiska ledare, med riksdagsledamöter och med de lobbyingorga-
nisationer som finns på rikshåll försegår ett kontinuerligt arbete. Frågan 
är inte helt avhängiggjord av minister Katainens synpunkt, han företrä-
der en regering. Jag vill uppmana er alla i era kontakter med riket, att 
alltid trycka på frågan kring vindkraften, alltid försvara den, alltid för-
klara den. Ta kontakt med mig om ni behöver mer information eller ny 
statusuppdatering så driver vi projektet tillsammans, det behöver vi 
göra om vi ska lyckas med det. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Det här är en process som kommer att ta tid, vad gör vi under tiden när 
företagen blöder? Vi marknadsför att det är ett miljötänkande och fram-
åtsyftande samhälle, där vi stöttat vindkraften eller åtminstone tagit del 
av de som satsats på vindkraften, det skulle vara synd att vara med och 
se när det skrotas ner. Den risken finns, för vi kommer till ett stadie när 
bolagsägarna och ägarna till vindkraften måste ta ställning, vi kan inte 
blöda längre, nu måste vi rusta ner. Den tiden kommer närmare och 
närmare och jag hoppas att man kommer till en lösning från landskaps-
regeringen. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Det försegår politiska diskussioner i landskapsregeringen hur 
vi ska komma vidare. Jag vet inte om det är olyckligt eller lyckligt att 
priset för förnyelsebar energi är så pass lågt som det är nu, det har gjort 
att bolagen har det sämre. I bokslutet för 2013 ser det bra ut för vind-
kraftsbolagen. Man måste vara medveten om att det beror på den inbe-
talning som är gjord för uteblivet produktionsstöd för 2011, utbetalades 
2013 vilket gör att boksluten inte är riktigt sanningsenliga. Visst är det 
sanningsenligt men å andra sidan överensstämmer det inte med verk-
ligheten, därför att verksamheten dagligdags är avsevärt mycket sämre. 
Vi är medvetna om det och söker alternativa lösningar inom det lagut-
rymme som finns. 
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Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Vi har ingen anledning att betvivla att landskapsregeringen 
jobbar med att få med Åland och åländsk vindproduktion i det fin-
ländska inmatningstariffsystemet. Det har funnits en konsensus i frågan 
under många år, jag är säker på att det arbetet fortgår. Jag är medveten 
om de problem som beskrevs av infrastrukturministern, när två parter 
ska enas, krävs det att båda enas. Vad gör vi med vindkraftsproduktion-
en fram tills att vi förhoppningsvis är med i systemet? Jag tolkar det 
som att infrastrukturministern sa, det finns en beredskap hos land-
skapsregeringen att via lag, som också vi föreslår, hitta ett sätt för att se 
till att vi har en vindkraftsproduktion den dagen vi går med i inmat-
ningstariff systemet, att vi har en mottagare så att frågan kan utvecklas. 
Har jag uppfattar det rätt? 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Det är glädjande att det finns en samsyn i landskapsregeringen 
och ingen one man show från min sida, ingenting som bara den här re-
geringen har gjort, utan ett arbete som har bedrivits i många år på 
Åland. På finska sidan sitter man med barnsjukdomar och funderar, vad 
händer med fåglar, är det miljöstörande, en vindkraftspark är ett natur-
ligt element på Åland där vi kommit mycket längre. Vi kommer att ta 
upp diskussionen i samband med budgeten inför 2015. Med den kun-
skap jag har i dagsläget, är det svårt att göra något specifikt före 2016. Vi 
kan ta upp en lagstiftningsprocess, inleda notifieringsprocess, men en-
ligt de minimis regelverk finns ingen möjlighet att utbetala före 2016, 
jag bedömer det som osannolikt att processen skulle gå så snabbt att nå-
got kan ske 2015. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det blir en detaljerad diskussion men precis som här besk-
revs togs en lag för 2011 och sedan för 2012 för produktionsstöd. Notifi-
eringen var klar 2013, man kunde retroaktivt betala under 2013 för de 
två föregående åren. Fortare man inleder lagstiftningsprocessen, fortare 
kan man ha en lag som träder i kraft, notifierad naturligtvis, fortare 
kommer man till den stabiliserande funktionen vilket bör ske för att se 
till att vi har vindkraftsproduktion kvar. Eftersom det är bråttom, det tar 
tid, då är det bättre att inleda processen så fort som möjligt. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack talman! Lagstiftningsarbetet tar en viss tid och processen bör inle-
das så snabbt som möjligt. Lagskrivningsproceduren, den tid som lagbe-
redningen behöver på sig, är i detta fall tämligen kort. Det som nu åter-
står är politiska diskussioner, en förankring i Ålands lagting om vi är vil-
liga att fortsättningsvis stöda den här formen av energi, tills vi kommer 
med i inmatningstariffsystemet. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Jag uppskattar infrastrukturminister Veronica Thörnroos 
engagemang i frågan och kan påräkna liberalernas lojala stöd i alla akti-
viteter som bär framåt. Av det enkla, men allvarliga självstyrelsepoli-
tiska skälet att vi inte på Åland kan ha det sämre med självstyrelse än 
vad vi skulle ha utan. Ni hörde rätt, vi befinner oss i en situation där de-
lar av vårt samhälle får bära en del av de följder som systemet erbjuder. 
Det kan inte vara en show eller en fråga om resurser när det handlar om 
självstyrelsens yttersta dimensioner, d.v.s. tillse att självstyrelsen inte är 
en hämsko utan en möjlighet i vår utveckling. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack talman! Tack för de värmande orden, ltl Gunnar Jansson. Gällande 
självstyrelsen och den situation vi befinner oss i tror jag på ärlighet. Vi 
som sitter här vet att näringslivet ingår inom självstyrelsens grundom-
råden. Vi skulle kunna här och nu, stifta en lag, notifiera den och själva 
från åländsk sida betalar stödet, i storleksordningen 6 - 7 miljoner per 
år. Det har bedömts att inte vara fullt ändamålsenligt. Därför har vi ar-
betat, redan under Viveka Erikssons ledning som lantråd, för att nå en 
konsensus i frågan tillsammans med Finland, det finns en dubbelvin-
ning både för riket Finland och för Åland. Vi arbetar vidare och jag tack-
ar för stödet från liberalerna. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Där har vi den klassiska skillnaden mellan de jure och de 
facto, skillnaden mellan hur det är enligt lagboken och hur det är i prak-
tiken. I det levande livet att de resultaten som räknas, resultaten ser vi. 
Inga ansträngningar kan sparas för att komma vidare, de mest enkla och 
omedelbara åtgärden var att godkänna motionen. Ministern uttalade sig 
inte med så tydliga ord om behandlingen av motionen, men motionens 
innehåll förstod jag att ministern omfattar. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Inga ansträngningar har sparats, inga ansträngningar kommer 
att sparas. Den motion som liberalerna lägger fram är helt i paritet med 
det linjearbete som landskapsregeringen bedriver. Det finns ingen mot-
sägelsefullhet, det finns en vinning att föra projektet vidare. Låt inte 
stupa på ett politiskt stopp huruvida det är en motion eller inte. Jag 
uppskattar om vi fortsättningsvis stöder landskapsregeringens arbete, 
jag gör vad jag kan för att informera liberalerna och även det andra op-
positionspartiet Ålands Framtid, så att vi kan driva frågan vidare. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Danne Sundman 

Fru talman! Jag ska i mitt anförande prata fiskfabrik, vindkraft, polishuset, 
att spara i konsumtionsutgifterna, näringspolitik och om den s.k. krisen. 

Fiskfabriken är ett projekt som alla är bekanta med. Jag vill göra en tillba-
kablick. Efter den stora rumban med Ålands industrihus där investeringen i 
kvarteret iTiden granskades av EU-kommissionen, man kom fram till att det 
förekom otillåtet statsstöd, vilket för många var en stor tragedi. Egentligen 
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var det något sunt, samhället ska inte konkurrera med privata fastighetsägare 
och investerare. Det ledde till mycket bekymmer innan det var upprätt, vilket 
det nu slutligen är. 

Det har lett till att man tror att man inte kan göra något i den här bran-
schen, att EU förbjuder allting. Tittar man runt oss pågår det tyvärr, får man 
säga, sådana projekt där det utgående från resultatet av Ålands industrihus är 
det otillåtet statsstöd. Men det är andras problem. 

På Åland har vi den styrkan, och den måste vi använda oss av, vi vet vad 
man inte får göra. Då vet vi också vad man får göra. Hur man kan göra inve-
steringar, kan stöda dem och knuffa på dem innanför EU:s regelverk. Det 
finns detaljerat utfäst vad och hur man kan göra. Nu måste man ändra det ak-
tuella utvecklingsbolaget, norra Ålands industrihus, sätt att hjälpa till så att 
det är lagligt och uppfyller reglerna. Det tror jag alla håller med om. 

Det är enkelt, man ska inte göra något som inte är marknadsmässigt. När 
man gör något, ta reda på om det enligt EU-kommissionens instruktioner är 
att betrakta som marknadsmässigt, då är det okej, inte otillåtet statsstöd eller 
otillåten konkurrens. 

Nu är norra Ålands industrihus, där jag är styrelseordförande, på väg att 
göra en sådan satsning, som görs utgående från de nya ramarna. En satsning 
i en fabrikslokal, som heter duga 15 000 m2, den görs på helt marknadsmäss-
iga grunder. Det betyder att hyran räknas ut efter en marknadsmässig hyres-
nivå och en avkastning på insatt kapital, som är marknadsmässigt. Dessutom 
görs den i samarbete med det privata näringslivet. Det som efterfrågas av lag-
tinget är att ge landskapsregeringen en fullmakt att kunna garantera ett lån 
på 1,5 miljoner euro. 

En garanti, som för att bli marknadsmässig, ska värderas, prissättas och 
betalas av norra Ålands industrihus eller av de bolag som äger fastigheten och 
påföras hyresgästen. Allt med rätt prislapp, inget stöd någonstans som kom-
mer ur skattebetalarnas fickor, då går det att genomföra sådana här projekt. 

Med de ramar som de minimis regelverk ger, vilket är helt tillåtet om man 
håller sig innanför dem, gör att man kan med den här modellen kan göra så 
här stora investeringar tillsammans med näringslivet. Jag är personligen kal-
lad till finansutskottet och kommer att redogöra i detalj för investeringen. Det 
är glädjande att kunna vara en liten del i det stora projektet från landskapets 
sida. Den insats som landskapet gör, dessutom få betalt för, är väldigt viktig 
och en liten del av en stor satsning som kommer att gå över 20 miljoner to-
talt, och ger 20 arbetsplatser osv. Jag hoppas att lagtinget är positiv till ga-
rantin. 

Jag vill tacka infrastrukturminister Thörnroos för redogörelsen för vind-
kraften, landskapsregeringen skriver kort om det i tilläggsbudgeten. Alla är vi 
överens, när det gäller produktionsstödet, att inte låta vindkraftsbolagen 
drabbas av självstyrelsen fram till inmatningstarifferna kommer i gång. Det 
är ingen ryggtavla som vänds mot vindkraftsbolagen, alla är för att det borde 
redas upp men det är ett litet aber, var ska pengarna tas? Alla pengar som det 
utfästs löften om, eller som budgeteras, ska tas någonstans ifrån eftersom det 
finns ett underskott i landskapets ekonomi. Det är något man måste lösa till-
sammans med andra utökningar för att någon gång komma hur det struktu-
rella underskott som landskapet har. Hittar vi på nya saker att sätta pengar 
på, måste vi hitta på nya inbesparingar eller nya intäktsmöjligheter att ta dem 
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ifrån. Det pågår politiska diskussioner i regeringsblocket, jag hoppas det 
kommer ut i positiv riktning så fort som möjligt. 

Om man som åländsk investerare, de åländska vindkraftsinvesterarna räk-
nas i tusental, andelsägarna i Ålands vindenergiandelslag har gjort sin inve-
stering utgående ifrån att verksamheten var accisbefriad, det är den fortsätt-
ningsvis i Finland men p.g.a. självstyrelsen har den förmånen försvunnit för 
de åländska aktörerna. Med samma resonemang att andra branscher ska ha 
samma förutsättningar som sina kollegor på andra sidan skiftet så borde man 
föra de här på rätt, det hoppas jag att vi tillsammans kan göra. 

Polishuset är äntligen på gång efter många års funderande och planerande 
och det är väldigt viktigt för myndigheten, det vet den som har insyn i polis-
verksamheten, att ge förutsättningarna för en av självstyrelsens verkliga juve-
ler, ge dem de verksamhetsförutsättningar de förtjänar. Det är en viktig del i 
att skapa förtroende mellan myndigheternas personal, landskapsregeringen 
och ytterst oss här i Ålands lagting att vi satsar på detta. 

Det jag sa i en replik, att spara fem procent av konsumtionsutgifterna. 
Ålands Framtid skapar sig ett politiskt utrymme som man sedan vitt och brett 
använder i sina förslag. Studerar vi detta, man vill spara fem procent av det 
samlade konsumtionsutgifterna. Det är 194,6 miljoner totalt, fem procent av 
det är 9,7 miljoner, det är vad man vill spara. Man kan hålla med om är att 
det finns ett strukturellt underskott som 0,8 procent av BNP ungefär 10 mil-
joner som vi borde spara, där håller vi alla med. Trots att årets budget är i ba-
lans med en tio miljoners klumpsummereservering från PAF-pengar så är det 
ändå strukturellt. 

Hur lätt är det här att göra? 194 miljoner, vi kan direkta ta bort pensioner-
na, det går inte att spara i pensionerna, då är det 164 miljoner kvar som i nå-
gon mån skulle kunna sparas på. Hur stor del är ÅHS, 81 miljoner det är näs-
tan hälften. Där vill Ålands Framtid spara en procent, 811 000 bara. Efter 
ÅHS och pensionerna har vi en inbesparing kvar på 8,9 miljoner som fort-
sättningsvis ska göras. 83 miljoner konsumtionsutgifter kvar, det betyder att 
vi ska spara tio procent på allt utom ÅHS, över tio procent på resten. Hur 
många lärare, tjänstemän i centralförvaltningen måste vi göra oss av med? 
Vad måste vi sluta med? Det är väldigt drastiska inbesparingar. 

Om man som, ltl Runar Karlsson sade, att en tjänsteman kostar 50 000 
vilket är lågt räknat, handlar det om 178 personer. Det handlar om i storleks-
ordningen hundra tjänster bort, utöver de 70 tjänster man tar bort i år. Från 
2001 års nivå som vi är tillbaka på ska vi ta bort hundra tjänstemän, om vi 
inte kan spara på inköp vilket man även kan göra. De är omöjligt, med dagens 
förutsättningar, den position vi har i den ekonomiska krisen att ge sparken, 
mer eller mindre, åt hundra tjänstemän förutom ÅHS. Det skulle få enorma 
konsekvenser för det åländska samhället, det skulle hända bara en sak, det 
skulle finnas i ett annat moment, nämligen arbetslöshetsunderstöd under nä-
ringsavdelningen. Där skulle man få ta kostnaderna, man blir inte av med 
konsumtionsutgiften bara till en del, även om man skulle vara drastisk som 
Ålands Framtid föreslår. 

Det finns bara ett ord för detta, orealistiskt icke genomförbart inbespa-
ringsförslag, så är det. Om man inte är beredd att ta på andra saker, sluta in-
vestera och ta bort avdelningar på ÅHS osv. Med den fas vi är nu när vi under 
flera år har smalnat av, är vi nere i 2001 års nivå som går det helt enkelt inte. 
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Stugvärmen som Ålands Framtid vill bjuda in ålänningarna i är ett luftslott, 
om man tittar på det på det här sättet, kom ihåg det. 

Gällande näringspolitiken, om man lyssnar till debatten i lagtinget visst 
spelar näringspolitiken som förs Åland roll, den är viktig för en del branscher 
och företag. Men i det stora hela är det en droppe i havet av vad som är viktigt 
för Ålands näringsliv. Det finns drivna entreprenörer, riskvilliga företagare, 
som vill förvalta den rikedom som finns på Åland och få den att byta generat-
ion och utvecklas. De personerna är viktiga som sitter i de åländska styrelse-
rummen, det är bara detaljer som kommer härifrån, man ska inte sätta alltför 
stora förhoppningar på vad näringsminister Karlström och kompani och vi 
här egentligen kan göra. 

Det finns mycket annat som är näringspolitik, den trygghet i samhället och 
den stabilitet vi skapar när vi inte tar bort över hundra tjänstemän och skapar 
massarbetslöshet på ett bräde och kommer med tuvan som välter lasset. 

När vi trots ekonomiskt svåra tider fortsättningsvis har en hög välfärd, det 
är tryckt och attraktivt att bo på Åland, det är viktigt för att företagarna ska 
våga ta djärva steg framåt. Det tas djärva steg, det kommer nyheter varje 
vecka om djärva steg som direkt eller indirekt har stor inverkan. T.ex. Lun-
dqvist rederiernas senaste satsning, som man kan tycka är fjärran från Ålands 
näringsliv, men det är de facto i dess allra innersta krets som man gör en in-
vestering, i den ekonomiska motorns ena hjälpmotor, som är väldigt viktig 
för Ålands sjöfart och den internationella delen av sjöfarten. Näringspolitik är 
viktig att vi prioriterar det, ge det inte alldeles för stor roll och kom ihåg att 
det är viktigt att försöka skapa en framtidstro, fast vi är i botten av en kris. 

Det för mig på den sista punkten, krisen som vi upplever. Vi är någonstans 
över bottensedimentet, där flundrorna simmar, det är negativt ena dagen och 
positivt andra dagen. Den nya oron har kommit in med Putins agerande och i 
praktiken krigshot nära oss, kommer vi att såga på i bottenslammet en bra 
tid. Vi har varit i krisen sedan 2008, vi ska komma ihåg att det minskar hand-
lingsutrymmet att föra ekonomisk politik och vara drastisk. Det minskar be-
tydligt jämfört med hur det var de första åren, man kunde göra mycket större 
nedskärningar men valde att inte göra det, istället göra tillfälliga åtgärder 
som permitteringar. 

Det är historia och det går att läsa i budgeten var vi är, låt oss nu i stället 
koncentrera oss på att hantera krisen på ett vettigt och försiktigt sätt, som 
ÅSUB skrev är det viktig vad vi gör här. Tittar vi på BNP, orsaken till ned-
gången är dels förklaringar att man tagit bort ekonomisk verksamhet, flaggat 
ut fartygen är en stor del. Det är även en utebliven expansion i den offentliga 
sektorn, som vi slutat med både i kommunerna och i landskap, nu kommer 
den att bli ännu tydligare. 

Tidigare har BNP från offentlig sektorn varit en betydelsefull del. Från 
2013 kommer offentlig sektors del av BNP vara minskande, den växer fortfa-
rande 2013 men 2014 och 2015 kommer den att minsta. BNP i all ära, men 
det är ett trubbigt instrument för den åländska ekonomin, den mäter egentli-
gen inte välståndet. De 1140 miljonerna som BNP-siffran från 2011 baserar 
sig på, det finns mycket andra parametrar som är viktigare att hålla reda på 
när det gäller den åländska ekonomin. Viktigast av allt är sysselsättningen, 
att vi inte hamnar i en situation där vi får en ökad arbetslöshet. 
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Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, fru talman! Min replik gäller huvudanförandet avsnitt nummer 
ett. Jag uppskattade kollegan Danne Sundmans analytiska grepp om 
frågan om stöd till näringslivet, tillåtna och framför allt förbjudna när 
det gäller tillträde till den gemensamma marknaden. Jag omfattar reso-
nemanget i huvudsak i den meningen att själva idén med unionens inre 
marknad och de fyra friheterna ger rätt och möjlighet till tillträde på lika 
villkor, då är det alldeles uppenbart att olika grad och typer av stödsy-
stem kan rubba den saken. Min uppskattning baserar sig på att det inte 
är så länge sedan vi här i lagtinget måste rösta ner ett förslag, 2007, om 
att landskapet på egen bekostnad skulle bygga golfbana. Mycket har 
hänt under dessa tider och det är jag glad för. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Danne Sundmans retorik är vanlig, han jämför alltid 
med tjänster, vi ska dra ner på lärare, vem är det som får gå och vi blir 
arbetslösa. De 70 tjänsterna som landskapsregeringen har permitterat 
de har väl själva blivit arbetslösa, det är inte bara vi som förorsakar det. 
Det är ett märkligt resonemang, men det finns andra sätt att spara inte 
bara direkt på tjänster. Vi har många gånger ifrågasatt det som står i re-
geringsprogrammet om utmanarrätter, varför har inte landskapsrege-
ringen påbörjat det, sett hur man kan effektivera verksamheter, lägga ut 
tjänster eller utföranden på privata entreprenörer istället? Danne 
Sundman är någon form av ekonomisk, analytisk talesman men jag tror 
mer på ÅSUB:s rapporter en Danne Sundmans. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Tack, fru talman! De tjänster som har sparats in hittills har till stor del 
varit naturlig avgång eller så tidigt i krisen att det fått jobb i privat sek-
tor, det har ordnat sig för de allra flesta, det har inte ökat arbetslöshet-
en. När vi sågar i bottenslammet är det en annan situation om vi skulle 
friställa ytterligare hundra tjänstemän, lärare eller vad det kan vara. 
Konsumtionsutgifterna är i praktiken bara löneutgifter de övriga är väl-
digt lite. Gällande min analytiska förmåga baserar den sig ÅSUB:s rap-
port som jag citerar, att den offentliga konsumtionen måste övervägas 
väldigt noggrant, att man inte blir en aktör som drar omkull lasset, det 
är ÅSUB som skriver det, inte jag som hittat på det. 

Ltl Brage Eklund, replik 

En reflektion som jag gjorde när jag tittade på den totala konsumtions-
utgiften när landskapet har sparat eller minskat 70 tjänster, konsumt-
ionsutgifterna minskar inte, de ökar. Vad beror det på? När Danne 
Sundman göra analyser kan han också förklara det för mig. Jag begärde 
att han skulle utveckla utmanarrätter men fick ingen kommentar. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! När det gäller utmanarrätter, ursäkta att jag glömde bort 
det, är det något väldigt positivt och jag hoppas under de budgetdoku-
ment som landskapsregeringen ska komma med, som är kvar under näs-
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tan halva perioden, hoppas jag att vi kan komma till något sådant verk-
tyg, det är sunt med konkurrens. Gällande konsumtionsutgifterna står 
det i analys i samband med bokslut och budget, varför vissa delar av 
konsumtionsutgifterna t.ex. pensionerna ökar drastiskt de här åren. Vi 
vet vad som händer med konsumtionsutgifterna i bokslutet 2013, då går 
det att andra hållet. I konsumtionsutgifterna ingår förutom löner som är 
den dominerande delen, dessutom bränslekostnader vissa år dyrt andra 
år billigt. Det viktiga är att man i grunden är positiv och inte så negativ 
som Ålands Framtid. Skulle Ålands Framtid karakteriseras i en film 
skulle den heta tre generationer pessimister, eller liknande. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Vi har en motion från Ålands Framtid som anger att man 
skulle sänka den samlade konsumtionsutgifterna med fem procent. Ltl 
Sundman redogjorde att det är ungefär 190 miljoner som är samlade 
konsumtionsutgifter, drar man bort pensioner och ÅHS, som ville spara 
en miljon, då blev det 80 miljoner kvar, tio procent blir kvar som man 
skulle spara på resten. Jag läser i bokslutet att i de samlade konsumt-
ionsutgifterna ingår material, förnödenheter och inköp av tjänster från 
privat sektor för 70 miljoner. Jag förstod att motionärerna inte ville 
skapa arbetslöshet inom privat sektor. Drar vi bort 70 miljoner blir det 
bara 10 miljoner kvar att spara på, det bli närmare hundra procent som 
ska sparas. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Det blir mycket siffror. I de totala konsumtionsutgifterna på 
194 miljoner så stämmer det. I skolor osv. har man kommit ner till en 
personal att man inte kan spara mera på tjänstemän, även om man lätt 
kan översätta det till hundra tjänstemän med den prislapp som ltl Runar 
Karlsson hade. Vilket kan vara lätt på externa aktörer att dra in köp av 
tjänster osv. så drabbar det privat sektor, det är lätt att man hamnar i en 
situation där man träffar precis de som ÅSUB varnar för, att även offent-
lig sektors konsumtion är viktig och en trygg del av det privata närings-
livets intäkter. Då gör man större skada än man menar göra nytta och 
får dessutom betala det i arbetslöshetsunderstöd. De här måste man 
tänka på när man hyxar till med en siffra som fem procent av de totala 
konsumtionsutgifterna. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Förslaget som diskuteras i plenisalen är att dra ner fem pro-
cent på det samlade konsumtionsutgifterna. Inköpen från privat sektor 
på 70 miljoner, betyder att 3,5 miljoner skulle det privata näringslivet få 
lida av en sådan åtgärd, det är väldigt mycket. Jag kan hålla med ltl 
Sundman om att man måste gå in i siffrorna för att få reda på vad de 
olika förslagen kan resultera i och det är viktigt för finansutskottet som 
ska behandla ärendet att man får en analys även här i plenum över vad 
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det är frågan om. I bokslutet är lönekostnaderna ungefär 110 miljoner av 
190 miljoner. Där är det i huvudsak lärare, hälso- och sjukvårds perso-
nal, poliser och den typen av verksamhet vi har som ska dras ner så kraf-
tigt. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Det är precis så det är, tar man det rakt av linjärt, är det 3,5 
miljoner, risken finns att man behöver ta en större del av den privata 
kakan om man ska uppnå målet, då gör man större skada än var me-
ningen var. När det kommer till den här fasen i krisen, till landskapet 
som helhet får man ändå ta den kostnaden. Det är sundare att folk har 
sitt arbete kvar, att sysselsättningen bibehålls och det är stabilitet i sam-
hället. Det skapar annars är något som också är en viktig ingrediens i 
näringspolitiken, som jag var inne på i mitt anförande. Jag håller helt 
med att Ålands Framtid skapar sig ett luftslott som givetvis är fiffigt om 
man har utrymme att föra en politik, man måste klandra det och berätta 
att utrymmet inte finns, tyvärr. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Torsten Sundblom 

Tack, fru talman! Jag ska ta upp en sak och det gäller anskaffning en av färjor 
och fullmakten att beställa en ny. Vi har en ålderstigen flotta inom skärgårds-
trafiken och fordonen har växt, både bussar och bilar. De båtar som körs med 
är egentligen olämpliga eftersom de inte tar 76 ton som kommer som viktbe-
gränsning. De är smala, trångt på bildäck, folk smutsar mer sig när det ska i 
och ur bilarna, det är viktigt att vi får nytt tonnage inom skärgårdstrafiken. 

I budgeten nämner man en summa mellan 15 till 25 miljoner det är ett 
stort spann, finansutskottet behöver gå igenom den biten och precisera sig. 
Det skulle vara bättre om man kom till ett spann som var mindre. 

Vi beviljade tilläggsanslag redan i tilläggsbudgeten för 2013, hundra tusen 
för utvecklingen av den nya färjan, finansutskottet behöver fundera och gå 
igenom hur mycket pengar vi har satt på utvecklingen av färjan, vad har vi för 
den biten. Jag är för att vi får en ny färja, det behövs men skulle ha kunnat 
komma ihop med kortruttsmeddelandet. Tack. 

Minister Fredrik Karlström 

Fru talman! Det finns några saker jag tänkte säga, med inte förlänga debatten 
och diskutera LBU-programmet eftersom vi troligtvis gör det på onsdag nästa 
vecka, kommentarerna kring det hoppar vi över. 

Ltl Sundblom undrade i ett replikskifte om riskerna med den landbaserade 
fiskodlingen, kommer skattebetalarna att till slut få stå med notan. Allt före-
tagande är en risk. Jag berättar lite kort, även om ltl Sundman var inne på 
hur affären är uppbyggd. Det är ett projekt som pågått under många år, 
många regeringar tidigare har försökt med olika medel hjälpa till att få en 
landbaserade fiskodling.  

För två år sedan kom en förfrågan till näringsavdelningen om vi kunde 
vara med och finansiera en förstudie, gällande regnbåge, en större storskalig 
anläggning. Näringsavdelningen beviljade medel, det är offentligt för alla att 
titta på den utredningen som är väldigt komplex och intressant.  
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Det resulterade också i att de som började göra utredningen, gick vidare 
med tankar och planer och letade finansiärer. En av de finansiärerna som 
kom med i ett tidigt skede var Ålands utvecklings Ab som haft en stor roll, va-
rit med och tagit fram mera fakta, sytt ihop hela finansieringspaketet. Från 
att ha haft en större roll i början har man när mer privat kapital kommit in 
gått ner till en ägarandel på fem procent som Ålands utvecklings Ab har i Fi-
fax, aktiebolaget som ska driva den landbaserade fiskodlingen. Fem procent 
är samhällets del i det producerande bolaget, resten är privata riskkapitalister 
och åländska företag. Majoriteten av ägandet är åländskt. 

Eftersom det är så otroligt stor satsning närmare 20 miljoner som vi hörde 
ltl Sundman säga, så var fastighetsbyggandet ett problem. Byggnaden är så 
stor att den ligger på 6 miljoner euro, 15 000 m2 och det var ett sätt att lyfta 
ut den tunga finansieringsposten ur hela projektet och ”bara” ha 12 - 13 mil-
joner att finansiera innehållet i byggnaden på.  

Byggnaderna är väldigt stor och simpel till sin konstruktion. Om det skulle 
gå åt skogen där Ålands utvecklings AB äger fem procent och övriga cirka 95 
procent, går det att göra annat med den lokalen eftersom det bara är fastig-
hetsskalet, den stora byggnaden som norra Ålands industrihus tillsammans 
med en privat investerare kommer att bygga. 

Vi begär i tilläggsbudgeten att landskapet ska till sitt eget bolag, som vi 
äger till hundra procent, ge en garanti att bolaget kan gå till banken och låna 
pengar för att på samma sätt som den privata investeraren ta ut marknads-
mässig hyra för den lokalen man ska bygga. Allt är inte i hamn ännu, men det 
går väldigt bra. Vi hoppas verkligen att projektet förverkligas, men i allt före-
tagande finns en risk och så även för norra Ålands industrihus. Med garantin 
från landskapet så flyttas den risken över hit. Det finns ett värde i fastigheten 
oavsett vad som händer inom 5,10 eller 15 år, finns det annat man kan göra i 
den, eller montera ner den och göra något annat av den. Jag vill säga redan 
nu att det inte är så stor risk för skattebetalarna i den här affären. 

Den andra åtgärden vi ha skjutit in i tilläggsbudgeten är ett stimulanspa-
ket, både till det nationella företagsstödet och till lantbruket. Totalt på hela 
perioden, hela året är det drygt 3,7 miljoner och det är oerhört positivt att det 
finns en stor och stark investeringsvilja ute i det åländska samhället. Jag vill 
koppla tillbaka till de dystra penseldrag som har målats under tilläggsdebat-
ten särskilda från oppositionen.  

Vi kan titta vad som har gjorts de senaste åren på Åland. Jag undrar om 
det finns motsvarande områden, Ålands befolkning, Ålands capita som har 
investerat så oerhört mycket som man har gjort sedan 2008 när lågkonjunk-
turen runt om i världen slog till och finanskrisen visade sitt tryne. Vi har allt 
från stora kryssningsbåtar Viking Grace och Finlandia som är två stora inve-
steringar, Maxinge, Goodtechs kontorsfastighet som byggs, Smakbyn och 
Haga kungsgård och oerhört många privata insatser som gjorts utan något 
som helst stöd av samhället, titta på Byggvaruhuset en fem miljoners investe-
ring som slutförs. Allt detta har gjorts de senaste åren efter finanskrisen tagit 
tag av världen. Att säga att vi har ett misslyckat ekonomiskt decennium 
bakom oss är kraftfulla ord.  

Vi har ett fantastiskt näringsliv som har gjort enorma insatser, en arbets-
löshet som är den lägsta i världen den högsta sysselsättningen bland kvinnor 
någonstans, även männen är bra rankade. Som ltl Sundmans sa, finns det 
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mycket annat i näringspolitik som gör att man vågar satsa och tro på framti-
den. 

Det betyder att man har en infrastruktur som fungerar, skolklasser och da-
gis som har det bra, områden där vi tar hand om de äldre, vårdköer som är 
hanterbara saker som vi tar för givet i ett samhälle som vi levt i det senaste 20 
åren. När hade vi det riktigt misslyckat och katastrofalt senast, det var i bör-
jan av nittiotalet. Sedan början av nittiotalet har det bara gått uppför för 
Åland. Det har varit positivt och tillväxt, vi har aldrig haft så mycket pengar i 
plånboken som vi haft de senaste åren. Vi har aldrig tidigare i den åländska 
historien bott på så många kvadratmeter som vi gjort de senaste åren. 

Vi har oerhört mycket att vara stolta, glada och positiva över och lyfta fram 
och det måste man göra varenda gång. Det finns få samhällen som det 
åländska att leva och bo i, det märker vi med 40 års kontinuerlig inflyttning. 

Det var egentligen konsekvensanalysen av LBU som jag tänkte prata om 
som jag inte ska göra och den landbaserade fiskodlingen. Som ni ser i till-
läggsbudgeten, fast jag egentligen inte tycker att det behövs, har vi satt både 
hängslen och livrem på garantibeloppet för vi kommer att notifiera de stöd, 
som det indirekt är, med att ge en garanti. Det är under de minimis regelverk 
men eftersom det handlar om fiskodling som är en näring som går under 
EU:s strukturfonder, för de kommer att få stöd den vägen, kommer vi att göra 
det säkra före det osäkra och notifiera den, även om norra Ålands industrihus 
inte har något med fiskodling göra. Det här vet alla aktörer om och de skriver 
vi om i budgeten. 

Det som ltl Sundman tog upp att man ska spara fem procent, jag har svårt 
att se att det är möjligt på det sätt som Ålands Framtid ser att det är möjligt. 
Jag håller med om att det finns möjlighet att bli produktivare, effektivare och 
förbättra olika processer och resultatdrivna insatser. När den digitala agen-
dan faller på plats och vi kan använda tekniken till vår fördel kommer man 
att få oerhört mycket mera gjort i en redan effektiv förvaltning.  

Vi fick höra av Ålands Framtid att vi hade en ineffektiv förvaltning, jag kan 
tala för min del när det gäller jordbruk, skogsbruk, näring och arbetsmarknad 
på Åland så är det en effektiv förvaltning som jag är stolt att ansvara över. Jag 
har inga problem att när som helst ställa mig upp och säga att det görs ett 
hästjobb på avdelningarna. Är det på näringsavdelningen man också vill 
spara fem procent? Eller ska det inte göras där, inte heller på ÅHS eller de 
andra områdena, det är enkelt och populistiskt att finansiera vindkraftsstöd 
och ytterligare utökat LBU-anslag med fem procent som de facto inte existe-
rar. Jag slutar där och vi fortsätter med LBU-debatten på onsdag. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Det var i en replik mot vicelantrådet jag lyfte frågan. 
Jag tänkte i förlängningen, det är en löptid tid på fem år på garantin, 
kanske den förnyas fem år till och bolaget går kanske dåligt, norra 
Ålands industrihus får inte in tillräckligt med hyror, och så faller den ut. 
Det var de riskerna jag funderade på. Nu har ministern Karlström sagt 
att allt är riskabelt med företagande men det här ska nog gå bra, det in-
trycket fick jag av anförandet. 
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Minister Fredrik Karlström, replik 

Det var helt korrekt uppfattat, det här kommer att gå bra. Skulle jag inte 
vara näringsminister skulle jag ha satt mina egna pengar i projektet så 
mycket tror jag på det. Vi kommer att behöva föda mer människor, mat 
är framtiden och fisk på Åland har ett bra rykte och något att bygga vi-
dare på. Det här kommer att gå alldeles strålande, jag är glad att Ålands 
utvecklings AB har fem procent i bolaget och förhoppningsvis kunna ta 
del av den vinsten om några år. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Fru talman! Näringsministern och jag är helt emot varandra för jag 
skulle inte sätta mina pengar i det här projektet. Jag har hört bedöm-
ningar på att det är ett högriskprojekt. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Jag har funderingar kring den landbaserade fiskodlingen, nä-
ringsministern säger att ifall det skulle gå på tok så är det en anläggning 
som går att sälja, plocka ner. Är det faktisk på det sättet? Anläggningen 
är specifik för sitt ändamål, det är inte ett industrihus som vilket som 
helst utan vi pratar om bassänger och högteknologi. Lite mer utveckling 
kring den biten tack. 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Jag kan utveckla det mycket mer. Det är fastigheten som norra Ålands 
industrihus och den privata investeraren bygger, huskroppen inte inne-
hållet vad gäller teknik. Väggar, tak och eventuella bassänger som ska 
byggas är en del av tekniken som fiskbolaget ska investera och göra i. 
Om det mot förmodan inte skulle gå att leverera fisk som man gjort på 
många andra ställen, det här är ingen ny teknik utan har pågått i många 
år på många andra ställen och det finns en stor efterfrågan på just den 
här sortens fisk i Finland. Det går att hälla grus i bassängerna och gjuta 
golvet så har du en stor hall, alternativt plocka ner väggar och tak och 
bygga upp den någon annanstans. Jag ser inte att det är en stor risk. Om 
en privatinvesterare går in med hälften, ser man där att det inte bara är 
norra Ålands industrihus som har gjort en bedömning, även den privata 
investeraren gör bedömningen att det är relativt riskfritt. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Det som återstår att göra är att önska projektet lycka till och 
hoppas att inte skattebetalarna får ta någon smäll. 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Vi är helt överens. Jag är helt övertygad, till skillnad från förra replik-
skiftet, att det kommer att gå bra, att det finns en framtid i fisk levere-
rade på Åland och en high premium produkt som det finns stor efterfrå-
gan av i Finland. Det här kan vi säkert diskutera många gånger till. 
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Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag tycker personligen att det blir magstarkt när näringsministern vill 
visa hur aktiv näringspolitik vi har, hur mycket det händer på Åland han 
räknade upp företag på företag, jag noterade bl.a. Smakbyn. Det enda 
den här regeringen har gjort när det gäller Smakbyn är de facto att mot-
arbeta expansionsplanerna. Han sa att det var för starka ord från Ålands 
Framtids sida när vi pratar om ett förlorat årtionde. Låt mig citera land-
skapsregeringens egen framställning ”det åländska näringslivet är 
sammantaget under tillväxtperspektiv inne i en utdragen nedgångspe-
riod” i sista meningen står det ”tillväxtmässigt har vi förlorat ett årt-
ionde bakom oss”. Jag vet att ministrarna många gånger lämnar fram-
ställningar utan att läsa vad det står i dem, de här står i bilagan till till-
läggsbudgeten, det har vi använt oss av och det bekymrar oss. Att vi 
skulle måla något för starkt bara för att vi litar på vad ÅSUB säger, det 
tycker jag är märkligt. 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Tack, fru talman! Landskapsregeringen har bidragit med nästan 
500 000 i investeringsstöd till Smakbyn, något positivt har vi medverkat 
till att den står där den står. Jag ifrågasatte vad ltl Axel Jonsson säger, 
att vi måste acceptera att vi misslyckats ekonomiskt. Jag håller med om 
att hela världen har gått ner i en lågkonjunktur sedan 2008, som jag sa i 
ett replikskifte var vi vid en oerhört hög nivå och har varit sedan 1993. 
Vi är på plats fem i välståndsligan i världen USA, Luxemburg, Norge och 
Schweiz är högre än oss annars har vi den högsta BNP per capita. Även 
om vi har gått ner lite kan vi titta på de faktiska siffrorna när det handlar 
om sysselsättning, arbetslöshet och köpkraft. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag tror näringsministern inser innerst inne att det tar lång tid att bygga 
upp ett välmående näringsliv. Mycket av de näringsliv som fortfarande 
är oerhört viktigt för Åland togs det beslut för upp till 50 år sedan, som 
gör att vi står där vi står idag. Åland blir att släpa efter om vi tittar på 
tilläggssiffrorna. Jag uppmanar igen näringsminister Karlström att läsa 
utdraget ur ÅSUB:s rapport så får han svart på vitt, att så är det. Vi an-
ser att det är enormt viktigt med en aktiv näringspolitik. Apropå att läsa 
de förslag som läggs i parlamentet har vi aldrig föreslagit några inbespa-
ringar på näringsavdelningen, p.g.a. vi har den filosofin att varje euro 
som satsas inom näringslivet ger mångfalt tillbaka. Jag ser att minister 
Karlström också börjar inse det och mandatperioden kan mycket väl 
sluta med att han får titeln bidragsminister Karlström. Det har tagit två 
förlorade år innan vi kommit dit, det tycker jag är synd. 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Fru talman! Det är fem procent besparing på konsumtionsutgifterna, 
men det gäller en procent på ÅHS, det gäller inte på näringsavdelningen 
och eventuellt inte så mycket på lärarna heller, utan det är någon ann-
anstans. Jag har läst ert förslag ltl Eriksson. Två förlorade år, det får stå 
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för ltl Eriksson. Vi kommer att få diskutera både ERUF, ESF och LBU-
programmet nästa onsdag. Där föreslås att 70 miljoner euro under de 
kommande sex åren som är kvar, kommer att stimulera det åländska nä-
ringslivet, livsmedelsklustret och övriga näringsliv. Det finns väldigt 
mycket annat positivt, som båda är på gång och har genomförts men vi 
får fortsätta den diskussionen. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Vad gäller näringsminister Karlströms uttalande om 
att oppositionen använder starka ord när man pratar om tio förlorade år 
vill jag precisera att det är citat från ÅSUB:s konjunkturrapport, läget 
2014 där ÅSUB skriver, ”för Ålands del har den långsiktiga BNP-
utvecklingen sedan 2008 varit synnerligen svag. När BNP-
utvecklingen presenteras i indexform blir det uppenbart att de senaste 
tio åren är ett ur tillväxtsynpunkt förlorat årtionde för den åländska 
ekonomin”. Det är inte oppositionens siffror, utan direkta citat ur 
ÅSUB:s konjunkturrapport från 2014. 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Fru talman! Jag vet mycket väl vad ÅSUB har skrivit och jag är läskun-
nig. I ett näringspolitiskt perspektiv finns det oerhört mycket positivt 
när vi titta på exempelvis sysselsättningssiffrorna, livskvalitet, status på 
Åland, pengar i plånboken, korta vårdköer, den höga sysselsättningen. 
Åland är inte ett katastrofområde som utspelades av oppositionen när 
man jämförde Åland med Grekland och Island. Vi måste komma ihåg att 
den offentliga ekonomin i den här salen, i huset bredvid är de facto inte 
skuldbelagda. Det finns även kommuner på Åland som inte heller är 
skuldbelagda, vi har inte en så mörk framtid som förespås. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Säkert är näringsministern läskunnig, det tvivlar jag 
inte på., Som jag sa i mitt anförande, är vi beroende av sjöfarten som är 
en stor del av BNP-utvecklingen, fast vi satsar 40 miljoner vill det inte 
synas. Sysselsättningsgraden är låg, men kurvan pekar åt fel håll den 
öppna arbetslösheten har inte varit så hög som den är nu på mycket 
länge. Det finns effekter men är i våra förhållanden mikroskopiska när 
vi jämför oss med stora världen. Kurvorna skulle behöva peka åt rätt 
håll, då skulle vi alla vara glada. 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Jag läste en insändare i dagens tidning att jag borde bli lite mera skolad, 
men läskunnig är jag även om det ibland går lite trögt. Vi behöver titta 
framåt och måla med ljusa och positiva färger istället för att titta bakåt 
på det negativa. Jag håller med om att vi har en lite högre arbetslöshet 
just nu, men vi har fortfarande oerhört svårt för företag att få tag i rätt 
personal under sina rekryteringsprocesser. Det betyder att vi behöver få 
in mer kompetens och satsa på kompetensutveckling för framtiden. Fyra 
procent är ingen hög siffra någonstans i världen och ingenting vi behö-
ver oroa över just nu. Vi behöver satsa mera kraft och energi på att få 
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ännu fler att flytta till Åland och vilja leva och bo här. Den trenden är 
oerhört viktig att lyfta fram och poängtera istället för de negativa siff-
rorna man kan jämföra i tioårsperspektiv bakåt. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Frågan är vad de personerna som flyttar in ska syssla med när vi har en 
expanderande offentlig sektor och ett näringsliv som krymper, enligt 
ÅSUB:s rapport. Det är svårt, fru talman, att känna igen näringsminister 
Karlström efter att han inträdde i regeringen. Går vi tillbaka till budget-
debatten 2008 - 2009 sa han så här vad gäller näringsavdelningen och 
dess effektivitet ”en annan byrå på näringsavdelningen som land-
skapsregeringen bör titta på är skogsbruksbyrån. Hur många männi-
skor lever i dag på sitt skogsbruk på Åland, det måste vara många ef-
tersom landskapsregeringen prioriterar det. Det finns nio personer på 
den byrån samt några extra som sköter om landskapets egna skogar 
där måste det gå att privatisera”. Var har hänt med dessa tankar hos 
minister Karlström? 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Fru talman! Jag har blivit mer kunnig sedan 2008 och ser vad som görs 
på skogsbruksbyrån. Som jag har poängterat att många gånger, finansie-
rar skogsbruksbyrån sig själv med att sköta om landskapets skogar. 
Sålunda ser jag inget stort problem i det, utan en resurs och en tillgång. 
Man säljer lika mycket skog som administrationen och förvaltningen 
kostar, det är inte något som behöver prioriteras. Det görs oerhört 
mycket på den avdelningen av få tjänstemän allt från jaktförvaltare, som 
i dag hade administrerar 1 700 vårfågellicenser bl.a. och det kommer fler 
innan vårfågeljakten och 1 maj inträffar. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Det som bekymrar oss, som faktiskt var positiva när näringsminister 
Karlström gick in i regeringen och tänkte att nu skulle det bli verkstad 
på näringsavdelningen, är varför förverkligar man inte de tankar och 
idéer man hade när han tillträdde ministerposten. Från samma budget-
debatt 2008 – 2009 ”ett gott företagsklimat i allmänhet och ett mycket 
gott små- och nyföretagarklimat i synnerhet nödvändigt för att vi fort-
sättningsvis ska ha verksamhetsförutsättning här på Åland”. Man ex-
emplifierar med ”att den småskaliga livsmedelsproduktionen håller på 
att dö ut p.g.a. politiskt tama beslut”. En politik som näringsminister 
Karlström själv i allra högsta grad förverkligar. Hur kan man motivera 
ett sådant skifte i politiken? 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Retoriken, ville ni spara på skogsbruksbyrån eller inte? Jag anser att vi 
inte behöver göra det eftersom vi finansierar det med den skog vi själva 
sköter om och vårdar. Vi har ett bra små- och företagarklimat på Åland, 
vi har 2 500 företag som jobbar och sliter alla dagar för att få mat på 
borden och skapa tillväxt i sina bolag. Vi har ett oerhört kreativt livsme-
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delskluster och småskaliga livsmedelsproducenter, det har kommit till 
flera de senaste åren som växer. Vad är problemet? 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Ambitionsnivån för minister Karlström har ändrat 
ganska mycket. När han var oppositionen ropade han högt om sparåt-
gärder bl.a. skulle jordbruksavdelningen flyttas ut till naturbrukskolan. 
Det råkade sig så bra att minister Karlström blev minister över den 
verksamheten och t.o.m. inskrivet i regeringsprogrammet att jordbruks-
byrån skulle flyttas ut. I dag hör man ingenting av den, skolan står som 
tomma skrakholkar. Det har ändrat mycket i minister Karlström ambit-
ionsnivå, har han blivit klokare och var dum tidigare, det vet jag inte. 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Karlström har säkert förändrat sig mycket, det är jag glad för. Jag har 
ändrat mig oerhört mycket sen jag kom in i den här salen 1999, allt går 
att läsa på bloggen jag har skrivit. Många gånger står jag bakom vad jag 
har sagt, ibland har jag insett och lärt mig mer. Jag trodde det skulle 
vara ekonomiskt lönsamt och effektivt att flytta hela näringsavdelningen 
till naturbruksskolan när vi gick in i regeringsprogrammet. Jag inser att 
det skulle ha varit väldigt kostsamt, ineffektivt och dumt. Får man reda 
på den informationen, tar till sig av vad det betyder att skaffa extra re-
ceptionister, it support, bygga om en lokal som inte är ändamålsenlig 
och 2500 m2 stor för några få arbetsplatser som har kontakt varje dag 
med de övriga avdelningarna och är kärnan i självstyrelsen. Att splittra 
den och flytta ut den till naturbruksskolan hade varit riktigt dumt jag 
hade skämts, med den vetskapen jag har, om jag hade skickat ut byrån 
dit. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

 

Ltl Brage Eklund, replik 

Man kan tolka att ministerns gjorde ett populistiskt uttalande när han 
förde fram tanken, eller ids han inte ta in fakta. Jag får gratulera att mi-
nistern har lyckats övertyga centern att LBU-programmet blir ett bra 
program. 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Populistisk, det är snarare så att jag har blivit realistisk och inser fakta. 
Om jag en gång trodde att det var bra att flytta ut näringsavdelningen till 
naturbruksskolan, sedan inse att det är ett av de dummaste besluten 
man kunde ta. Skulle jag driva på den förändringen, borde jag definitivt 
bytas ut från den här platsen. Om jag blivit klokare eller dummare sedan 
jag inträdde, jag har lärt mig oerhört mycket mera på det här två åren 
och vet att allting inte är svart eller vitt, det finns ibland olika gråskalor. 
Jag är helt övertygad om att det kommande LBU-programmet, som vi 
ska diskutera på onsdag, är ett oerhört konkurrenskraftigt program 

552 



  

framförallt mot de finska systrarna och bröderna som lever med ett an-
nat LBU-program. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Vicelantrådet Roger Nordlund 

Fru talman! I förslaget till första tilläggsbudget för 2014 ingår vissa skrivfel 
vad gäller informationen om bokslutsuppgifterna för 2013, respektive grund-
budgeten 2014. Det berör momenten 35.60.20, 45.60.20, 45.70.70, 36.20.46 
och 48.20.70. Det har blivit en förskjutning i texten som inte upptäcktes i 
kontrollen av budgeten före den gick till lagtinget. Det påverkar på intet sätt 
tilläggsbudgetens siffror och innehåll som lagtinget kommer att ta beslut om, 
det är i de historiska uppgifterna det har blivit en förskjutning. 

Vi kommer att korrigera det genom att överlämna de rätta uppgifterna till 
lagtinget och finans- och näringsutskottet, att det som lagtinget klubbar där 
finns de rätta uppgifterna införda. Detta som en rättelse. 

Talmannen 
Den anförda rättelse en antecknas. 

Lantrådet Camilla Gunell 

Fru talman! Jag vill ge några korta reflexioner. Jag lyssnade på debatten och 
skrev samtidigt den politiska översikten till årsberättelsen för 2013. Det på-
stås från Ålands Framtid att det är stopp i flödet vad gäller lagframställning-
arna och också ltl Gunnar Jansson sa, var är lagarna? Det är tydligen något 
fel i kommunikationen här emellan. Jag kan upplysa lagtinget om att 2013 
var det 23 lagframställningar som kom till lagtinget, 2012 27, 2011 25, 2010 
24, 2009 17, 2008 25 och 2007 var toppåret med 30 lagstiftningar, då tror jag 
det var samma regeringskonstellation som det är i dag. 

Man ska komma ihåg att det inte bara är antalet som räknas utan också in-
nehållet. Jag vill understryka att många av de lagar regeringen har gett till 
lagtinget har varit omfattande lagpaket som integrationslag, polislag, om-
budsmannamyndigheten och småningom kommer hembygdsrättslagar. Det 
är tunga lagstiftningar och omfattande lagpaket som lagtinget har fått ta del 
av. 

Vi ska nämna saker och ting vid dess rätta namn och se verkligheten såsom 
det är. Det finns inte skäl att på ett tendentiöst sätt påstå att regeringen inte 
har fått fram lagar och inte heller fått fram reformer och reformarbete. 

Reformer genomgår många faser och utmynnar i vissa fall i lagstiftning, 
men inte i alla fall. Det successiva förändringsarbetet med förvaltningen, där 
man kan nämna sjötrafiken, avbryterservice osv. är delar där landskapet haft 
egna anställda som nu går över i en annan form. Det finns många betydande 
processer som de facto redan har skett och är på gång att ske som är bety-
dande förändringsarbete. 

Jag vill hävda att spara fem procent, spara mera och den retoriken vet vi 
alla är helt orimligt. Debatten i dag har klargjort att det helt enkelt är omöjligt 
att agera på det sättet. 

Jag har erfarenhet av 2004 då försökte man också en sådan modell att 
spara fem procent på alla moment, bokslutet visar att det var omöjligt så kan 
man inte förfara och det funkar inte i praktiken. 
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Har man den taktiken att saker och ting ska läggas ner, upphöra så är det 
inte heller, utan de facto finns behoven kvar någon måste utföra uppgifterna 
och medborgarna har rätt till många av verksamheterna. Det är sällan en 
framkomlig väg. 

Jag och regeringen vill vidhålla att det enda som de facto ger en bärkraftig, 
genomgripande, långsiktig effekt på budgetutvecklingen och på kostnadsläget 
är att jobba med omstruktureringar och omställningar. Att hela tiden driva på 
ett aktivt förändringsarbete, det är precis vad vi gör och det arbetet fortgår 
och som jag fick tillfälle att i årsberättelsen 201, formulerar mig kring. 

Många har noterat att jag har kallat budgeten för ett vårregn. Jag finner 
det svårt att man inte kan förstå att glädja sig över ett vårregn, när det behövs 
och markerna är torra är det positivt. Det är märkligt att höra varningens 
finger som reses framför allt från liberalt håll om fiskodlingen på land. För 
landskapsregeringen är det ett projekt som är efterlängtat. Man kan fortsätta 
producera en viktig vara som fisk, men göra det på land så att man minskar 
näringsutsläppen till havet, det är otroligt positivt.  

Det visar att man inte har förtroende för den entreprenör som finns och 
har gjort affärsplanerna och satsar sina egna pengar i projektet, landskapets 
andelar är marginella om man tänker på projektet som helhet, med en sats-
ning på 18 miljoner. För mig är det snarare en dröm som går i uppfyllelse att 
man kan jobba på det här sättet, jag ser mycket positivt på den här utveckl-
ingen och hoppas att projektet ska kunna bryta ny mark när det gäller att 
tänka kring fiskodling i framtiden. 

Jag hoppas att vårregnet ska ge kraft åt de plantor som finns att växa och 
gro och dessutom ska vi få sol i påsk. Tack. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

För att det inte ska bli något missförstånd och att alla dras över samma 
kam, så när det gäller fiskodlingen tror jag det kan bli något intressant 
framöver och önskar dem lycka till. När lantrådet säger att vi måste se 
verkligheten såsom den är, så i oppositionsposition och i regeringsposit-
ion kan man uppfatta verkligheten olika och det tror jag lantrådet har 
erfarenhet av. Jag noterade i en notis att lantrådet sade att vi levererar 
så att vi blir utmattade, då drog jag på munnen för i verkligheten bör-
jade lagtinget en vecka senare för att regeringen skulle få tid på sig att 
leverera. Vi visste inte att det var så utmattade att de inte orkade leve-
rera, ändå ledde det till att man fick ställa in ett plenum p.g.a. att det 
inte fanns några ärenden, nog talar det sitt tydliga språk. 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Det talar långt ifrån något tydligt språk, det är lagtinget som bestämmer 
när man vill ha plenidagar. Med tanke på hur bråttom det kommer att 
bli, kanske det hade varit klokare att hålla plenumet. Tilläggsbudgetde-
batten kunde ha hållits och dessutom fanns det motioner i lagtinget, 
med det är lagtingets beslut. Man kan inte anföra det som ett bevis för 
att landskapsregeringen inte skulle leverera, det blir en felaktig slutsats. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det heter att man ska skilja på juridik och politik, det låter juridiskt när 
lantrådet säger att man inte kan anföra det som bevis. Jag och ltl Beijar 
var bortresta och vi trodde att det var p.g.a. det som lagtinget ställdes in, 

554 



  

men skämt åsido har jag förstått att det inte fanns något att behandla. 
Det är ändå regeringen som ska se till att det finns ordentligt med arbete 
på lagtingets bord, eller? 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Det fanns absolut ärenden att behandla. Om ledamot Eriksson påstår att 
landskapsregeringen inte ger lagstiftning i tillräcklig mängd till lag-
tinget, vad jämför han då med? Jämför han med 2009 när det var 17 
framställningar under förra regeringsmandatperioden, eller jämför han 
med 2012 när det var 27 framställningar, eller 2013 när det var 23 fram-
ställningar. Vi håller en hög takt på lagstiftningen, dessutom har det va-
rit politiskt tunga och omfattande lagstiftningar som kommit till lag-
tinget under de här åren. Jag vill att vi håller oss till det som är korrekt. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Tack, fru talman! Ett aktivt förändringsarbete är det enda som biter för 
att få ordning på ekonomin, ungefär så uttryckte sig lantrådet. Jag delar 
långt den uppfattningen men frågan är vad det aktiva förändringsarbetet 
ska leda i? Det måste leda i minskade kostnader om man ska lyckas få 
ordning ekonomin. Eftersom det inte ser ut som att vi har intäkter som 
är väldigt stora framöver. Vi förespråkar ett fokus på att försöka minska 
landskapsregeringens konsumtionsutgifter. Vi vet att vi har ett struktu-
rellt underskott på ca 10 miljoner, därför måste man minska konsumt-
ionsutgifterna med motsvarande 10 miljoner, eller fem procent som har 
nämnts i debatten. Om man inte vill gå in för detta från landskapsrege-
ringens sida, var ska man lösa det strukturella underskottet på 10 miljo-
ner? Är det genom PAF eller genom att minska kostnaderna på något 
annat ställe, det har vi svårt att få klart för oss. Vi har en tydlig linje men 
hur prioriterar landskapsregeringen, hur ska man få ordning på under-
skottet? 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Man kommer ingenstans med att leverera enkla sanningar om man ska 
uppnå saker och ting, det kan vi enas om. Ålands Framtids retorik om 
inbesparingar på fem procent på ett bra sätt har diskuterats här idag, 
alla har insett att det inte kommer att gå. Vi vet att kostnaderna ökar 
varje år det är inflationen, just nu pågår avtalsrörelsen. Löneökningarna 
medför varje år ca två procentiga höjningar. Pensionsutgifterna har ökat 
betydande under åren som går. Det är helt klart, allting bli dyrare med 
tiden. Man måste givetvis jobba med helheten och fokusera på att disku-
tera den halva miljard vi tillsammans använder i verksamhetsutgifter, 
kommunerna och landskapet tillsammans och mera funderar över hel-
heten och hur vi producera servicen till ålänningarna. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Ska man förstå det som att landskapsregeringen vill spara på den kom-
munala verksamheten i stället för att spara i den egna, är det rätt upp-
fattat? Då ställer man sig frågan, hur ska det gå till? Landskapsregering-
en har inlett ett arbete med kommunernas socialtjänst, det finns inget 
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underlag som visar att det skulle spara några pengar inom den kommu-
nala servicen på en sådan reform. När ska vi få sådana rapporter presen-
terade som visar att det långsiktiga aktiva förändringsarbetet faktiskt le-
der till att vi får ordning i ekonomin. Det finns ingen koppling mellan 
ekonomin och de reformer som landskapsregeringen genomför, åt-
minstone har vi inget underlag i lagtinget som visar på det. Därför för vi 
fram en alternativ politik, alternativa prioriteringar. Kan landskapsrege-
ringen visa genom sina reformer att det faktisk kommer att ge effekt, då 
blir debatten givetvis mycket mer intressant. 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Ltl Axel Jonsson drar helt fel slutsatser, att landskapsregeringen menar 
att man ska spara i de kommunala och inte på sin egen verksamhet. Vi 
har sagt att arbetet måste göras tillsammans. Det gör man genom att 
ändra på genomgripande viktiga strukturer där vi hittar kostnadsinbe-
sparingar på sikt. Just nu stiger det med 4 miljoner per år inom den 
kommunala verksamheten, i den struktur vi har idag. Det finns en hel 
del att göra. Om Ålands Framtid vill fortsätta med sin stagnationspolitik 
är det okej för mig, med regeringen går vidare och vi kommer att agera 
för att reformerna genomförs. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Jag vill rätt lantrådet när det gäller den landbaserade fiskod-
lingen, självklart att man ska tro på entreprenörerna. Liberalernas om-
sorg var om skattebetalarnas pengar. Det ska bli spännande att se pro-
jektet, men man måste även sätta energi på att och få kretsloppsanpas-
sade fiskodlingar. Det finns ingen källa som är så potent som fiskodling 
när det gäller att producera proteiner för människoföda. Av ett kilo fo-
der får du ett kilo fisk, man har helt andra siffror när det gäller kyckling, 
gris- och nötkött. Har man ett projekt måste man hålla ett fast grepp 
kring att utveckla fiskodlingen så att den blir kretsloppsanpassad, med 
fytasfoder och foder som inte kommer från utfiskade världshav. 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Debatten var inte tänkt att vi skulle gå in i på fiskodling och olika foder-
arter. Från den liberala bänken lyfte man upp flera varningens finger 
när det gäller projektet, man var rädd att det skulle gå på tok. Signale-
rade att man inte tycker att satsningen är bra, inte litar på de entrepre-
nörer som de facto sätter sina resurser till projektet, inte tror på deras 
affärsplaner och kalkyler. Man behöver inte vara rädd för att garantierna 
ska skada skattebetalarna, det här görs inom Ålands industrihus och för 
det får också landskapet tillbaka. Vi håller tummarna och tror att det ska 
bli ett bra projekt. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Visst håller vi tummarna. Det vi var ute efter var risken med skattebeta-
larnas pengar. Vi påpekade det och det har vi vår fulla rätt att göra. Gäl-
lande lagframställningar ska lantrådet hålla sig för god för att komma 
med de utfallen som lantrådet gör. Det är en väsentlig skillnad på lag-
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stiftning, eller om det handlar om direktiv det kan vi också vara ense om 
eller hur? När det gäller reformarbetet finns det ett väldigt ambitiöst re-
geringsprogram och vi ser att det saknas väsentlig lagstiftning som land-
skapsregeringen faktiska lovat att komma fram med. 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Vi har fått vår varmaste förespråkare för handlingsprogrammet i ltl Kat-
rin Sjögren, hon önskar att allt i handlingsprogrammet ska förverkligas, 
det är bra, det gör jag också. Det måste tyda på att man tycker att det är 
ett väldigt bra handlingsprogram som innehåller de rätta åtgärderna, 
hon manar till att vi ska fortsätta förverkliga det. Vad gäller fiskodlingen 
kan man inte bara höja varningens finger för vad skattebetalarnas risk-
tagande i sammanhanget, skattebetalarna och samhället får även något, 
d.v.s. skatteintäkter och sysselsättning i 20 nya arbetsplatser, det är 
mycket värt. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, fru talman! Jag hävdar att man inte kan göra politik till en mate-
matisk beräkning. Om det 2008 levererades si och så många lagfram-
ställningar behöver det inte komma flera 2014. Jag är upplärd i en an-
nan miljö och jag hoppas inte regeringen vill göra det till en skola, ef-
tersom det varit si och så tidigare så behöver det inte vara mera nu hel-
ler. Det är lagstiftningens innehåll, omfång, kvalitet som ska räknas och 
naturligtvis behov av lagstiftande åtgärd som utlovade reformer förut-
sätter. Det är i grunden i den offentliga maktutövningen vi har i lag-
tinget, d.v.s. den utgår från folket och ska utövas under lagarna, inte un-
der meddelanden eller matematiska formler. 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Om det är någon bänkrad som har sysslat med matematiska formler un-
der debatten är det inte regeringsblocket, utan tvärtom där ltl Gunnar 
Jansson sitter. Vi vet båda två mycket väl hur reformprocessen inleds, 
fortgår, hur utredningar görs, hur det sedan i slutskedet utmynnar i an-
tingen konkreta beslut, eller ingår avtal där saker och ting förändras el-
ler att med lagar kommer till lagtinget och får godkännande för dem. 
När ltl Jansson frågar var är lagarna, säger jag här är 24 stycken 2013, 
27 stycken 2012, jag håller med om att det är kvaliteten, innehållet och 
omfattningen som är det viktiga, inte antalet. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. Begäres ordet? 

Diskussionen är avslutad.  

Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget 
är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. 

Första behandling 

3 Ny avdelningsstruktur för den allmänna förvaltningen 
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 6/2013-2014) 
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Landskapsregeringens lagförslag (LF 6/2013-2014) 
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som in-
går i betänkandet.  

Diskussion. 

Ltl Katrin Sjögren  

Talman! Här kommer ett lagförslag, inte ett direktiv utan en reform. Lag- och 
kulturutskottet har behandlat lagförslaget om en ny struktur inom förvalt-
ningen. Lagförslaget är i sig inte så omfattande eftersom det främst tar sikte 
på namnbyte av två avdelningar vid landskapsregeringens allmänna förvalt-
ning samt vissa uppgifter och ansvarsområde för de berörda avdelningarna 
förändras. 

Den avdelning som i dag kallas kansliavdelningen får genom förslaget ett 
mer renodlat verksamhetsområde och kommer framdeles att benämnas rege-
ringskansliet. Den tidigare trafikavdelningen ska med ett breddat ansvarsom-
råde benämnas infrastrukturavdelningen. Avsikten är att de föreslagna lagar-
na ska träda i kraft i januari 2015. 

I samband med ärendets behandling har utskottet fört en diskussion om 
ansvaret för den övergripande samhällsplaneringen, det diskuterades mest 
och ingående i remissdebatten. Planeringen regleras i plan- och bygglagen 
enligt vilken kommunerna i princip har planeringsmonopol men enligt 11 § 
kan landskapsregeringen fatta beslut och anta rekommendationer om mar-
kanvändning för vissa funktioner eller visst ändamål, som är av stor betydelse 
för hela samhällsutvecklingen. 

Enligt samma lag ska varje kommun utarbeta en heltäckande kommunö-
versikt till vägledning för beslut i plan- och byggfrågor. Den ska tas fram så 
att det finns en möjlighet till samordning med andra kommuners planlägg-
ning, goda ambitioner. Landskapsregeringen ska sammanställa kommunö-
versikterna. Lagens efterlevnad i fråga om kommunöversikterna varierar från 
kommun till kommun, kan utskottet konstatera. Någon sammanställning av 
översikterna har hittills inte gjorts av landskapsregeringen. 

Den arbetsgrupp som utreder möjligheterna till samordning av infrastruk-
turen, den fysiska planeringen och tekniska sektorn, framför flera förslag i sin 
rapport i fråga om den övergripande planeringen. 

Det föreliggande lagförslaget tar inte sikte på eventuella framtida föränd-
ringar som rör den översiktliga planeringen i landskapet, utan handlar i 
första hand om vid vilken avdelning den nuvarande kansliavdelningens bygg-
nadsbyrås uppgifter ska skötas. Tanken har varit att de myndighetsuppgifter 
som idag handhas av byggnadsbyrån ska överföras till infra, medan de upp-
gifter som byggnadsbyråns fastighetsenhet sköter ska flyttas till finans i av-
vaktan på ett fastighetsverk. 

Samhällsplanering handlar om att skapa och utformar det framtida sam-
hället. Det är definitivt även en hållbarhetsfråga, marktillgång är en ändlig 
resurs. Planeringen är ett mycket centralt instrument för omställningen till 
det hållbara samhället, eftersom det påverkar utformningen av städer och 
stadsliv, landsbygd och regional utveckling, ekonomi och miljö, kultur och 
befolkning utifrån ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. 

Samhällsplaneringen är med andra ord i högsta grad sektorövergripande 
och utskottet anser att det därför är synnerligen angeläget att den övergri-
pande samhällsplaneringen utgör en stabsfunktion så att landskapsregering-
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en knyts till regeringskansliet. Här pratar vi om en övergripande samhälls-
planering i framtiden. 

Utskottet föreslår ingen lagändring i detta avseende men förutsätter att 
landskapsregeringen vid det fortsatta framtagandet av planeringsinstrumen-
tet utgår från att den övergripande samhällsplaneringen ska knytas till rege-
ringskansliet. Utskottet konstaterar att det är bra att successiva förändringar 
görs i den allmänna förvaltningen, att det finns ambition att effektivera och 
anpassa till nya behov. Utskottet ser fram emot att landskapsregeringen även 
ser över behovet av en reformering av förvaltningens ledningsfunktion. 

Utskottet omfattar landskapsregeringens förslag och föreslår att lagtinget 
gör detsamma. Till betänkandet finns en reservation av Axel Jonsson som jag 
räknar med att ltl Jonsson presenterar själv. Tack. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Inledningsvis sa utskottets ordförande att reformen handlar 
om att man byter namn på två avdelningar. I samband med remissen 
förde jag fram en farhåga kring infrastrukturavdelningen, att det blir en 
ny och mycket spretig avdelning. Jag bad utskottet att titta på om det är 
förnuftigt att föra samman så vitt skilda områden under samma avdel-
ning, även hur avdelningen påverkats av samhällsservicereformen. Tra-
fikavdelningen är en viktig del i infrastrukturgruppens rapport att man 
skulle gå vidare och bolagisera trafikverksamhet och föra samman det 
med kommunerna, har utskottet titta på det? 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Utskottet har inte fördjupat sig så väldigt mycket i dessa bitar 
eftersom det handlar om ett namnbyte och en liten justering. Det är sant 
som vtm Eriksson säger att det är en mycket stor fråga som delvis regle-
ras även hur landskapsregeringen utformas, hur man utser ministrar. 
Det finns definitivt frågor att fundera på, t.ex. om miljö- och energi 
borde vara ihop. Jag kan instämma i det som vtm Eriksson säger att det 
är märkligt att man inte tar steg framåt när det gäller infrastrukturgrup-
pens utredning. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det var synd, här fanns en möjlighet för lagtinget att mera för-
djupa sig i frågorna. Det som döljer sig under namnbytena är omfat-
tande förändringar, om man sedan gå vidare med förordning och med 
infrastrukturgruppen. Nu har man tittat på planeringssystem, men tra-
fikdelen kommer att vara en viktig del. När vi pratar ekonomi i salen och 
i den politiska diskussionen, här kan man prata om samordningsvinst, 
få ihop olika trafiksystem. En stor bit av infrastrukturavdelningen är tra-
fiken, här borde man ta ett steg vidare. Jag förstår att utskottet inte har 
kunnat göra så mycket mera än vad man har gjort. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Vi har inte fördjupat oss i frågorna, vi får från lagtingets sida 
räkna med att landskapsregeringen redogör för hur man tar steg framåt 
i reformarbetet i budgettexter. Jag är av samma uppfattning som vtm 
Eriksson att det finns ett rejält arbete att göra, som skulle vara lättare att 
göra än som t.ex. när vi pratar om socialtjänst. 
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Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Tack för ett bra anförande och en bra redogörelse för 
utskottsbetänkandet och fina knorrande R i reform. Man säger att 
kommunerna i princip har planeringsmonopol och sedan redogör man 
för de möjligheter som finns i 11 §. Ska man inte uppfatta det så att pla-
neringsmonopolet har man ingen avsikt att förändra, dock så att man 
tänker utnyttja de möjligheter som redan finns i gällande lagstiftning? 
Är det så utskottet har resonerat? 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Så har utskottet diskuterat. Men vi har konstaterat att det finns 
utrymme i plan- och bygglagen, dels för kommunerna att färdigställa 
kommunöversikter men även från landskapsregeringen att samman-
ställa översikterna och landskapsregeringen kan fatta beslut och anta 
rekommendationer. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Det är så jag ser det, tack för det klargörandet. Jag 
uppfattade inte att man ändrade fördelningen med behörigheten mellan 
kommunerna och landskapet. Planeringsmonopolet är intakt men man 
utnyttjar redan nu de möjligheter som finns med gällande lagstiftning. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Detta är korrekt uppfattat, det stipuleras i plan- och byggnads-
lagen och det har vi inte haft upp här. Det vi har tittat på är den övergri-
pande samhällsplaneringen som blev föremål för en stor diskussion som 
vi tycker är intressanta och viktiga frågor. Det står i plan- och byggnads-
lagen att har kommunerna heltäckande kommunöversikter skulle det 
underlätta samordningen och samarbetet mellan kommuner, Marie-
hamn och Jomala har haft problem med dagvatten t.ex. Det finns saker 
som borde redas ut och arbetas med både från landskapsregeringen och 
från kommunernas sida. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Jag har alltid varit skeptisk till när man ska centrali-
serar planeringar och man får ett större inflytande på kommunernas 
planeringsmöjligheter. När man bildar en stabsfunktion hos landskaps-
regeringen och det ska knytas till regeringskansliet, vad är tankarna? 
Om jag har tolkat saken rätt är det den övergripande översiktsplane-
ringen, som man kan göra med befintlig lag, så ska man skapa en stabs-
funktion för att purra på kommunerna att göra de övergripande sam-
hällsplaneringarna och översiktsplanerna. Allt detta fungerar i en liten 
kommun utan all den byråkrati som är på gång att skapas. Jag är skep-
tisk till att man centraliserar, det blir oftast mera byråkrati. 
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Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Ålands Framtid har varit väldigt klara med sitt ställningsta-
gande i dessa frågor, det har vi från liberalerna också varit och vi pratar 
om en framtida stabfunktion, övergripande planering som arbetsgrup-
pen har tagit fram. Vi kan konstatera att eftersom vi inte har en helhets-
syn stoppar det delvis utvecklingen på Åland. Tanken med en övergri-
pande planering är att landskapsregeringen och landskapsförvaltningen 
ska ha ett helhets- och ett övergripande ansvar. Som vi skriver i vårt be-
tänkande, kan vi konstatera att det är långt ifrån alla kommuner som 
har gjort en kommunöversikt. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Vi har olika synsätt på detta. Jag har ett bra exempel 
från Eckerö när det gäller fiskodlingsfabriken, där vi har engagerat oss 
så fort det har visat ett intresse, skulle det ha varit en övergripande pla-
nering skulle det ha måsta getts ett utlåtande från stabsfunktionen. 
Hade det inte varit en ruta inritat för infrastrukturen för att etablera 
fiskodling hade det blivit ett stort bekymmer. Nu sköter vi det snabbt 
och smidigt utan att blanda in en massa byråkrati, så tycker jag att det 
ska fungera. Jag förstår inte centraliseringen, att det ska vara en stab 
som ska sköta allt. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Ltl Eklund har helt rätt, vi borde utnyttja våra små organisationer och 
förvaltningar mycket mer. Om jag inte missminner mig fanns det fler 
områden på Åland som var aktuella det var i Lumparland och i någon 
skärgårdskommun. Den som kan presentera det bästa förslaget ser jag 
inte att det skulle hindra en övergripande planering. Det är också viktigt 
vad företagarna själva tycker, vad de anser är bäst. Ltl Brage Eklund har 
bra exempel, jag kan ta upp en handfull dåliga exempel där det inte fun-
gerar mellan kommunerna, t.ex. dagvattnet Mariehamn och Jomala. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, fru talman! Andra hela stycket på sidan två ner till, tredje raden 
nerifrån, ”där förutsätter utskottet att landskapsregeringen vid det 
fortsatta framtagandet av planeringsinstrumentet utgår från att den 
övergripande samhällsplaneringen ska knytas till regeringskansliet”. 
Ni kommer ihåg min käpphäst, jag hävdar fortfarande att verbet förut-
sätter i en parlamentarisk miljö är mycket verksamt. Åtminstone i mil-
jöer där jag varit med tidigare, så har det verbet från ett utskott alltid 
inneburit ett förslag till beslut från parlamentets sida. Men jag ser att ut-
skottet har bara en kläm, d.v.s. klämmen nere på samma sida som säger 
att lagförslagen antas i oförändrad form. Då blir det ingenting kvar av 
förutsätter, det är pannkaka då kunde man kanske använda ett verb som 
tycker, anser eller något i den stilen. 

Talmannen 
Tiden är ute! 
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Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Ltl Gunnar Jansson har helt rätt, jag tror att det skulle ha blivit 
mer komplicerat om utskottet skulle velat skriva en kläm, det tror jag 
inte skulle vara lika bra. Jag hade inte haft något emot det men jag tror 
det skulle blivit problematiskt att få igenom det i utskottet. Vi var eniga, 
förutom ltl Jonsson, vi såg nyttan av att en övergripande planering blir 
en stabsfunktion. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Axel Jonsson  

Tack, fru talman! Som vi anförde tidigare i remissdebatten har vi ingenting 
emot omstruktureringen av landskapsregeringens avdelningar, vi ser det sna-
rare som något positivt att man försöker fundera över strukturer och hur man 
kan lösa saker på ett mer ändamålsenligt sätt. Även i den debatten anförde vi 
att man borde ta tillfället i akt och se möjligheten nu när vi befinner oss i job-
biga ekonomiska tider. Att faktiskt effektivisera också landskapsregeringen 
såsom man gjorde på nittiotalet, med färre antal ministrar. 

Det är speciellt aktuellt i samband med lagförslaget när man ser på den 
förändring som skett i uppgiftsfördelningen mellan de olika ministerportföl-
jena. Det inleddes egentligen med regeringsprogrammet när man beskrev hur 
uppgiftsfördelningen skulle se ut den kommande mandatperioden. 

Då flyttades enligt regeringsprogrammet, självstyrelsepolitiskt centrala 
frågor och jämställdhet till lantrådet från kansliavdelningen. El-, energi-, bo-
stads-, radio och TV-frågor skulle föras till infrastrukturministern och nu dis-
kuterar man att även plan- och byggfrågor ska föras till infrastrukturmi-
nistern. Det ställer frågan, vad blir kvar på kansliministern bord när man 
gjort den här typen av reform? 

Den förändringen visar att det går att hantera ett stort antal områden som 
minister i landskapsregeringen, om man t.ex. ser på infrastrukturministerns 
bord vilka områden som hanteras där, visar det med all tydlighet att det är 
möjligt att genomföra den typen av reform. 

Att effektivisera landskapsregeringen skulle ge en signal, en trovärdighet 
när man går in för att effektivisera den övriga förvaltningen och det aktiva 
förändringsarbetet som lantrådet tidigare talade om i debatten. Man borde se 
möjligheten från landskapsregeringens sida och faktisk visa att vi kan göra 
samma arbete på lite färre ministrar. Då kan man mycket lättare motivera 
sina medarbetare att göra samma sak, det finns en logik i det. 

Gällande plan- och byggfrågorna och samhällsplaneringen har vi varit 
skeptiska till de reformer, förändringar som föreslås där landskapsregeringen 
ska få en mera central roll än tidigare i planfrågorna. Vi vill understryka att vi 
upplever att dagens system funkar till stora delar bra, vi tror att det finns ett 
stort värde i att kommunerna har stora möjligheter att påverka planeringen 
och styra den. Det kommunala planeringsmonopolet framöver bör bibehållas 
intakt som det ser ut idag. Landskapsregeringen ska inte ges en större roll 
vare sig lagstiftningen tillåter det eller inte, vi ska definitivt inte ändra lag-
stiftningen. 

Kommunerna besitter en svårslagen kännedom om lokala förhållanden 
och de behov som råder. Ett bra exempel när de små kommunerna lyckas i att 
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göra en bedömning i en planeringsfråga, ett projekt som är viktigt för kom-
munen att se till att förverkliga det är fiskfabriken som vi har diskuterat i 
många omgångar i dag, som kollegan Eklund nämnde. Att man i princip på 
tre månader från att man kontaktade kommunen och säger att vi är intresse-
rade av att starta ett projekt, till att man kan sätta spaden i marken visar på 
hur små kommuner kan hantera den här typen av projektet på ett bra och 
ändamålsenligt sätt. 

Jämför man med de diskussioner som förts kring Magasintomten i flera 
års tid i Mariehamn i en betydligt större organisation, så ser man att det inte 
per automatik behöver vara bra för utvecklingen av det åländska samhället 
att man skapar större strukturer just för planeringsfrågor, vilket man gör om 
man ger landskapsregeringen en aktivare roll. Vi har svårt att förstå vilka 
problem man skulle lösa med en sådan förändring, när vi upplever att plane-
ringen i stort fungerar bra.  

T.ex. det som lyftes tidigare i ett replikskifte om dagvattnet mellan Marie-
hamn och Jomala, på vilket sätt skulle en ökad landskapsplanering kunna 
lösa den problematiken, det skulle vara intressant att höra reflexioner kring 
den frågan. 

Med anledning av detta föreslår jag i min reservation en komplettering till 
utskottets betänkande som lyder, ”att utskottet understryker vikten av att 
kommunernas planeringsmonopol framöver bibehålls intakt”. Jag kommer 
även att lägga ett annat förslag som inte fick plats i min reservation av mina 
utskottskollegor eftersom de inte uppfattade att jag tillräckligt tydligt hade 
lagt fram förslaget om att vi från Ålands Framtids vill uppmana landskapsre-
geringen minska antalet ministrar. Jag går inte in på motiveringen, om det 
hade politiska motiv eller inte, men jag lägger förslaget från den här stolen i 
stället, den rätten har jag och jag kommer även att göra det vid andra be-
handlingen men aviserar det redan nu. 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Det är märkligt när man börjar blanda ihop lagstiftningsä-
renden och regeringsbildningsfrågor. Hur många ministrar man har i en 
regering tillhör det man gör i ett regeringsprogram och inte i en lagstift-
ningsfråga. Det är ett exceptionellt och smått populistisk sätt att föra 
debatten på. När det gäller kansliminister, eller hur man vill se framti-
den för en minister med ansvar för kanslisidan, där ligger EU-, polis-, 
brand- och räddnings-, kommunala frågorna, landskapets egendom och 
dessutom borde vi utveckla det arbete vi har kring utrikespolitiska frå-
gor. Här finns ett uppdrag att göra, jag har svårt att se att man rakt av 
kan säga att de här frågorna inte skulle finnas för en s.k. kansliminister i 
dag en inrikes- utrikesminister i morgon. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Minister Ehn måste hålla med om att diskussionen är relevant, med 
tanke på de förändringar som har skett i samband med regeringspro-
grammet och de förskjutningar av arbetsfördelningar som har skett. Jag 
håller med om att det finns mycket att utveckla vad gäller ministrarnas 
arbete, absolut. Frågar du vilken avdelning, vilken tjänsteman, vilken 
byrå som helst har det förmodligen också en hel del visioner om att man 
kan utveckla arbetet, var man kan lägga mer resurser osv. I ekonomiskt 
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svåra tider är det viktigt att man från högsta nivå, även visar att man är 
beredd och ta sitt ansvar att utföra samma arbete som man har utfört ti-
digare, men med lite mindre resurser. Hur ska vi kunna motivera resten 
av förvaltningen att göra något liknande om inte vi själva är beredda att 
föregå med gott exempel. Grunden i diskussionen bottnar i den föränd-
ring som landskapsregeringen själv föreslog i samband med sitt rege-
ringsprogram. 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Regeringen vill genomföra reformer, t.ex. en reform som 
handlar om samhällsservicen och den kommunala sektorn, då behöver 
man se till att under den tiden man bereder saker som ska komma fram 
till att få en effektivitet, en bättre organisation än vad man har idag då 
måste man ha resurserna. Att i detta skede lämna bort den som är an-
svarig, i det här fallet kansliministern, för de kommunala frågorna skulle 
vara oansvarigt av en regering som vill driva ett arbete som handlar om 
att hitta nya sätt att driva förvaltningen på och faktiskt jobba med effek-
tivitetsfrågor. Jag har många gånger undrat hur man från Ålands Fram-
tid har tänkt sig, genom att minska på antalet ministrar, minska förvalt-
ningen ska klara av att sköta en framtida självständig stat när det enda 
man gör är att försöka hitta sätt att faktiskt inte effektivera utan enbart 
skära, det förstår jag inte. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Om Åland vore en självständig stat skulle ministrarna har betydligt 
mycket mera på sitt bord. Det finns en relevans med vad man har på sitt 
bord, hur många ministrar man har som ska det utföra arbetet. Man kan 
säkert expanderade det hur mycket man vill, den diskussionen kan alltid 
föras. Det finns alltid möjlighet att utveckla och göra mera. Kunde man 
på nittiotalet minska antalet ministrar och utföra samma arbete, varför 
kan man inte kunna göra det idag? Vad är det som säger att den ekono-
miska situationen ser så mycket bättre ut än vad den gjorde på nittiota-
let. Nej, man behöver diskutera frågan och det är synd att den inte gå att 
diskutera öppet i den här salen för det är ändå en viktig fråga, vilka sig-
naler vi sänder till resten av förvaltningen om hur vi ska strukturera ar-
betet i landskapsregeringen. Jag hade hoppats på en mer konstruktiv 
diskussion, men den kanske kommer vid lite eftertanke hos minister 
Ehn. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Planeringen är väldigt viktig, kommunerna planerar 
för sina behov men sedan finns det som överskrider kommungränserna, 
vi har infrastruktur som ska fram och det ena och det andra. Åtgärder 
som görs inom en kommuns område kan förorsaka att dagvattnet börjar 
rinna över till en annan kommuns område, då kommer översvämningen. 
Sedan jag kom in i byggnadsnämnden 1980 i Föglö har jag varit en före-
språkare för planering och jag ser att man inte ska ställa till att verk-
samheter krockar med varandra, det är bättre att planera. Det skulle 
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vara bra om det fanns en övergripande planering där landskapet har ett 
finger med i spelet. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Oberoende, enligt dagens lagstiftning, vilken roll landskapsregeringen 
ges så grunden i den typen av problematik måste lösas med diskussion 
mellan kommunerna, vi har den problematiken i dag när den uppstår 
vid sådana situationer som ltl Sundblom anför. Man löser inga problem 
genom att ge landskapsregeringen ett större ansvar, däremot riskerar 
man att urholka kommunernas planeringsmonopol vilket vi är skeptiska 
till. Självklart finns det viktiga frågor där flera kommuner behöver in-
volveras, men den typen av frågor hanteras relativt väl i dagsläget, vi ser 
inte den stora problematiken. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Så kan man också resonera. Kompromissen som kom 
när kommunöversikterna skulle göras, vi fick höra redan i presentation-
en att alla kommuner inte har sina kommunöversikter på grej. Det finns 
ett behov att landskapet med våra små kommuner har en viss övergri-
pande del i det som samhället gemensamt behöver. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Jag håller med om att givetvis borde kommunerna följa lagstiftningen, 
att komma in med sina översiktsplaner, men har det fått några katastro-
fala följder för det åländska samhället att man inte har gjort det. Det 
väcker frågan hur centrala är översiktsplanerna för utvecklingen av det 
åländska samhället, man måste sätta det i relation till varandra. Sam-
manfattningsvis är det viktigt att man bevarar kommunernas plane-
ringsmonopol och inte gå in och rör i det i alltför stor utsträckning utan 
låter fortsättningsvis kommunerna har så stora möjligheter att planera 
sin egen framtid. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Behovet av planering i kommunerna ser helt olika ut och det 
blir nästan oskäligt att jämföra Mariehamn, med att man sätter fiskfa-
briken ute i skogen i Eckerö. Mariehamn är en av Finlands mest tättbe-
folkade städer, vi har en generalplan och det handlar om lagstiftning och 
rättssäkerhet för Mariehamnarna. Det blir oskäligt att jämföra plane-
ringen i staden och på landsbygden där det finns mycket tillgång till 
mark. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Till vissa delar givetvis, men man kan inte säga att det inte alls går att 
jämföra hur man hanterar den här typen av ärenden runt omkring 
Åland. Kommuner som är exemplariska i sammanhanget ska lyftas fram 
och inte frånta dem möjligheten att bedriva, för den egna kommunen, 
en positiv politik. Därför är vi skeptiska till att man går in och naggar 
planeringsmonopolet alltför mycket i kanten. Vi vill belöna de kommu-
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ner som faktisk sköter det på ett exemplariskt sätt vilket jag vill exempli-
fiera med i mitt anförande. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Visst ska vi göra det, all heder åt de kommuner som får det att 
fungera och rulla på, där det kanske inte alla gånger är så komplicerat. 
Men vad gör vi när det inte fungerar? Det finns det som pratar om 20 
förlorade år för Åland, när vi inte har haft övergripande planering och 
regionplanering. Övergripande planering handlar om att beakta alla in-
tressen och ta fram de mest smarta, hållbara sättet att planera en tu-
ristanläggning, få dagvattenfunktionerna att fungera, ta fram en fiskfa-
brik och kommunerna får absolut sitt att säga i alla fall. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Med dagens system har kommunerna stor möjlighet att påverka t.ex. 
förverkligandet av ett projekt genom planeringen hur man hanterar frå-
gorna där man i första hand skulle vilja lägga projektet. Om kommunen 
missköter det då söker man sig till en annan kommun som kanske är 
mera tillmötesgående och sköter det på ett mycket snabbare sätt, det 
finns flera exempel på det i det åländska samhället. Det är en styrka i att 
kommunerna kan konkurrera om utvecklingsprojekt genom sin lokala 
politik, det gör att det åländska samhället utvecklas i större utsträck-
ning. Det är något som i grund och botten är positivt och det ska vi ta 
tillvara på i det åländska samhället. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Vtm Roger Jansson 

Fru talman! Planering varken i form av fysisk planerings genomförande, eller 
lagstiftning kring fysisk planering är enkelt, det har debatterna visat. Jag vill 
tacka lag- och kulturutskottet och dess ordförande för ett gott betänkande där 
man sett skillnaden som diskuterades i plenum mellan översiktlig planering 
och det som är kommunernas monopol, detaljplaneringen i dess olika former 
som finns reglerad i lag. 

I reservationen från Ålands Framtid skriver man ”landskapsregeringen 
har diffusa planer att stärka den övergripande planeringens betydelse i 
framtidens samhällsplanering”. I regeringsprogrammet står det någonting 
om det, i framställningen står det någonting om det, i den utredning som 
gjordes i samband med SSR, samhällsservicereformen, infrasidan står det lite 
mera om det och nu har vi diskuterat det i plenum och utskottet har kommit 
fram till ett resultat. Det viktigt att man håller klart för sig vad det egentligen 
är som landskapsregeringen har sagt och vad har vi för lagstiftning. 

Landskapsregeringen har sagt att man inte ska förändra kommunernas 
planeringsmonopol utan man ska ta de uppgifter, när det gäller den översikt-
liga planeringen, som finns stadgad i befintlig lagstiftning. Även där har jag 
en randanmärkning som jag kommer till strax. 

Vad står det i lagstiftningen? Dels har vi plan- och bygglagen, dels land-
skapslagen från 1995 om och kommunöversikter. De hör ihop när det gäller 
den översiktliga planeringen, sedan 18 år har vi haft en tvingande lagstiftning 
om att kommunerna ska göra kommunöversikter för att få den gemensamma 
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planeringen att fundera. Det visade sig i början av nittiotalet att den lagstift-
ning vi hade kring planeringsrådet och regionplanering, såsom den var ut-
formad var helt tandlös, oanvändbar. Vi hade inte lika som i riket, en tving-
ande lagstiftning. 

Det gjordes om och vi fick en tvingande lagstiftning om kommunöversikter 
som landskapsregeringen sedan skulle samordna där behov fanns för sam-
ordning. Hälften av kommunerna har gjort är den, andra hälften har inte. 
Här är det fråga om lagbrott från kommunernas sida. 

Landskapsregeringen har inte heller under 18 år tvingat fram det som 
övervakande, samordnande myndighet och det är också mot lagen. Det är 
osnyggt att man inte har skött det. Att det skulle vara dåligt instrument kan 
jag inte hålla med om, därför att det vet vi inte, eftersom det inte har genom-
förts såsom det var skisserat. Jag var med och skissade detta, det hade säkert 
fungerat om man genomfört det såsom det var skisserat. 

Vad är det som landskapsregeringen skulle inbegripa i den övergripande 
planeringen, det står i 11 § i plan- och bygglagen, det har inte någon debatte-
rat och observerat i debatten att det är tydligt vad det är. Det är två insatser 
som landskapsregeringen kan göra, dels beslutsfullmakt i paragrafen, dels en 
rekommendationsmöjlighet. Beslutsmakten över kommunernas planerings-
monopol gäller tre saker, kommunikation, energiproduktion, energiöverfö-
ring och avfallshantering. Där kan landskapsregeringen gå in enligt plan- och 
bygglagen och inkräkta på det kommunala planeringsmonopolet. 

Sedan har man rekommendationsmöjligheten gentemot kommunerna på 
följande områden, näringslivsutveckling, rekreation, fritidsverksamheter, na-
turskyddet, naturvård och byggnadsvård, men här har man ingen besluts-
makt. Vill inte landskapsregeringen ändra lagstiftningen och skaffa sig be-
slutsmakt så sker det absolut ingen förändring. 

Det är viktigt att tillägga att en parlamentarisk kommitté för fyra år sedan, 
helt enigt kom överens om att plan- och bygglagens 11 § borde ändras så att 
man klart och tydligt skulle ta in utvecklingen av turismen i detta, dock be-
gränsat till att gälla s.k. strandbyar, turistbyar vid strandområden och hotel-
lanläggningar i samband med strandområden, så att de kunde spridas runt 
Åland på ett någorlunda regionalpolitiskt vettigt sätt. 

Det här var vi överens om för fyra år sedan mellan alla partier i lagtinget. 
Dessutom nämnde man i det sammanhanget mera konkret behovet av ett 
ökat miljöskydd, möjlighet för landskapsregeringen att reglera vissa miljöåt-
gärder. Man menade förmodligen att det skulle övergå från rekommendat-
ioner till beslutsrätt för landskapsregeringen. Det är den utveckling vi har, 
har haft och den värld vi lever i idag och det bör man ha klart för sig. 

Reservanten skriver att det är viktigt att kommunernas planeringsmonopol 
framöver bibehålls och föreslår en sådan mening i vårt beslut. Enligt de som 
jag har berättat så behövs det inte, eftersom landskapsregeringen har sagt 
samma sak, planeringsmonopolet för kommunerna ska vara kvar, det står 
klart och tydligt i flera dokument. 

Jag vill korrigera uppfattningen om att vi ska styra industrianläggningars 
placering genom instrumentet med den översiktliga planeringen, det finns 
ingenstans något sådant skrivet. Under alla mina år i privata näringslivet och 
i politiken har det inte varit något problem med industrietableringar runt om 
i landskapet. Kommunerna har snabbt tillsett, om det funnits intresse från 
entreprenör att anlägga industrianläggningar, att mark har ställts till förfo-
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gande. Så skedde även i Eckerö och det finns ingenting i punkterna i plan- 
och bygglagens 11 § som skulle överflytta den här verksamheten till landskap-
et. Tack. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Tack, fru talman! Jag ville i mitt anförande förtydliga, föra en diskussion 
kring, ska landskapsregeringen få en större roll i samhällsplaneringen 
och varnade för vilka effekter det kan få. Den diskussionen är relevant i 
sammanhanget, vilken roll ska landskapsregeringen ha i framtidens 
samhällsplanering, den debatten har väckts med anledning av ärendet. 
Mitt förslag till skrivningen är mycket positiv om det är det som land-
skapsregeringen tänker förverkliga, att det står i linje med landskapsre-
geringens politik med att komma och tycka att det är märkligt att ut-
skottet inte kunde omfatta min skrivning. Varför skulle vi inte kunna 
omfatta det tillägget i betänkandet här i plenum? 

Vtm Roger Jansson, replik 

Tack, fru talman! Tack för det förtydligandet. Det stärker den uppfatt-
ning jag har gett uttryck för. Landskapsregeringen har varit tydlig på 
den här punkten att man har sagt att inom ramen för befintlig lagstift-
ning ska den övergripande planeringen överföras. Det är alltså kom-
munöversikter och plan- och bygglagens 11 § som är lagstiftningen i det 
här sammanhanget. Den parlamentariska kommittén, inklusive Ålands 
Framtid har föreslagit att landskapsregeringen skulle överväga en för-
ändring av 11 § så att även en del av turistplaneringen och miljöplane-
ringen skulle underställas beslut i 11 §, plan- och bygglagen, men land-
skapsregeringen, i de papper som har aktuella nu, har inget skrivet om 
det. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. 

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i de-
ras helhet.  

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 3 och 4 §§ landskapslagen om 
Ålands landskapsregerings allmänna förvaltning för godkännande. Lagförslaget är god-
känt.  

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 5 § landskapslagen om motorfor-
donsbyrån för godkännande. Lagförslaget är godkänt.  

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 49 § landskapslagen om enskilda 
vägar i landskapet Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt.  

Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad. 

Enda behandling 

4 Kommunalförbund för samordnad social service 
Landskapsregeringens svar (S 2/2013-2014-s) 
Ltl Anders Erikssons m.fl. spörsmål (S 2/2013-2014) 
Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum. 
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Remiss 

5 Posten Åland Ab till folkaktiebolag 
Ltl Anders Erikssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 16/2013-2014) 
Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum. 

Remiss 

6 Gränslöst Åland utan gränshinder 
Ltl Anders Erikssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 18/2013-2014) 
Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum. 

Remiss 

7 Max tre valperioder i lagtinget 
Ltl Anders Erikssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 19/2013-2014) 
Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum. 

Plenum slutar 
Nästa plenum hålls 23.04.2014 klockan 13.00. Plenum är avslutat. 
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Plenum börjar  
Närvaroregistrering. 29 ledamöter närvarande. 

Lagtingsledamoten Karl-Johan Fogelström anhåller om ledighet från dagens plenum på 
grund av privata angelägenheter. Beviljas.  

Meddelande 
Talmanskonferensen informerar att lagtinget bör ha beredskap för ett långt plenum 
måndagen den 28 april, även kvällstid. Vi uppmanar också lagtinget att ha beredskap 
för plenum tisdagen den 29 april. Vi debatterar kortruttsmeddelande nästa vecka. Ple-
num den 30 april börjar klockan 09.30. Antecknas. 

Bordläggning 

1 Energideklaration för byggnader 
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 6/2013-2014) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 7/2013-2014) 
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Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 28.04.2014. Godkänt.  

Andra behandling 

2 Ny avdelningsstruktur för den allmänna förvaltningen 
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 6/2013-2014) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 6/2013-2014) 
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 betän-
kandets motiveringar för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkän-
nas? Godkänt. 

Diskussion. 

Ltl Axel Jonsson  

Fru talman! Som vi har aviserat tidigare kommer jag att lägga två förslag. Det 
ena går ut på att vi vill ge en signal från lagtingets sida att vi vill bevara kom-
munernas planeringsmonopol intakt. Jag aviserar vid första behandlingen att 
jag kommer att lägga ett förslag, att lagtinget med anledning av de föränd-
ringar som lagförslaget innebär för landskapsregeringens struktur, uppmanar 
lagtinget landskapsregeringen att minska antalet ministrar. 

Ltl Danne Sundman 

Fru talman! När det gäller ltl Axel Jonssons förslag tycker jag det första är 
sällsynt onödigt eftersom framställningen på intet sätt säger att ansvarsför-
delningen och planeringen ska ändras. Tvärtom förtydligar den de olika rol-
lerna, vad landskapsregeringen har för roll i den övergripande planeringen, 
det som kommer till uttryck i plan- och bygglagens 11 §, att kommunerna har 
sitt planeringsmonopol kvar på den nivån, kommunöversikt, generalplan, de-
taljplan, byggnadsordning och övriga bestämmelser i plan- och bygglagen. 
Det är en nullitet, onödigt att uppta till behandling eftersom framställningen 
varken innehåller ett motsatsförhållande eller är vag i sin utformning. Tvär-
tom framgår det tydligt att det inte är fråga om att ändra detta. Förvånande 
att utskottet har godkänt reservationen, det får utskottet fundera på. Tack. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Lagförslaget går ut på att man ska organisera landskapsregeringen och 
avdelningarna på ett sådant sätt att man bäddar för förändringarna man 
har på gång inom samhällsplaneringen, där landskapsregeringen ser ut 
att få en mera betydande och framträdande roll än vi har idag. Vi är 
skeptiska till den utvecklingen och vill därför att lagtinget tydligt och 
klart säger att kommunernas planeringsmonopol, som det ser ut idag, 
ska bevaras intakt. På vilket sätt menar ltl Sundman att det inte skulle 
vara relevant för ärendet när vi behandlar hur samhällsplaneringen ska 
organiseras och hur ärenden ska hanteras inom landskapsregeringen. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Jag tycker det är sent att stiga tidigt upp, plan och byggla-
gens 11 § trädde i kraft 2008. Det är snarare tvärtom, att det är en helhet 
av planeringsansvar som lagtinget då beslöt om, har ännu inte börjat 
fungera till alla delar eftersom landskapsregeringen inte har använt 
möjligheten som man har i 11 §. Läser man plan- och bygglagen och dess 
förarbeten är det alldeles klart att det är hos kommunerna som plane-
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ringsansvaret ligger, landskapsregeringen har sektorplaneringsansvar 
enligt 11 §. Det har man ännu inte utnyttjat vilket är en brist för kom-
munerna, något som kommunerna har påtalat, samtidigt som kommu-
nerna inte till alla delar har uppfyllt plan- och bygglagens bestämmelser 
om att t.ex. göra kommunöversikter. Det är inte relevant att påstå att 
planeringsansvarsfördelningen skulle förändras med framställningen, 
den förbättras och bli mer komplett som det var tänkt när man tog plan- 
och bygglagen, vilket jag vet att Ålands Framtid inte motsatte sig, men 
man kan förstås ändra sig. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Det finns en hel del förändringar som har diskuterats med anledning av 
detta, bl.a. ett Ålands planläggningskontor osv. och vilken roll det exakt 
ska få är fortfarande oklart. Det finns farhågor att det ska leda till att 
landskapsregeringen ska ta en betydligt aktivare roll för samhällsplane-
ringen, vad man har gjort i dagsläget. Det är viktigt att man poängterar 
att samhällsplaneringen ska vara en kommunal angelägenhet, även om 
det inte enligt lagstiftningen är helt svartvit. Vi vill betona att dagens sy-
stem fungerar och sända den tydliga signalen till landskapsregeringen 
med det här förslaget. För oss är det ytterst relevant och jag hoppas att 
ltl Sundman kan förstå tankegångarna. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Visst förstår jag tankegången, men samtidigt förvånar det 
mig när man är i ett parti som vill bilda en självständig stat, att man inte 
ens kan tänka sig det lilla övergripande samhällsplaneringsansvar som 
vi gett landskapsregeringen i 11§, plan- och byggnadslagen inom vissa 
definierade sektorer. Jag förstår inte vad problemet är och i framställ-
ningen föreslås inga förändringar, snarare förtydligande som är till gagn 
för kommunernas planeringsmonopol för att hjälpa dem, samordna till-
sammans med kommunen. Det är utgående från den filosofin som verk-
tyget kommer att användas som återigen finns i plan- och bygglagen. 
Förslaget är en nullitet och helt onödigt, det väcker bara onödig förund-
ran och irritation hos kommunerna, att uppvigla till att det skulle vara 
motsättningar. Vi är alla intresserade av att det ska fungera på bästa 
sätt. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avlutad. Föreläggs förslaget till 
3 och 4 §§ landskapslagen om Ålands landskapsregerings allmänna förvaltning för an-
tagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lag-
förslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad. 

Föreläggs förslaget till 5 § landskapslagen om motorfordonsbyrån för antagande i andra 
behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagför-
slagets andra behandling är avslutad.  

Föreläggs förslaget till 49 § landskapslagen om enskilda vägar i landskapet Åland för 
antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit 
lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.  

Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? 
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Ltl Axel Jonsson  

Fru talman! Jag föreslår att lagtinget, med anledning av de förändringar lag-
förslaget medför beträffande ministrarnas ansvarsfördelning, uppmanar 
landskapsregeringen att minska antalet ministrar. 

Talmannen 
Talmannen kommer inte att tillåta att det här ärendet tas upp till behandling eftersom 
det faller utanför ärendets ramar. 

Begärs ytterligare ordet? 

Ltl Anders Eriksson 

Fru talman! Jag understöder förslaget. Jag har den uppfattningen att den här 
klämmen har synnerligen stor relevans för ärendet. Det finns helt klart en 
tydlig koppling.  

Talmannen 
Begärs ytterligare ordet? 

Ltl Axel Jonsson  

Talman! Jag föreslår att förslaget i enlighet med min reservation tas till om-
röstning. 

Ltl Anders Eriksson 

Fru talman! Jag understöder också den andra klämmen. 

Talmannen 
Ltl Axel Jonsson, understödd av ltl Anders Eriksson, har föreslagit att lagtinget ska 
godkänna en åtgärdsuppmaning av följande lydelse: ”Utskottet understryker vikten av 
att kommunernas planeringsmonopol framöver bibehålls intakt”. Är redogörelsen rik-
tig? Redogörelsen är riktig. 

Om ett förslag till en kläm med en uppmaning till landskapsregeringen att vidta åtgär-
der har väckts i plenum i samband med ett lagstiftningsärende och förslaget inte har 
behandlats i ett utskott eller inte ingår i någon reservation till ett betänkande ska för-
slaget enligt 70 § arbetsordningen bordläggas till följande plenum för att då antingen 
antas oförändrat eller förkastas. 

Det här ärendet har behandlats i en reservation i utskottet och behöver därför inte 
bordläggas utan går till vidarebehandling. Ärendet har föreslagits av ltl Axel Jonsson 
och understötts av ltl Anders Eriksson varför omröstning kommer att vidtas. 

För att ytterligare förtydliga så önskar vi veta om det är en ändring av underskottets 
motivering eller om det ska ses som en kläm?  

Ltl Axel Jonsson  

Som det framgår av reservationen så är det en komplettering till utskottets 
betänkande. 

Talmannen 
Klart. 

Omröstning kommer att verkställas. Den som röstar för utskottets förslag röstar ja. Den 
som röstar för ltl Axel Jonssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningsproposit-
ionen godkännas? Den är godkänd.  
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Jag ber ja-rösterna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-rösterna resa sig. Majori-
tet för ja. Lagtinget har omfattat utskottets förslag.  

Ärendet är slutbehandlat. 

Enda behandling 

3 Kommunalförbund för samordnad social service 
Landskapsregeringens svar (S 2/2013-2014-s) 
Ltl Anders Erikssons m.fl. spörsmål (S 2/2013-2014) 
Först tillåts diskussion. Under diskussionen i ärendet kan det väckas förslag om en åt-
gärdsuppmaning till landskapsregeringen. Förslaget ska samtidigt skriftligen överläm-
nas till talmannen.  

Om det har väckts förslag om en åtgärdsuppmaning bordläggs ärendet efter avslutad 
diskussion till en avgörande behandling vid ett plenum tidigast följande dag. Om inget 
förslag till åtgärdsuppmaning väckts antecknas landskapsregeringens svar för känne-
dom.  

Under diskussionen kan ärendet bordläggas första gången på begäran av två ledamöter 
och efter det en gång om lagtinget så beslutar.  

Diskussion. Lagtingsledamoten Anders Eriksson får först läsa upp klämmen.  

Ltl Anders Eriksson 

Fru talman! Med hänvisning till 48 § 1 mom. lagtingsordningen har vi ställt 
till landskapsregeringen följande spörsmål: Varför väljer landskapsregering-
en, med tanke på tidigare problematiska erfarenheter, att gå in för ett kom-
munalförbund som lösningsmodell för samordningen av den sociala servicen 
och på vilka grunder ämnar landskapsregeringen tvinga kommunerna att bli 
medlemmar i förbundet?  

Samtidigt önskar jag begära ordet, fru talman. 

Minister Wille Valve 

Fru talman! Landskapsregeringen har gjort upp en plan, nu verkställer vi 
den. Den 15.10.2013 tillsatte kansliminister Gun-Mari Lindholm en lagbered-
ningsgrupp för att förverkliga en samordnad socialservice på Åland. 

Lagberedningsgruppen har arbetat färdigt och frukterna av deras mödor 
frambringades den 9 april 2014, där står vi idag. Spörsmålsställarna i spörs-
mål 2/2013-2014 frågar, ”Varför väljer landskapsregeringen, med tanke på 
tidigare problematiska erfarenheter, att gå in för ett kommunalförbund 
som lösningsmodell för samordningen av den sociala servicen och på vilka 
grunder ämnar landskapsregeringen tvinga kommunerna att bli medlem-
mar i förbundet?” 

Det raka svaret är att frågan är lite tidigt ställd. Då de tillhörande finansie-
ringsmodellerna presenteras, dvs. om ca två månader, avser landskapsrege-
ringen att fatta beslut om helheten och de lagstiftningsåtgärder som behövs 
för skapandet av kommunernas socialtjänst. Skulle det innebära att 
spörsmålsställarna hade otur, sett till tidtabellen? Nej tvärtom! Det här är en 
ypperlig möjlighet att ställa frågor och komma med förslag som kan förbättra 
för det offentliga Åland. 

Varför en samordning? Vi har i flera utredningar konstaterat hur olika 
denna sektor faller ut hos Ålands 16 kommuner. Två missbrukare här, extra 
många barnskyddsärenden där kan få oproportionerligt stora konsekvenser 
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för en liten kommun. Men också för stora kommuner är dagens upplägg 
orimligt. För vad händer i ett läge där små kommuner inofficiellt uppmanar 
sina medborgare att flytta till Mariehamn eller Jomala för att få vettig social 
service? Vad händer, mot bakgrund av hur dagens landskapsandelssystem ser 
ut? 

Å andra sidan, Jomalas och Mariehamns samarbete inom barnskyddssek-
torn torde vara ett av det tydligaste exemplet på att kommunerna ser samma 
sak som landskapsregeringen och tar sitt öde i sina egna händer. Det vi ser 
idag är en växande ojämlikhet mellan de åländska kommunerna, eller rättare 
sagt Ålands kommuninvånare. 

För att citera lagberedningsrapporten ”Den demografiska utvecklingen 
innebär även att de regionala skillnaderna i landskapet växer”. Vi kan inte 
acceptera denna ojämlikhet mellan de åländska kommunerna. Vi måste börja 
se Åland som en helhet, där rätten till socialtjänster inte beror på vilken sida 
av kommungränsen du råkar bo.  

 
En annan orsak till samordning är den kostnadsökning inom sektorerna 

som presenteras på sida 40 i rapporten. Vi måste börja se över hur vi produ-
cerar tjänsterna och förändringstrycket måste ligga på den åländska kom-
munsektorn. En tredje orsak är medborgarnas och näringslivets ökade krav 
på tillgänglighet, valfrihet och service. Förväntningarna på vad den offentliga 
sektorn ska kunna prestera ökar och det offentliga Åland måste effektivt 
kunna leverera idag och i morgon.  

Varför föreslås kommunalförbund? Det är en verksamhet som landskaps-
regeringen vill ha kvar på den kommunala nivån, med en kommunal styr-
ning. Att vi skulle gå in för att landskapet tar över, finns inte på kartan för 
denna regering. Det går bl.a. tvärt emot regeringsprogrammets målsättningar 
om att renodla, ”centralförvaltningens kärnuppgifter från uppgifter som 
kan utföras av andra såsom underlydande myndigheter, tredje sektor eller 
bolag”. Rätt riktning är inte att överföra till landskapet en större del av kom-
munala förvaltningen á la ÅHS, utan att förändra verksamheterna på kom-
munal nivå, rationalisera och se vad som idag kunde utföras av annan myn-
dighet, den privata sektorn eller den tredje sektorn.  

Det bör alltså vara en gemensam myndighet, men kvar på den kommunala 
nivån. En modell som ger kommunerna ett meningsfullt inflytande över hur 
Ålands sociala service produceras. Sakligt sett har kommunalförbund sina 
för- och nackdelar. Landskapsregeringen förenar sig inte i ståndpunkten att 
kommunalförbund som konstruktion är dåliga. Kommunalförbund kan vara 
bra, med rätt representation, rätt innehåll och inte minst med, ”rätt värde-
ringar och rätt organisationskultur”.  Viktigt är att det på lång sikt skapas ett 
äkta ägarskap, att kommunerna verkligen kan uppleva detta som sin myndig-
het och framförallt regleras på ett tydligt sätt, antingen i lag eller i grundavtal. 
Kommunalförbunden kan och bör göras lika effektiva som bolag.  

”På vilka grunder ämnar landskapsregeringen tvinga kommunerna att 
bli medlemmar i förbundet?”, frågar spörsmålsställarna. Återigen, denna 
fråga är något prematurt ställd men i högsta grad angelägen. Landskapsrege-
ringen har inte tagit ställning till helheten, men för att svara på frågan så pe-
kar rapporten på grundlagsutskottets samlade praxis, inte minst grundlagsut-
skottsbetänkandet 65/2002, där det framgår att ett påtvingat kommunalt 

576 



  

samarbete kan motiveras om det är det lämpligaste sättet för att tillförsäkra 
invånarna i de berörda områdena deras rättigheter.  

Tvingande bestämmelser är alltså möjliga, t.o.m. legitima i vissa, givna si-
tuationer. Därom torde inte råda någon oklarhet. Men vi har tvärtom sett ett 
stort mervärde i att kommunerna har varit delaktiga, tagit ställning och gett 
värdefulla synpunkter på detta arbete genom bl.a. Ålands kommunförbund 
och Mariehamns stad, som varit och förblir värdefulla partners i bygget av 
morgondagens offentliga Åland.  

Vi måste fråga oss vad som är genomförbara och förnuftiga alternativ. De 
som säger nej till detta förslag bör säga vad som då är förnuftigt och varför. 
Tack för ordet.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det är avslöjande när ansvarig minister säger att föränd-
ringstrycket måste ligga på den kommunala sektorn, som en del av det 
resonemanget i spörsmålssvaret. Det är att göra saker och ting lite för 
enkelt för sig, att landskapsregeringen lassar över ansvaret på den andra 
parten i diskussionen d.v.s. kommunerna, när man samtidigt lättvindigt 
utesluter alternativet att landskapet kunde vara huvudman för den soci-
ala servicen som diskuteras. Jag ber att ministern utförligare redogör för 
nackdelar med att landskapet kunde vara huvudman för den delen av 
sociala servicen. Det räcker inte med att säga att man skrivit det i rege-
ringsprogrammet att så inte kommer att ske, det måste finnas starkare 
argument för ställningstagandet som landskapsregeringen har tagit. 

Minister Wille Valve, replik 

Framförallt bygger resonemanget och vår grundsyn på att detta är 
kommunernas verksamhet och att så bör vara. Det är också kommuner-
na som i framtiden bör ha ett rimligt inflytande på verksamheten, det 
ligger till grund för analysen. Jag kan personligen ha den åsikten att vi 
idag är något överorganiserade med tanke på att vi har 16 kommuner, 
några kommunförbundet osv., det börjar bli många enheter vi måste 
försöka samla verksamheterna. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Då håller inte logiken ihop att bilda ytterligare ett kom-
munalförbund skapar ytterligare en beslutsnivå, en ny enhet. Om land-
skapets, inom ramen för den verksamhet man har, kunde föra in delar 
av den sociala servicen under sina vingar skulle man inte skapa nya be-
slutsnivåer och nya enheter. Landskapsregeringen har sagt att man inte 
vill kommunalisera ytterligare verksamhet, ta över verksamhet till land-
skapet där man något förklenande kallar det för att kommunalisera 
verksamhet. Inte ens de här duger som skäl, att åtminstone inte över-
väga möjligheten att landskapet kunde ta hand om den här delen av den 
sociala servicen. Vi strävar efter att hitta en enhetlig organisation, effek-
tivitet och vi bedömer att landskapsregeringen gör ett stort misstag som 
inte ens kan tänka sig att överväga den modell vi förespråkar. 

Minister Wille Valve, replik 

Gällande förklenande omdömen tror jag att spörsmålet talar för sig själv 
där man dömer ut på kommunalförbund som sådana, vilket jag åt-
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minstone aldrig skulle göra med tanke på den mångfald vi har i kom-
munalförbund allt i från södra Ålands högstadium till Ålands kommun-
förbund, som också nämndes i detta anförande. Logiken håller ihop, det 
handlar inte om att skapa ett nytt kommunalförbund, det handlar om att 
ombilda ett redan existerande. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Tvångsmässigt medlemskap i kommunalförbund är en 
komplicerad fråga, det ska man ha klart för sig i ljuset av den kommu-
nala självbestämmanderätten. Jag var medlem i Riksdagens grundlags-
utskott vid ifrågavarande ärendes behandling, än viktigare vid bedöm-
ningen av medlemskap i kommunalförbund är huruvida beslutande-
makt flyttas bort från kommunen så att någon annan än kommunen, i 
det här fallet ett kommunalförbund, kan besluta på en medlemskom-
muns vägnar. Det är en mycket komplicerad fråga också i ett kom-
munalförbund och den hoppas jag ägnas tillräcklig uppmärksamhet. Jag 
hade väntat mig mer av svaret, för den här delen av spörsmålsfrågan är 
ytterst väsentlig. Respekten för självstyrelse, något vi borde slå vakt om 
här på Åland i alla dess former. 

Minister Wille Valve, replik 

Jag är glad att ltl Jansson tar upp den frågan, jag kan varmt rekommen-
dera lagberedningsrapporten och de sidor där det behandlas, där hänvi-
sas till de relevanta betänkanden där avvägningsgrunderna finns. I det 
grundlagsutskottsbetänkande som det hänvisas till finns hänvisningar 
till flera som behandlar den fråga som ledamoten lyfte. 

 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Tids nog kommer vi tillbaka till dessa frågor, jag vill bara 
hänvisa till att lagtinget, landskapsregeringen inte bör dra alltför långt-
gående slutsatser av den lagstiftning som vidtogs 1993, när ett annat 
kommunalförbund bildades. Den konstruktionen som återfinns i lagen 
om specialomsorger är knappast längre tillämplig efter ikraftträdande av 
den grundlag som nu gäller år 2000. Jag hoppas att dessa aspekter tas 
mycket noggrant i beaktande. Visst är grundlagsutskottets utlåtande 
vägledande, men lagtingets autonoma beslutandemakt kan ingen ta bort 
från lagtinget. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! När ministern räknade upp orsaker till att samordningen be-
hövs, lade jag nogsamt märke till att det första var konsekvenserna för 
kommunerna, därför behöver man ha en sammanslagning. Det är viktigt 
att i debatterna alltid ha människan i centrum, det är människornas be-
hov som styr och det är det som ska vara avgörande för hur man organi-
serar verksamheten. Det är därför liberalerna har invändning mot ett 
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kommunförbund där det finns 16 huvudmän som har sina dragkamper 
där alltid kommunernas ekonomi kommer upp på bordet. Det blir 
kommunens egen börs som man diskuterar, det är inte människornas 
behov som ligger i centrum i diskussionerna. Därför tycker vi att det är 
viktigt att det finns en huvudman som ansvarar för verksamheten. 

Minister Wille Valve, replik 

Jag hör vad ltl Eriksson säger, sedan kan man också vända på steken och 
säga att den organisation vi har idag inte heller sätter människorna i fo-
kus med tanke på den stora variation på servicenivå som man får bero-
ende var på Åland man råkar vara bosatt. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! När vi argumenterar för en samordning av verksamheten har vi 
människorna i centrum och det borde även landskapsregeringen och 
ministern ha. Det borde inte vara att det blir så kostsamt för en kommun 
om man får en person som har ett behov. Det är viktigt att hålla fokus på 
individen och människan i centrum i debatten. Därför är det problema-
tiskt med kommunförbund, det blir igen 16 huvudmän. Det behöver fin-
nas en organisation som månar om människorna som ska få service från 
den nya organisationen vilken den sen blir. 

Minister Wille Valve, replik 

Två saker är väldigt viktiga, det ena är den demokratiska sidan att man 
får kommuner att uppleva att det här är vår myndighet, medborgarnas 
myndighet. Det andra som ltl Eriksson lyfte upp i sin andra replik ser jag 
ingen motsättning med att har människorna, kommuninnevånarna i fo-
kus och samtidigt arbeta för att det inte ska vara kostsamt. Vi ska 
komma ihåg att om vi har en ineffektiv service idag betyder det att den 
produceras på bekostnad av framtida generationer. Det är något som 
Moderat Samling inte kan tänka sig att sluta upp bakom. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Anders Eriksson 

Talman! I oppositionens spörsmål finns tre centrala frågor som vi vill ha svar 
på. För det första, varför saknas det fortfarande ett väsentligt faktaunderlag 
främst för de ekonomiska konsekvenserna för den socialservicereform som 
landskapsregeringen vill genomföra? För det andra, det är ostridigt att kom-
munalförbund fungerar dåligt i praktiken, varför väljer landskapsregeringen 
ändå den modellen? Och för det tredje, varför väljer landskapsregeringen en 
tvingande lagstiftning, för att tvinga många kommuner med i det planerade 
förbundet t.o.m. mot kommunernas vilja. 

Vi börjar med punkt ett, det saknade ekonomiska underlaget. I regerings-
programmet kan man konstatera att landskapsregeringen faktiskt tog den 
ständigt växande försörjningskvoten på allvar och konstaterade följande, 
”denna utveckling kräver förändringar i fördelningen av landskapets resur-
ser och påvisar behovet av en reform av den offentliga sektorn”. Vidare sägs 
i regeringsprogrammet, ”en helhetsöversyn av servicen i landskapet och 
kommunerna görs och ett reformarbete inleds omgående i syfte att skapa 
mer effektiva former för den offentligt finansierade serviceproduktionen. 
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Målet är att nå ökad ekonomisk effektivitet, säkerställa skola och omsorger, 
öka kompetensen och uppnå en likvärdig behandling och ökad rättssäker-
het”. Märk väl att då var målet att nå en ökad ekonomisk effektivitet första 
prioritet, när försvann det målet? Det är inte så lätt att finna ett svar på den 
frågan i denna evinnerliga utredningsprocess som så högtidligt kallas sam-
hällsservicestrukturreformen.  

I valrörelsen pratade vi alla mer eller mindre på allvar om vikten av att 
sköta ekonomin under den kommande valperioden, alltså den som pågått i 
två och ett halvt år. När en av alla dessa utredningsprojekt offentliggjordes 
d.v.s. den s.k. Susannegruppens rapport, framkom det klart att fokus inte 
mera är att nå ökad ekonomisk effektivitet. Fru talman, vad är det då som 
styr regeringens arbete om målet inte är att uppnå ekonomiska vinster.  

Det är enligt mitt synsätt två agendor, den ena fortfarande dold så gott det 
går och den andra mera öppen. Den dolda är målet med kommunsamman-
slagningar. Jag har många gånger sagt att det är socialdemokraterna som styr 
regeringen, men när det gäller kommunsammanslagningar har jag noterat att 
moderaterna även här har rätt lika åsikter som socialdemokraterna. De parti-
erna sätter det som jag vill kalla den dolda agendan, och centern är som van-
ligt glada bara de får vara med, det ser vi tydligt i arbetet med LBU-
programmet. 

Dold, varför använder jag det begreppet? Det använder jag för att man inte 
säger öppet och ärligt vad det här handlar om, vad man tror att Åland skulle 
vinna på kommunsammanslagningar. Det finns ännu inga svar på den frå-
gan, troligtvis för att frågan inte debatterats öppet med hänsyn till centern. 

Hela processen har som mål att undergräva kommunernas existens, men 
tyvärr i det fördolda. Frågan om kommunsammanslagningar är så viktig att 
det måste debatteras öppet och ärligt, det handlar om hela strukturen på 
Åland. Det handlar faktisk på riktigt om att hela Åland skall leva. Jag note-
rade att minister Valve sa i sitt svar att han tycker att den kommunala sektorn 
är överorganiserad, vi har 16 kommuner och vi har kommunförbund, det var 
det närmaste öppenhet man kommer när det gäller kommunsammanslag-
ningar. 

Landskapsregeringen skriver i sitt svar, humoristiskt i sista meningen i 
stycke fyra, ”att närservicen och demokratisk delaktighet ska tryggas i alla 
delar av landskapet”. Så blir det inte, men en eller tre stora kommuner. En 
sådan kommunsammanslagning kommer definitivt att ta död på de små 
samhällen som vi idag känner som Brändö, Kumlinge, Lumparland, Sund 
m.fl. 

Med den ekonomiska politik som drivs på Åland idag kanske vi inte har 
råd med de små samhällena mera. Ålands Framtid anser att det har ett oer-
hört stort mervärde för Åland om hela Åland ska leva. De här enormt viktiga 
ställningstagandena kan inte göras före det finns ett seriöst ekonomiskt un-
derlag att ta ställning till, allt annat blir bara tyckande. 

Färdriktningen, som jag upplever från landskapsregeringens sida, är att 
med olika förändringar gör att så småningom blir situationen fullständigt 
ohållbar för de små åländska kommunerna. Kommunernas reaktioner på för-
slaget till samordnad social service har andas oro p.g.a. de outredda konse-
kvenserna av reformen.  

Landskapsregeringen skriver i sitt svar på vårt spörsmål, ”långsiktiga åt-
gärder för att trygga basservicen i kommunerna är viktigt”. Det är sant, det 
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är enormt viktigt. Men tillsvidare har inte landskapsregeringen presenterat 
dessa långsiktiga åtgärder, vilka är de långsiktiga åtgärderna för att trygga 
basservicen ute i de åländska kommunerna? 

Den andra agendan som redovisas öppet är målet att allt ska vara lika över 
hela Åland. Landskapsregeringen skriver i sitt svar under rubriken likvärdig 
service, ”oavsett bosättningskommun ska behoven tillgodoses”, också det är 
viktigt. Vill vi på riktigt att hela Åland ska leva är det en utopi att tro att det 
ska vara likadan service över hela Åland. 

Stadspolitikerna rackar ofta ner på skärgårds- och landsbygdskommuner-
nas service, beror det på okunskap eller är faktiskt servicen sämre? Enligt 
mitt synsätt är förstås servicen annorlunda, men det behöver inte för det vara 
sämre den kan t.o.m. i vissa fall vara bättre, det lokala perspektivet har ett 
stort mervärde. Det måste finnas resurser så att rättssäkerheten hålls på en 
acceptabel nivå. 

Gällande den andra frågan att det är ostridigt att kommunalförbund funge-
rar dåligt i praktiken, varför väljer ändå landskapsregeringen den modellen? 
De här inser också regeringspartierna, inte kan all klokskap finnas bara i op-
positionen och det går att utläsa av svaret när landskapsregeringen skriver så 
här, ”det är viktigt att analysera de brister som förts fram gällande kom-
munalförbundens funktionalitet och landskapsregeringen ser att det finns 
utvecklingsmöjligheter beträffande samarbetsformen”. Vilka är dessa ut-
vecklingsmöjligheter? Vilka möjligheter ser landskapsregeringen annat än att 
bygga upp en modell där man kan styra det stora kommunalförbundet med 
järnhand och ha tvingande lagstiftning det är ett steg i den riktningen. Här 
kräver vi tydliga svar, vilka är dessa utvecklingsmöjligheter som landskapsre-
geringen tydligen anser att finns? 

Jag har personligen haft det tveksamma nöjet att få se ett kommunalför-
bund från insidan. Att kommunalförbund fungerar dåligt i praktiken, det 
visste jag också likväl som de flesta, men det var mycket värre än vad jag nå-
gonsin kunde tro. Ofta är det svårt att jämföra kommunalförbund på Åland 
p.g.a. att man har monopolställning, det finns bara ett kommunalförbund och 
då är det väldigt svårt att jämföra. I det här fallet fanns det tre liknande in-
stanser på Åland. I det ena fallet hade det aktuella kommunalförbundet haft 
tio gånger högre kostnadsutveckling och i det andra fallet hade man haft hälf-
ten högre. Man har konsekvent löst alla problem genom att anställa mer ad-
ministrativ personal. 

Medlemskommunerna sa att det var ohållbart, med tanke på de replikskif-
ten som kom upp tidigare, det föreslås i utlådanden om kommunalförbundets 
budget att kostnaderna borde dras ner med tre till tio procent ansåg de olika 
kommuner, medan de som representerar kommunerna sa att det var en 
omöjlighet. Jag talade med de flesta kommunstyrelseordföranden bakom 
kommunalförbundet och sa att det inte håller ihop, ”ja vi skrev nog det där 
men det var Kalle eller Brita som skulle sköta det, ja, nej vi har inte följt upp 
det mera”. Jag tyckte det var helt otroligt, kommunalförbunden bli långt att 
leva sitt eget liv, ju större dessvärre apropå strukturvinster. 

Bästa landskapsregering, på vilket sätt jag ser landskapsregeringen att det 
finns utvecklingsmöjligheter beträffande samarbetsformen kommunalför-
bund? Ledamoten Wille Valve sa i sitt anförande ”med rätt inriktning” kunde 
det fungera, jag väntar med spänning på vilken inriktning det i så fall skulle 
vara. 
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Den sista frågan, varför väljer landskapsregeringen en tvingande lagstift-
ning för att tvinga kommunerna med i det planerade förbundet, sägs det att 
en helt avgörande förutsättning för att samordna kommunernas sociala ser-
vice i ett kommunalförbund är enligt landskapsregeringen själv att alla kom-
muner är med i kommunförbundet annars fungerar det inte. För att säker-
ställa detta måste således lagstiftningen vara tvingande. Här noterar vi att du 
stöter på problem då landskapet enligt kommunallagen inte kan tvinga kom-
munerna till samarbete, utan möjligheten finns för kommunerna att stiga av, 
så är t.ex. lagstiftningen om Ålands kommunförbund. 

En tvingande lagstiftning dikterar dessutom för hur den kommunala ser-
vicen ska produceras och organiseras på ett sätt som rimmar väldigt illa med 
principen om kommunalt självstyrelse. För att slippa riva upp kommunalla-
gen och föreslå en paragraf om tvingande lagstiftning försöker nu landskaps-
regeringen, enligt uppgift vi har fått, bygga vidare på ett befintligt kommunal-
förbund, Ålands omsorgsförbund i vilken kommunerna är tvingade att vara 
med för det synnerligen speciella ändamål som gällde 1993 angående special-
omsorger om utvecklingsstörda. 

Nu tyder mycket på att man kommit fram till, om man tittar i betänkande 
som lagberedningsgruppen gav oss som ministern Valve hänvisade till, från 
landskapsregeringens sida att det här inte heller kommer att fungera. Därför 
står det, ”för att uppnå en lagstadgad samordning inom socialvården före-
slår lagberedningsgruppen att en speciallag antas”. Den speciallagen borde 
man beskriva mera ingående. 

Lagberedningsgruppen föreslår att en samarbetskommun i den samarbets-
form som bör ligga som grund för en samordning av den kommunala social-
vården. För att kunna säkerställa en tydlig juridisk form, men även för övriga 
former av kommunalt samarbete inte beaktar vissa aspekter som betonas un-
der arbetet med samhällsservicereformen, allt detta enligt landskapsrege-
ringen själv. 

Man har tre punkter. Samarbetet ska vara obligatoriskt för samtliga kom-
muner och trygga kommuninvånarnas demokratiska inflytande över verk-
samheten. För det andra ska det utgå ifrån en solidarisk finansiering, för det 
tredje ska det skapas en smidig överföring av verksamhetsområdena. 

När landskapsregeringen skriver, ” för att övriga former av kommunalt 
samarbete inte beaktar vissa aspekter” torde det betyder i klartext att i det 
här fallet går det tyvärr inte att tvinga kommunerna med i det s.k. samar-
betet. Men tänk, värderade landskapsregering, vilket samarbete blir bra om 
man blir tvingad till samarbete? Börjar vi gå in på det spåret är det definitivt 
slutet för de åländska kommunernas självbestämmanderätt, en självbestäm-
manderätt som alltid tidigare har beaktats i detta parlament och som för 
Ålands Framtid åtminstone är viktig. När vi från finsk sida blir överkörda om 
det gäller energilagstiftning, vindkraft eller vad det må vara, då reagerar vi 
och kräver att självstyrelsen ska respekteras. När regeringspartierna gör 
samma sak med de åländska kommunerna är det tydligen ok, det här är 
minst lika viktig princip. 

Betyder det här att Ålands Framtid, vi som ställt spörsmålet, är emot sam-
ordning, nej det är vi inte. Vilket förslag har spörsmålsställarna, sa minister 
Valve, för att lösa de problem som han nämnde. Problemet med t.ex. miss-
bruksfallet, det håller vi helt med om. Därför sa vi i sista valrörelsen och vi 
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har fortfarande den uppfattningen att de här frågorna bör flyttas upp på 
landskapsnivå. 

Det var inte bara Ålands Framtid utan även dåvarande Obunden Samling 
och centern hade samma uppfattning, liberalerna har samma uppfattning nu 
och det är vi glada över. Man bör flytta upp det på landskapsregeringsnivå, 
minister Valve sa att det inte finns på kartan för denna regering, det kan vi 
förstås bara beklaga. 

Det sades även att frågan var för tidigt väckt, vi får invänta de ekonomiska 
kalkylerna som utlovades av lantrådet för över ett år sedan, eller senaste höst 
skulle vi ha fått dem. 

Det finns inte på regeringens agenda att flytta över frågorna till landskaps-
nivå, säger minister Valve, och det tycker vi är synd. Men sakligt, varför kan 
man inte tänka sig från landskapsregeringens sida t.ex., det är inget hundra 
procent färdigt förslag, att använda sig av ÅHS modellen? 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Det står verkligen stilla helst ska vi backa, så tolkar jag 
Ålands Framtids anförande. Vi måste sätta problematiken där den lig-
ger, vi vill ha en likvärdig service på hela Åland. Vi har haft storgrupps-
möten, vi har lyssnat det har varit en otroligt bred process, alla har fått 
vara med och det här är resultatet. Om Ålands Framtid väljer en stag-
nationspolitik, man måste vara emot alla reformer, hur var det senast 
med gymnasiereformen? Vad kostar den modeller som ni lyfter fram, de 
ekonomiska vinsterna, presentera gärna dem? 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Gällande det sistnämnda har jag sagt så många gånger att vi har den 
omvända parlamentarismen. Lägger vi ett förslag då ska vi i detalj för-
klara vad det kostar medan landskapsregeringen, som har hållit på i två 
och ett halvt år med utredningsprocessen, fortfarande inte kan presen-
tera ekonomiska kalkyler över vad deras förslag innebär i kostnader, nog 
är det väl ändå ett orimligt krav från ltl Kemetter. När man säger att vi 
står stilla och t.o.m. med backar, när det gäller problematiken att ett 
missbruksfall, olika sociala fall, kan slå sönder hela den sociala budgeten 
ute i kommunerna tror jag faktiskt, det kan man hitta i de stenografiska 
protokollen, att Ålands Framtid var det första partiet som lyfte upp den 
problematiken. Redan då föreslog vi att frågorna skulle lyftas upp på 
landskapsregeringsnivå, det är inte att stå stilla eller backa vi har ett an-
nat synsätt ltl Kemetter. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Då undrar jag hur Ålands Framtid, som ville ha själv-
ständighet, ser på starka kommuner och en helhet. Om man så fort man 
har en kostnad, mellan åren 2009 - 2012 har kostnaderna ökat med 28 
procent, bara mellan åren 2011- 2012 med 1 miljon, det här ska vi kasta 
på landskapet och till sist har landskapet alla kostnader, vad behöver vi 
då kommunen till? Vi kommunaliserar landskapet istället för att arbeta 
med självstyrelsen, autonomin det borde väl vara Ålands Framtids poli-
tik. 
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Ltl Anders Eriksson, replik 

Det blir onödigt känslomässigt. Men på den konkreta frågan vad ska vi 
ha kommunerna till, det är en viktig fråga ltl Kemetter, omsorgen om 
barn, skola och åldringsvården. Tittar vi på kostnaderna har man fort-
sättningsvis inte ifrån landskapsregeringen kunnat visa vad man ska 
tjäna in på den s.k. samhällsservicereformen. Jag är den första, och jag 
tror jag vågar uttrycka mig för hela Ålands Framtid, som med största in-
tresse kommer att titta vilka vinster vi kan göra när det gäller samhälls-
servicereformen. När vi pratar om samordning och den demografiska 
utvecklingen är det inom åldringsvården som kommer att komma fram-
över och den finns inte med överhuvudtaget i projektet. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Wille Valve, replik 

Kort klargörande har jag förstått Ålands Framtid rätt att deras linje är 
att behålla det som det är idag men möjligen göra en social ÅHS av det, 
har man fallet in på liberalernas linje? 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Vi gick till val på just den linjen så vet jag inte vem som har fallit in på 
vems linje, men det här är vår ståndpunkt och det har det varit hela ti-
den. 

Minister Wille Valve, replik 

Tack för det klargörandet. Sedan förvånar jag mig över att oppositionen 
undertecknar ett spörsmål där det står ”att det är ostridigt att kom-
munalförbund fungerar dåligt”. Det är fräckt mot alla som arbetar 
inom Ålands kommunalförbund, södra Ålands högstadiedistrikt, De 
Gamlas Hem, anser ledamoten att det är ostridigt att södra Ålands hög-
stadiedistrikt funkar dåligt? 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är väldigt olika vilka värderingar man lägger in i vad som fungerar 
dåligt. Jag har konstaterat att från medlemskommunernas sida har man 
velat en sak men i styrelsen och fullmäktige har beslutet blivit annat, det 
är vad jag pekar på hur oerhört svårt det är att styra kommunalförbun-
den. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Jag tackar ltl Anders Eriksson för sedvanlig omsorg om centerns politik. 
Jag vill betona att centern gick till val 2011 på att vi ville se över de här 
delarna av socialvården som är aktuella för ett nytt kommunalförbund. 
Vi har tagit till oss argumenten om att det inte vore bra att utarma den 
kommunala sektorn på de här utgiftsområdena. Det är bra att man styr 
det via ett förbund där man har den kommunala kopplingen. Jag frågar 
ledamoten, vad skiljer mot ert förslag till politik, man vill utarma kom-
munala sektorn helt och hållet på dessa ansvarsområden men det skulle 
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vara okej att köra tvång den vägen. Överföra kostnaderna på landskapet 
totalt sett och samtidigt inte ha kvar den kommunala, regionala förank-
ringen och finansieringsvägen heller. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

En bra fråga ltl Jansson. Jag tycker inte att man utarmar kommunerna 
om man plockar bort det som sammantaget skapat väldigt stora pro-
blem, speciellt för de små enheterna. Ett enstaka missbruksfall kan slå 
sönder hela den sociala sektorn. Vad har kommunerna kvar, barndag-
vård, skola och åldringsvård, jag är tveksamt till om kommunerna 
kommer att klara av åldringsvården inom 10,20 50 år men det finns inte 
med i samordningsprojektet det har landskapsregeringen av någon 
egendomlig anledning valt att sätta på sidan om. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Jag tror att alla som sitter i denna sal förstår att skulle man ha tagit en 
ännu större kaka med i reformen hade det blivit platt fall, det hade blivit 
för mycket. Vi käbblar om en liten summa i det stora hela för offentliga 
Åland, vi har 1/2 miljard vi hanterar tillsammans, landskapet och kom-
munerna, nu pratar vi de facto om 10 miljoner som vi ska hantera på ett 
nytt sätt och då stöter vi på den här typen av principiella linjedragning-
ar, det förvånar. Kommunalförbunden fungerar väl när man från kom-
munala sidan sätter in den rätta nivån på representanterna, med den 
rätta nivån menar jag att de har en kunskap om den egna kommunens 
förutsättningar. De Gamlas Hem har fungerat föredömligt väl på senare 
år. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Med risk för att talmannen klubbar av oss för att vi hamnar på sidan om 
och blir alltför mycket kommunalpolitiker så lämnar jag den biten. Om 
vi håller oss seriösa ltl Jansson, han säger att det blir platt fall om man 
ska ha med åldringsvården. Tar man fasta på det som regeringen skriver 
i sitt regeringsprogram, den oro man andas för den demografiska ut-
vecklingen är det faktiskt åldringsvården som ur ekonomist hänseende 
är den absolut största utmaningen. Åldringsvården har regeringen valt 
att bli undanförd och jag är faktiskt väldigt oroad över att det inte kom-
mer att bli någonting överhuvudtaget av kommunernas sociala service 
under den här mandatperioden, det är inte bra. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! 90 procent av ltl Anders Erikssons anförande gick ut på att 
berätta vad vi andra tycker och tänker, tolkningar, svartmålningar och 
sättande av ord i mun vad olika personer har sagt eller inte sagt, vad 
man har för eventuella dolda agendor, tio procent handlade om vad man 
själv vill göra för politik. Intressant sätt att föra en konstruktiv opposit-
ionspolitik. Från moderat samlings sida vill jag säga att vi inte har drivit 
frågan om kommunsammanslagningar som antyddes här, jag vet inte 
var ltl Anders Eriksson får det ifrån och han får gärna belägga det på ett 
lämpligt sätt i så fall. Jag kan inte låta bli att förundras över att Ålands 
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Framtid och Anders Eriksson driver frågan om att föra över detta till 
landskapsnivå och ÅHS, som har varit hatobjekt nummer ett. Man har 
beskrivit hur ineffektivt, hur dyrt och dåligt det är men nu helt plötsligt 
ska man föra mera dit, mycket intressant retorik. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Gällande det sistnämnda vet jag inte om minister Ehn noterade bokslu-
tet för ÅHS, faktiskt har det skett förändringar på två till tre år, jag har 
inte samma detaljkännedom som styrelsemedlemmarna har men vi har 
representation i styrelsen och har fått information och ser vad som hän-
der och sker. Jag tror att det här kan vara en betydligt bättre modell. 
Minister Ehn pratade om att man skulle vara konstruktiv, själv sa han 
att 90 procent av mitt anförande gick ut på att säga vad andra har sagt, 
nämnde jag överhuvudtaget någon vid namn? 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Ja, ltl Eriksson nämnde vad moderat samling hade för åsikt 
och vad vi hade för dolda agendor. Det är intressant man vrider på ar-
gumentationen kring ÅHS, det har varit sinnebilden varför man inte ska 
skapa större enheter för det fungerar så dåligt, det är inte bra, allt blev 
mycket sämre. Man använde det i argumentationen när man skulle gå in 
för Ålands gymnasium, ÅHS var det dåliga exemplet, nu får vi plötsligt 
ett erkännande att ÅHS blev ganska bra. Det man sedan kan komma 
fram till, som flera replikanter varit inne på, man säger sig från Ålands 
Framtids sida värna kommunerna. Det kom fram att man vill föra över 
vissa delar på landskapsnivå och då handlar det först om missbrukar-
vård, det framskymta också att äldreomsorgen kanske ska komma dit så 
småningom. Vad finns kvar att sköta hos kommunerna i den modell som 
ltl Anders Eriksson, är det inte så att man försöker svartmålar andra och 
inte har egentliga förslag själv på vad man ska göra? 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Apropå att ha ordentliga förslag. I min värld, lägger man olika förslag 
och det är regeringens uppgift för parlamentet, ifall ministern Ehn inte 
ha noterat det, då borde man få de ekonomiska konsekvenserna klar-
lagda att man vet vad det handlar om. Jag tycker utbildningsminister 
Ehn räkna lite märkligt när han säger att 90 procent av mitt anförande 
gick åt, det var tydligen moderaterna som var 1 1/2 mening i hela mitt 
anförande, det var märkliga matematiska kunskaper. När det gäller 
kommunsammanslagningar, moderaterna har faktiskt öppet många 
gånger tidigare pratat för att man borde minska antalet kommuner. Var-
för kan man inte säga det öppet och ärligt, att ha en ordentligt under-
byggd framåtsyftande debatt om de frågorna, vilket sätt skulle Åland blir 
bättre? 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 
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Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Inom det här fyra sektorerna som ska samordnas i den 
kommunala, sociala tjänsten har kostnaderna ökat med 28 procent un-
der de senaste fyra åren. Det är målsättningen att den organisation som 
bildas ska få en kostnadsstruktur och en kostnadsutveckling som är 
lägre. Alla förstår att en så stark kostnadsutveckling inte kan fortsätta. 
Den organisation och administration som skapas genom den nya orga-
nisationen, den skall vara mera kostnadseffektiv än vad som verksam-
heterna är idag. Det är den absoluta målsättningen med projektet och 
det är lika viktigt idag som det var för två och ett halvt år sedan när vi 
satt igång projektet. Verksamheten är väldigt beroende av hur många 
klienter och hur verkligheten kommer att se ut i det åländska samhället, 
det kan man inte påverka, där måste vi få leva upp till lagstiftningen. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Tack, finansminister Nordlund för repliken det var konstruktivt och bra. 
De åländska kommunerna och vi ifrån Ålands Framtid känner oss oro-
liga, kommer man att lyckas med målsättningen? När den s.k. Susanne-
gruppens betänkande offentliggjordes sa folk som själva suttit med i 
gruppen att det inte kommer att leda till kostnadsinbesparingar. Mycket 
av den oro som finns kanske hänger ihop med om man faktiskt kommer 
att lyckas med den absoluta målsättningen att få lägre kostnader, kan fi-
nansminister Nordlund har viss förståelse för det? Om regeringen istäl-
let skulle haft initiativet, ekonomiska kalkyler samtidigt som man pre-
senterar olika utredningar och visar att det här och det här kan vi vinna 
på det här också i ekonomiskt hänseende. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Jag kan lugna alla åländska kommuner och kommunala re-
presentanter att med den modell som vi föreslår kommer vi fortsätt-
ningsvis att kunna vara med och bestämma om kostnadsnivån och ut-
vecklingen, helt självständigt och oberoende av landskapsregeringen. 
Tvärtemot hur det skulle bli om man följde Erikssons modell, nämligen 
att föra över det i ÅHS. Kostnaderna finns fortfarande kvar och det 
kommer sedan istället som minskade landskapsandelar för kommuner-
na och då kan inte kommunerna påverka det. Det här är den mest de-
mokratiska och transparenta modellen som vi föreslår, därför att vi har 
en direktkontakt mellan väljare och beslutsfattare. För man in det i ÅHS 
då mörkar man kostnaderna och tror att de försvinner fast de i verklig-
heten finns där och kanske växer, det är problematiken med självstyrel-
sen och vår s.k. klumpsumma. Vi har ingen direktkontakt i och med att 
vi inte har skattebehörigheten, men kommunerna har skattebehörighet, 
det finns en kontakt mellan väljarna och beslutsfattarna i den kom-
mande kommunala socialtjänsten. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Finansminister Nordlund säger att det här är den mest demokratiska 
modellen, jag har svårt att se det demokratiska i att ha ett kommunal-
förbund som faktiskt är tvingande, målsättningen att alla kommuner ska 
vara med, oavsett om man vill eller inte. Jag har svårt att se demokratin 
i det. Visst, finansminister Nordlund finns kostnaderna kvar, vi har ald-
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rig påstått något annat. Vi tror att man mera effektivt kunde styra kost-
nadsutvecklingen under landskapsregeringen än vad man gör i ett 
kommunalförbund, erfarenheterna från kommunalförbund avskräcker. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Jag är orolig och håller med om att det är problema-
tiskt med kommunalförbund, men det återkommer jag till i mitt anfö-
rande. Jag tar upp den kastade handsken om antalet kommuner att man 
inte skulle ta den öppna debatten, moderaterna har gått till val på funkt-
ionskommuner och skrivit ett regeringsprogram som vi följer sig. Per-
sonligen ser jag att vi framöver behöver bli färre kommuner, det är inte 
möjligt att har så många kommuner som vi har på grund av bärkraften, 
det visar den här reformen också. Ltl Eriksson förespråkar att vi ska ha 
små enheter. Varför föreslår inte ltl Eriksson att vi ska ha hundra kom-
muner på Åland, det vore det bästa om det är kostnadseffektivt. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Början av repliken tyckte jag var intressant och seriöst, vi är fler än 
Ålands Framtid som är oroliga för om kommunalförbund kommer att 
fungera eller inte. Jag ser med spänning fram emot ltl Carlssons anfö-
rande. Ska vi prata om samhällsekonomiska vinster ltl Carlsson, då 
måste vi ha ett seriöst ekonomiskt underlag så vi ser vad v kan vinna på 
att slå ihop de åländska 16 kommunerna till tre. Man borde kunna dis-
kutera det öppet och ärligt med ett verkligt seriöst underlag. Ålands 
Framtid ser ett enormt mervärde för hela Åland med små levande sam-
hällen. Vi har svårt att se att de små levande samhällena, som små 
kommuner utgör, att de skulle finnas kvar efter en kommunsamman-
slagning, därav vår oro. Har man ett ekonomiskt underlag får man ut-
värdera om det är värt det eller inte. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Jag tycker det låter logiskt osammanhängande att man 
värnar och tycker att det bästa vore de absolut minsta kommunerna där 
vi idag har befolkning under hundra personer, det är inte bärkraftigt. 
Man klarar inte av att hantera den kommunala servicen fullt ut, jag tror 
inte på det, däremot verkar ltl Eriksson tro på det. Är det finansiellt möj-
ligt och kostnadseffektivast att ha små enheter borde man föreslå fler 
kommuner och inte diskutera färre, eller säga att man ska bevara antalet 
kommuner. Varför föreslår inte Ålands Framtid fler kommuner? 

Ltl Anders Eriksson, replik 

När det sägs att resonemanget är ologiskt, vi ser ett oerhört mervärde i 
den åländska småskaligheten. Det är inte företag vi pratar om och det är 
väldigt svårt att diskutera de små åländska samhällena i företagsekono-
miska termer, ltl Carlsson. Har man ett underlag och ser att så här 
mycket billigare, inom citationstecken, kan vi driva AB Åland om det är 
en eller tre kommuner jämfört med 16, då får man ta ställning till det 
men frågan debatteras aldrig öppet, vilket jag inte har emot. Vad är det 
som får moderaten Carlsson att tro att det skulle vara bättre med en 
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kommun? Jag tror att det är så, att så har man gjort i Finland, så har 
man gjort i Sverige, vi behöver göra samma sak. Jag tror inte det är dju-
pare analyser bakom strävandet till kommunsammanslagningar. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Jag reagerade när ltl Eriksson pratar om att ekono-
miska underlaget saknas. Längre fram i anförandet nämner ltl Eriksson 
varför inte äldreomsorgen är med, där finns kostnaderna. Vi lyckas inte 
prata till varandra, för man vill inte höra. Det som vi gång på gång upp-
repar, vi vill ge en likvärdig service åt alla på Åland och det verkar vara 
otroligt svårt för Ålands Framtid att ta in. Man pratar om att kommu-
nerna ska stanna kvar, vad vi än gör ska vi behålla kommunerna och i 
samma anförande börjar man nämna om samhällsekonomiskt ansvar. 
Vad ska vi se på, det samhällsekonomiska eller se på vad vi ger för ser-
vice. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Tack, fru talman! Det är så ltl Winé att båda saker hänger ihop, eller 
hur? Hurdan service skall vi ha och vad ska servicen kosta? Tillsvidare 
har utredningsprocessen igen, enligt mitt synsätt, nästan till 98 procent 
tagit fokus på hurdan service vi ska ha, den ska vara likvärdiga över hela 
Åland, som ltl Winé säger, jag tror att det är en utopi. Prislappen för vad 
denna likvärdiga service ska kosta och att vi kan jämföra den likvärdiga 
servicen med den service vi har idag, det ekonomiska underlaget saknas, 
det är oansvarigt från landskapsregeringen att man inte presenterar det. 

Ltl Göte Winé, replik  

Det som skulle vara mer oansvarigt är att vi skulle säga åt de personer 
som verkligen hoppas på kommunal socialtjänst att det inte bli något, vi 
kommer inte att kunna erbjuda den service ni åberopar. Ltl Eriksson 
nämnde att det vi gör nu är att vi tar bort självbestämmanderätten från 
kommunerna, det gör vi väl också om vi sätter det under ÅHS? Inte 
kommer kommunerna då heller att kunna bestämma, då sitter man med 
Svarte Petter. Här kommer kommunerna att vara med och bestämma. 
Ltl Eriksson nämnde om kommunförbund, jag tycker att vissa kommun-
förbund har fungerat bra. Man jämför olika institutioner istället för att 
se vad det är för verksamheten som har ändrats de senaste åren när man 
har utvecklat servicen, det är viktigt att man ser på innehållet inte bara 
på summan. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Den här repliken hade jag svårt att följa med i. Men jag tar fasta på de 
sista, visst måste man alltid se vad man får för pengarna, är det en bra 
service kan den göras bättre, vad kostar servicen, kan den göras billigare 
eller behöver man tillföra olika medel. För tredje gången i det här replik-
skiftet, det är därför ett seriöst ekonomiskt underlag är så oerhört viktigt 
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om man ska kunna diskutera de här frågorna. Sedan förstår jag inte rik-
tigt, menar ltl Winé att kommunerna skulle vara med och bestämma 
över något landskapet sköter, så sades det i repliken och det var då jag 
föll av. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Christian Beijar, replik 

Fru talman! Det var länge sedan jag begärde replik så det är många tåg 
som har gått och det blev en återupprepning. Jag är förvånad över ltl Er-
iksson och Ålands Framtids diskussion kring att överföra socialtjänsten 
till ÅHS med tanke på att man i alla sammanhang pratar om att man ska 
bibehålla kommunernas bärkraft och värna om kommunerna. Därför 
tycker jag det är ett motsatsförhållande att komma med ett annat för-
slag, här har vi faktiskt ett konkret förslag där kommunerna har möjlig-
het att ha direkt inflytande. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Om man har direkt inflytande i något man blir intvingade i eller inte det 
kan vi ha olika åsikter om. Det som Ålands Framtid saknar oerhört 
mycket i processen är att man har enbart tittat på ett alternativ från 
landskapsregeringen, att man ska bygga ett kommunalförbund som ska 
sköta frågorna och måste på ett eller annat sätt få det tvingande så att 
man får alla kommuner med. Jag kan bara beklaga att inte hela den ut-
redningsprocess som varit inkopplad på det spåret också har tittat på 
hur skulle vi sköta det här om vi hade det på landskapsregeringsnivå? 
Aldrig har jag sagt att allt skulle vara lika att inte landskapsandelarnas 
skulle ändras, det är självklart att man måste ha en ekonomisk avstäm-
ning mellan kommunerna och landskapet efter en sådan reform. Det är 
en oerhörd svaghet att man inte kan utreda båda alternativen så att alla 
får ta ställning på sakliga grunder till vilket alternativ som är det bästa. 

Christian Beijar, replik 

Fru talman! Ltl Eriksson och jag vet att utredningsprocessen har varit 
lång och i olika grupper, ASAM-gruppen och vad de har hetat, så nog 
har man utrett det ur olika synvinklar. Det som man haft klart för sig 
och som landskapsregeringen säger, att de inte vill ta den operativa bi-
ten utan det ska ligga på kommunal nivå. Hur det sen skulle organiseras 
där, det är slutprodukten och den har föregåtts av ett långvarigt och in-
tensivt arbete. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det gjordes en sådan ansvarsuppdelning redan när regeringen bildades. 
Jag tror, här spekulerar jag, mycket på socialdemokraternas och mode-
raternas initiativ att ingenting ska föras över från den kommunala nivån 
till landskapsnivå. När Beijar säger att det har varit en lång utrednings-
process, det är sant, men den har varit synnerligen ensidig man har inte 
tittat på det andra alternativet, det tycker jag är en svaghet. Man har be-
stämt sig före man har faktaunderlaget hur man ska ha det, nu har det 
istället blivit att man försöker hitta motiv för att få det som bestämde 
från första början att det skulle vara, det är ett märkligt utredningsätt. 
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Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Gun-Mari Lindholm 

Talman! Om drygt en månad kommer man att sjunga den ljusnande framtid 
är vår, jag undrar om inte vi skulle klämma lite käckt med i den refrängen, för 
det verkar väldigt dyster framtid som man målar upp från Ålands Framtid. 

Spörsmålssvaret, är precis så som man kan svara för tillfället just idag. 
Lagberedningsgruppen har utfört sitt uppdrag med bravur. Det ska ha en stor 
eloge med den korta tid de hade till sitt förfogande så har de gjort ett bra 
jobb. Nu är det upp till landskapsregeringen att utifrån det arbetet som lagbe-
redningsgruppen har gjort göra en bedömning av och utifrån det arbetet. 

Fram till juni har även finansavdelningen på sig att ta fram en finansie-
ringsmodell hur man på Åland ska både dels strukturera det och hur man ska 
hitta en finansieringsmodell som känns någorlunda bra för samtliga inblan-
dade. Förutsättningar för arbetet, ända från starta har varit att samtliga ska 
vara med i arbetet. Att man ska samla kompetensen, öka rättssäkerheten, 
stöda varandra i arbetet och ha människan i centrum. Lagberedningsgrup-
pens arbete har verkligen tagit fasta på just det perspektiven. 

Det har varit ett väldigt stort och tungt arbete, framförallt ett stort tanke-
arbete för att få strukturen klarlagd, hur arbetet ska se ut för att kunna samla 
de olika verksamheterna. Regeringen kommer att återkomma med fakta när 
man har gjort bedömningar utifrån de förslag som kommer vad som beträffar 
finansieringsmodell och när man har penetrerat lagberedningsgruppens ar-
bete. 

När man säger att kommunförbundet inte fungerar idag ska vi alla i så fall 
titta oss i spegeln, de flesta av oss är, eller har varit med i något kommunför-
bund. Är det så att vi har gjort ett dåligt arbete, så att man idag säger att 
kommunförbund inte fungerar. Åtminstone det kommunförbund jag själv har 
varit med i, särskilt i södra Ålands högstadiedistrikt, tycker jag har fungerat 
väldigt bra. Man har varit lyhörd inför vad de respektive medlemskommu-
nerna har tyckt och där har det i demokratisk ordning tagits beslut. 

Tror vi inte på oss själva, vi är också kommunrepresentanter, samtliga här 
fungerar på något sätt i kommunerna som förtroendevald. Tror vi inte på oss 
själva och kommunernas förtroendevalda, att vi är det rätta ute i kommuner-
na att hantera de här verksamhetsområdena, utan att landskapsregeringens 
förlängda arm i form av politiskt vald i styrelsen är bättre att sköta det. Jag 
har respekt för att man kan tro det, men tycker inte att argumenten håller. 
Det här är sant, för jag vet att man kommer att säga, men det gick ni också till 
val på, ja det gjorde vi. Vi hade ändrat oss och sett fördelarna med att ha det 
på kommunal nivå fortsättningsvis. 

De inlägg som ltl Anders Eriksson hade blev åtminstone jag att ifrågasätta, 
vad vill egentligen Ålands Framtid? Det finns inte förtroende för kommuner-
na, för kommunernas representanter, man vill hellre ha det på landskaps-
nivå. Samtidigt som man vill bevara kommunerna som det är idag. Vilket för-
troende har man då för kommunernas representanter att kunna driva en 
kommun om man inte kan hantera de här frågorna? Man ser bara problem, 
inga möjligheter.  

Den analysen som ltl Anders Eriksson gjorde, den ger jag inte mycket för. 
Den andas ingen vidare framtid, har den här framtidsvisionen så kan man 
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verkligen ifrågasätta den självständighetsvision man har inom det partiet. 
Hur ska vi kunna klara oss på Åland om man inte tror på de politiker man har 
idag. 

Den struktur man nu istället har valt är att det finns en lagstiftande för-
samling, lagtinget, en övervakande myndighet d.v.s. landskapsregeringen och 
det finns en utförare d.v.s. kommunerna. Det är en tydlig strukturell arbets-
fördelning. Från vår sida, speciellt från min sida som varit med från början i 
arbetet och faktiskt har sett att vi behöver göra det här och att landskapsrege-
ringen både vill och har ett driv att genomföra det, idag glad att se att det ar-
bete man har gjort i lagberedningsgruppen är väldigt välgjort och har kon-
kreta förslag till åtgärder för framtiden. 

Jag önskar landskapsregeringen lycka till i fortsättningen och vi kommer 
antagligen att få ta ställning till olika förslag. Jag hoppas att samtliga här 
skulle försöka vara så konkreta och komma med konstruktiva förslag som bär 
framåt istället för att, ursäkta uttrycket, hålla på tugga om alla problem som 
man ser, kom med konkreta förslag istället. Tack. 

 

Ltl Anders Eriksson, replik 

I början av sitt anförande sa ltl Lindholm att lagberedningsgruppen har 
gjort ett jättebra och välgjort jobb. Jag läste uppdraget och det var att 
man skulle ta fram en lagstiftning det var huvudmålet, redan på sidan 
fyra säger man ”uppdraget har inte kunnat följas till fullo, för det första 
kan konstateras att det i det här skedet inte är möjligt att ta fram kon-
kret lagstiftningsförslag”. Var inte det huvudarbetet för gruppen? Ltl 
Lindholms säger att hennes uppfattning om kommunalförbund är att 
det har fungerat bra. De exempel jag tog, när man borrar in i det, varför 
har sådan verksamhet fungerat bra på två andra ställen men inte i det 
kommunalförbund som hade elva medlemskommuner så var svaret på 
den frågan, att i det andra fallet var det enbart en kommun som var hu-
vudman. Därför tror jag att det som moderaterna har pratat om värd-
kommun, funktionalitetskommun är betydligt bättre än det här. Där är 
nackdelen att det bara är de stora som orkar med paketet. 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! När det gäller uppdraget ingick också att man skulle komma 
med förslag till lagstiftning. Det säger att man måste skriva en speciallag 
för att komma i mål med arbetet. Den tiden de hade på sig, endast ett 
par månader, tycker jag att de har kunnat ringa in och beskrivit väldigt 
väl hur man går vidare och även att man ska skriva speciallagen, en 
uppgift för lagberedning att göra i enlighet med det uppdrag de får från 
landskapsregeringen. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Var inte tankarna från den politiska landskapsregeringen att man skulle 
använda sig av omsorgsförbundet för att det är det enda kommunalför-
bund som finns som har tvingande lagstiftning och att man skulle bygga 
vidare på det. Efter att det nu har kommit grus i maskineriet d.v.s. 
kommunerna som står bakom omsorgsförbundet inte själva vill ha det, 
då börjar man titta på alternativet speciallag. Är det inte därför du står 
framme och pratar om en speciallag som vi inte vet hur ska se ut i detta 
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skede, skulle det ha varit uppdraget från första början hade det säkert 
var det klart. 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag tycker inte omsorgsförbund är någon dålig idé som man 
har diskuterat inom lagberedningsgruppen. Eftersom det inom om-
sorgsförbundet finns fastigheter som finns kvar som stomme i det som 
man bygger vidare på, en mer lättillgänglig väg för att faktiskt nå målet. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Ltl Lindholm säger igen och jag har hört henne säga det tidi-
gare i debatten, att vi som jobbar i kommunerna inte tror på oss själva, 
ska se oss själva i spegeln för att kommunförbund inte fungerar bra. Det 
är inte problematiken, problematiken är konstruktionen av ett kom-
munförbund där det finns 16 stycken olika huvudmän som ska samsas 
och ofta blir det en dragkamp mellan huvudmännen. Det är konstrukt-
ionen vi vänder oss emot och vi har också erfarenheter av att det har gått 
dåligt i flera olika förbund. T.o.m. landskapsregeringen skriver i sitt svar 
i spörsmålet att det är viktigt att analysera de brister som har förts fram 
när det gäller kommunförbundet, vi har inte sett den analysen från 
landskapsregeringens sida. 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag tror att det som ltl Viveka Eriksson sa att det blir en drag-
kamp är det som skiljer åtminstone henne och mig åt, jag vill att vi ska 
se oss som ålänningar och inte försöka drar åt olika håll. Jag vet att ltl 
Viveka Eriksson är väldigt aktiv just nu i det arbete som finns på norra 
Åland för att bilda norråländsk kommun. Liberalerna är väldigt aktiva i 
det istället för att försöka samordna, hitta en gemensam väg, så vill man 
splittra och istället försöka hitta den norråländska modellen. Moderat 
samling vill se oss samtliga som ålänningar och hitta lösningar som pas-
sar oss alla. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Först står ledamoten och säger att vi ska tänka konstruktivt, 
dra åt samma håll och i nästa andetag hoppar hon på och börja anklaga. 
På vilket sätt drar ltl Lindholm då åt samma håll, varför lyssnar inte le-
damoten på de förslag som förts fram från liberalerna? Varför kan man 
inte pröva de förslagen? Det är bara ett förslag som ska diskuteras och 
andra konstruktiva förslag lägger man åt sidan. Jag kan upplysa ltl 
Lindholm om att det har funnits länge på norra Åland, olika sorters 
samarbeten och jag har varit pådrivande för mera samarbetsformer, för 
jag tror på att man ska dra åt samma håll och jobba tillsammans. Därför 
att de jobb vi gör, gör vi för människorna inte för de olika kommunerna 
och gränserna däremellan, utan för människan i centrum. 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag ville visa på de skillnader jag upplever att det finns mellan 
särskilt liberalerna, Ålands Framtid, moderat samling och resten av re-
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geringen där man talar om att man har en dragkamp, man vill samar-
beta och ha en norråländsk kommun, istället för att man samarbetar 
inom vissa verksamhetsområden på hela Åland där man ser oss som 
ålänningar. Jag ser att det finns en skillnad, jag skulle önska att vi istäl-
let för att tala i de termerna skulle komma närmare varandra. Jag har 
lyssnat och tagit det till mig, men jag tycker inte lika. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Tack, herr talman! Har inte Ålands Framtid förtroende för kommuner-
nas sätt att sköta servicen, ställdes frågan från ltl Lindholm. Frågan jag 
tycker man ska ställa sig är, har landskapsregeringen förtroende för 
kommunernas sätt att sköta den här servicen idag? När man går in med 
tvingande lagstiftning, med pekpinnen i högsta hugg, inte bara beskriva 
och berätta hur kommunerna ska organisera servicen, men också hur de 
ska betala för servicen. Det klingar väldigt illa med den kommunala 
självstyrelsen, enligt Ålands Framtid. Vi vill se en framtida kommunal 
självstyrelse där kommunerna själva, så långt som möjligt, kan välja hur 
man organiserar sin service och hur man betalar den. Därför föreslår vi 
att den här typen av komplicerad lagstiftning, som sociallagstiftningen 
innebär, överförs till landskapet så att landskapet kan bestämma hur 
den organiseras och betalas det hänger ihop, regeringens förslag gör det 
inte. 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Det bli svårt att följa med i den tankegången som ltl Axel Jons-
son har. Om man istället för att hålla det kvar på kommunal nivå vill 
föra det till landskapsnivå, visst blir det väldigt konstigt att säga att man 
då har förtroende för dels kommunerna och de förtroendevalda i kom-
munerna. Man kan inte se det på så många andra sätt än att man hellre 
tror på en regering där inte alla ingår, oftast ingår inte alla partier, tror 
hellre att det finns en regering som kan sköta verksamheterna bättre än 
vad om våra förtroendevalda kan göra. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Utgångspunkten för oss i Ålands Framtid är att vi har lyssnat på kom-
munerna och det gjorde vi redan för tio år sedan när vi lyfte upp pro-
blematiken kring sociallagstiftningen, socialvården och dess ekonomiska 
konsekvenser för de små kommunerna, vi vill hjälpa de små kommu-
nerna att överleva. Nu tvingar landskapsregeringen in de små kommu-
nerna i ett system som man förmodligen kommer att ha väldigt lite in-
flytande över och man säger också åt de små kommunerna vad de ska 
betala, enligt de finansieringsförslag som presenterats hittills. Det här 
rimmar inte väl med den kommunala självstyrelsen för de små kommu-
nerna och för de små kommunernas möjlighet att själva utveckla sina 
samhällen. Vi vill ge dem resurser att fokusera på övriga områden som 
skola, äldrevård, infrastruktur sådant som ligger invånarna nära, när de 
själva faktiska begärt hjälp på det området. Det är en väsentlig skillnad 

594 



  

jämfört mot landskapsregeringens förslag, där man tvingar istället för 
att lösa problemet såsom de själva önskar. 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Det blir uppenbart att man från Ålands Framtid talar om 
kommunerna, vad är kommunerna? Kommunerna är kommuninvånar-
na, människor som har olika behov av service, det är Bosse som vill ha 
färdtjänst, Lena som behöver en handikappanpassad bil. Jag tror att det 
människorna faktiskt egentligen inte bryr sig om var det sköts, utan att 
det sköts på ett proffsigt och rättssäkert sätt, jag tror att det här är det 
bästa sättet. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade 

Ltl Runar Karlsson 

Herr talman! Debatten har kommit in på kommunsammanslagningar där 
man främst från Ålands Framtid hade åsikter om det. Jag vill direkt säga att 
centern inte är för någon form av kommunsammanslagningar, vare sig på 
hela Åland eller på norra Åland. Med den motiveringen att vi inte kan säga att 
det blir en bättre service till ett lägre pris, tvärtom finns det många exempel 
på där det kan bli en dyrare service och en centralare service. Centern har 
hela tiden sagt att vi inte vill puffa på det, men vill kommunerna själv, ska 
man givetvis få göra det. 

Vi tror att det kan bli kommunsammanslagningar främst av den orsaken 
att det inte finns tillräckligt många politiker som vill, kan och önskar axla det 
tunga politiska ansvaret, där kan det komma emot att vissa kommuner är 
tvungna att slås ihop. Men att bara slå ihop något till en central enhet och tro 
att det ska bli billigare det tror vi inte på, servicen finns där ändå. Den som 
ska lära sig läsa måste det finnas någon där som gör det, det måste finnas nå-
gon som sköter om de äldre och det spelar ingen roll om det är en kommun 
eller 16, så uppstår den kostnaden i alla fall. Därför har vi sagt att vi helt en-
kelt inte tro på det.  

Det var som någon sa, det man gör i Finland ska man också göra här och 
tro att det är den universala lösningen men så är det inte, tvärtom har de 
åländska kommunerna kunnat visa att man sköter en fantastisk närservice till 
rimliga kostnader som är oerhört viktigt för ålänningarna. Som man sa, ålän-
ningarna vill ha en bra service nära sig, nära att påverka sina politiker när 
man är missnöjd osv. I en stor central enhet betyder det i praktiken att är det 
svårt att ens komma åt politikerna. 

Spörsmålet handlade mer om den sociala sidan, jag vill påstå att funda-
mentet med detta inte är ekonomin, fast ekonomin spelar en stor roll. Ett tag 
sa man att genom att slå ihop socialsidan skulle man lösa mycket ekonomiska 
problem, det kom vi fram till ganska snabbt i Susannegruppen att så är det 
inte, inom vissa områden kan det bli något billigare, men kan generera kost-
nader på ett annat håll. 

Grunden till kostnader inom specialomsorg, missbrukarvård, barnskydd 
och handikappservice finns i lagstiftningen, lagstiftningen säger vilken mini-
miservice personerna måste få som behöver hjälp, det spelar ingen roll om 
det sköts kommunalt eller gemensamt. Det finns den möjligheten att man vill 
ge merservice än minimikravet från lagstiftningen. Inom barnskydd säger 
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konventionen att alla barn ska ha rätt till trygg barndom, det är ganska yvigt, 
det kan vara hur mycket som helst. 

Samma sak inom handikappservicen, hjälpmedel tas fram till oanade kost-
nader. Idag kan man hjälpa en gravt handikappad till ett någorlunda drägligt 
liv, de kostnaderna är jättehöga. Det beror på hur mycket service och hjälp vi 
vill ge de utsatta personerna, där finns kostnaderna. 

Varför tycker vi att man ska samarbeta inom den sociala sidan? Det kan bli 
stora kostnaderna för en enskild kommun genom att någon eller några behö-
ver hjälp, det kan kasta omkull en kommuns ekonomi. I det fallet tycker vi 
det är befogat att samarbeta så att det blir en solidarisk finansiering. Vi har 
också sagt att specialistkunskapen blir bättre om det blir en enhet, det är en 
stor fördel. Anonymiteten är en annan fördel om man t.ex. har ett barn-
skyddsärende och kommer till ett litet kommunkansli, så känner alla igen 
personen och dess anhöriga. Blir det en större enhet blir anonymiteten myck-
et större. 

Det finns fördelar att slå ihop de sociala enheterna, det ska erkännas att 
det även kan finnas nackdelar som de lokala kunskaperna, som är en fördel 
och finns ute i kommunen. Vi tycker ändå att bristerna i dagens system är 
större än fördelarna, därför tycker vi att det är bra att det slås ihop. 

Det har diskuterats att man skulle ha en finansiering 50 procent skatte-
kraft och 50 procent innevånarantal, det var ett exempel man tog fram som 
visar att det slår fel historiskt sätt åtminstone. Vissa kommuner vinner på det 
och vissa kommuner förlorar på det systemet. Där vet jag att landskapsrege-
ringen skissar på ett landskapsandelsförslag tillsammans med andra para-
metrar som ska visa att kostnaderna historiskt sätt kommer att bli ganska 
neutrala. 

Hur framtiden ser ut har ingen betydelse i det här fallet i och med att det 
sedan blir en solidarisk finansiering. Om det 2020 finns fyra handikappade i 
en kommun och noll en annan har det ingen betydelse, alla betalar lika efter 
vissa parametrar, inte efter antal klienter. Det tycker jag är ett bra system. 

Till sist, herr talman, hur ska det skötas, inom vilken organisation? Det har 
pratats att landskapet ska ta över, vi regeringen som stöder den, tycker att det 
fortsättningsvis ska vara en kommunal angelägenhet, då är det ett kommun-
förbund det finns inga andra modeller att ha det i, eftersom kommunerna 
måste ha ett inflytande när de betalar till organisationen. Ett kommunför-
bund är genialt om man gör det på ett annorlunda sätt än man gjort hittills, 
att man lastar ännu mera ansvar på förbundsstyrelsen. Styrelsen ska i prakti-
ken ha det största och praktiska ansvaret, precis som det är i ett aktiebolag. Vi 
kan ta ett exempel, om styrelsen inför budgeten anser att man ska har 20 mil-
joner för verksamheten, man går till ägarna och begär 20 miljoner, får man 
det är man nöjd och glad och så fortsätter styrelsen sitt arbete. Ger ägarna 
bara 15 miljoner för verksamheten finns det ingen annan råd för styrelsen än 
att ställa sina platser till förfogande och be de som inte vill ge pengarna att 
sätta sig där själva istället. Då blir det en automatik, det styrelsen anser att 
det behövs pengar för i enligt med lagstiftningen och människornas behov, så 
ska de pengarna ges. Missköter sig styrelsen finns det möjlighet att byta ut 
den. Jag tycker att kommunförbundssystemet, med det som grund, är ett helt 
utmärkt och funktionerande organ. Det gäller att man sätter dit personer som 
tar ansvar och i ges ansvar. 
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Ltl Göte Winé, replik  

Tack, herr talman! Ltl Runar Karlsson sa att han inte ser någon vinst i 
en kommunsammanslagning på norra Åland. Det kan jag inte hålla med 
om, nu pratade ltl Karlsson mycket om att barnen ska lära sig, service-
personal ska finnas, självklart. Men på sikt med 6500 innevånare på 
norra Åland har vi två eller tre skolledningar, jag har inte koll på hur 
många Saltvik har, fem kommundirektörer, fyra äldreomsorgsledare, 
socialsekreterare, ekonomer, löneräknare som vi bra skulle kunna sam-
ordna och få ner kostnaderna betydligt för våra kommuner, vi pratar om 
samhällsekonomiskt, men här har vi råd att ligga dubbelt. När vi pratar 
om markplanering, skulle vi ha en större kommun skulle det bli betyd-
ligt mer hållbart långsiktigt än idag, för idag är det en kamp mellan 
kommunerna vem som får vad istället för att vi jobbar tillsammans. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Det blir en kommundebatt på sätt och vis, fast det hör väl 
hit. Det finns ett enkelt sätt att fråga innevånarna hur de vill ha det och 
det gör vi i kommande val. Vi frågar dem om de vill ha en eller flera 
kommuner, vi gör det till en valfråga så får innevånarna demokratiskt 
bestämma. Jag vill dementera de som ofta påstås i debatten att man har 
16 kommundirektörer på Åland det har man inte, vilket inte är ärligt i 
debatten även av ltl Winé. I praktiken finns bara Mariehamn och Jomala 
som har reellt sett har en direktör, det andra är mer diversearbetare de 
gör allting, det är t.o.m. fastighetsskötare i vissa kommuner, skulle det 
inte vara där skulle någon annan måsta göra det, samma sak är det med 
äldreomsorgsledare, så det där är inte sant. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, herr talman! Jag vet inte vad ni har för kommundirektör i Saltvik, 
i de andra kommunerna jag känner till har vi en kommundirektör som 
styr kommunen. Med 6 500 invånare skulle vi klara det med en som hål-
ler i ledningen. Det som inte är sant är när ltl Karlsson säger att jag har 
pratat om 16 kommundirektörer. Jag har inte pratat om hela Åland, jag 
pratar om att vad vi har för vinster på norra Åland för att göra oss slag-
kraftigare, se samhällsekonomiskt vad vi kan spara in på. Det var en re-
plik på det som ltl Karlsson hade i sitt anförande, jag hade bara min 
synpunkt. Att ltl Runar Karlsson och jag inte kommer sams i tankarna, 
det får vi leva med. Det skulle vara intressant med en folkomröstning vid 
valet hur de vill att de ska se ut, jag är inte rädd för den jag se fram emot 
det. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag har varit så pass länge i de kommunala så jag ser ingen 
vits i att slå ihop dem, tvärtom är det ett fantastiskt nät. Jag vet att i min 
hemkommun vill man bibehålla sina skolor, äldreomsorg och sina dag-
hem vilket man inte skulle göra ifall man skulle centralisera det. Det blir 
det tack vare demokratin, det tar för länge för mig att förklara det jag 
har bara en minut på mig, när de flesta politiker är från centralorten så 
ser det till att servicen finns i centralorten, för där finns deras väljare. 
Det är en konsekvens av demokratin, men jag ser gärna fram mot att det 
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här blir en valfråga till nästa val så att ålänningarna själva får be-
stämma. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Som ledamoten mycket riktigt påpekar, är de serviceområden 
vi diskuterar väldigt mycket lagstyrda. Det betyder att det är här i salen 
som politiken sätts, här beslutas vilka rättigheter människor har. Det 
blir inkonsekvent när ledamoten samtidigt säger att kommunerna måste 
få påverka verksamheten därför ska det vara ett kommunförbund. I 
verkligheten finns inte så mycket att påverka när det gäller dessa områ-
den. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Det är mycket som bestäms över kommunerna här i 
plenisalen, vilket sedan kommunerna har svårt att påverka till minimi-
hållet, men kommunerna kan påverka att ge mer service än minimi. 
Man kanske vill ge sina innevånare mer service, kanske ge barnen mera 
barnskydd på bekostnad av byggandet av t.ex. simhallar, det handlar om 
prioritering. Visst kan man påverka och höja nivån utgående från mini-
minivån. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Jag vill påpeka för ltl Karlsson, vad som bestäms här är inte vad kom-
munerna ska göra, utan vilka rättigheter, möjligheter som medborgarna 
har, sedan blir naturligtvis kommunerna skyldiga att uppfylla det. Det är 
den springande punkten i hela diskussionen, jag har flera gånger sagt att 
det är människorna i centrum som ska vara det avgörande. Därför bli 
organisationsmodellen väldigt viktig, att man har möjlighet att hantera 
frågorna, att det inte ska finnas 16 olika huvudmän som har olika åsikter 
och kommunernas börsar blir det avgörande i dragkamperna. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! I det sociala området vi debatterar är minimiservicen 
lagstadgad, där kan inte börsen avgöra. Där måste man sätta in pengar 
för att uppnå miniminivå, det måste alla kommuner göra. Gör man inte 
det är det landskapsregeringens skyldighet att övervaka och påpeka det. 
Vill någon kommun idag ge mera service än minimi kan man förstås 
göra det, då får dess innevånare bättre service än granninnevånarna, så 
är det idag. En del kommuner väljer att ge mer service till ett område än 
andra, vill man göra det tycker det är helt okej men det måste finnas en 
mininivå och den kan lagtinget t.o.m. höja om man vill eftersom man 
följer rikets lagstiftning. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, herr talman! Det är ett intressant resonemang centern för. Trots 
att vi går in för kommunernas socialtjänst och vi flyttade över, precis 
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som ltl Karlsson säger, många av de tvingande lagarna handikapp-, om-
sorgs- och barnskyddslagen. Vad skär kommunerna ned på, när man 
bara kan ge minimiservice, har det visat sig att i de små kommunerna 
skär man ner på servicen till åldringsvården och framför allt skolan, vil-
ket bekymrar oss socialdemokrater. Ledamoten var i början av sitt anfö-
rande inne på kommunsammanslagningar, när tror du att en kommun 
verkligen är redo att själva inse att nu ha gränsen gått, nu börjar det gå 
på utbildningen? 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Ltl Kemetter resonerar tvärtemot vad jag resonerar. Hon 
menar att genom att slå ihop kommuner blir det billigare, jag menar att 
det inte är så. När blir en kommun så sårbar att den inte kan upprätt-
hålla annan service? Det är möjligt att man kommit dit idag, men det är 
just därför vi har landskapsandelar där de svagaste ska få mest för att 
upprätthålla samma service. Kostnaderna försvinner inte någonstans 
bara för att man gör det ena eller det andra, kostnaderna finns fortfa-
rande kvar. Det som behöver hjälp måste få hjälp i enlighet med den lag-
stiftning vi har. Jag delar inte resonemanget, jag respekterar förstås de 
åsikter ltl Kemetter för fram, men inte till alla delar. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, herr talman! I den här situationen tänker vi ganska olika. Vad är 
en bärkraftig kommun? Som jag ser det kan vi inte bara pytsa in land-
skapsandelar för att stärka en liten kommun, om det kommer ett svårt 
fall eller en elev som behöver extra stöd, plötsligt är ekonomin i gung-
ning. Det har mycket att göra med invånarantal och därmed också skat-
tekraft. Har vi små kommuner med få antal innevånare som har låga in-
komster så har de ingenting att leka med. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Med det resonemanget menar ltl Kemetter att vi överhu-
vudtaget inte ska ha små kommuner, vi ska inte ha en levande skärgård, 
ingen levande glesbygd för de är så svaga att de inte orkar bära sig 
själva. Även om det sköts centralt finns kostnaderna för människorna 
ute i glesbygden och skärgården, det finns i alla fall någonstans. Med det 
resonemanget, om de inte ska ha den servicen, då sparar man pengar 
men jag delar inte det. Det unika med Åland är en levande skärgård och 
landsbygd, det har givit Åland mycket mervärde både ekonomisk, lev-
nadsmässigt på alla sätt för befolkningen. Jag delar inte det när man in-
sinuerar att genom centralt på något sätt spara. Man sparar genom att 
inte ge randkommunerna service, det tycker jag att ltl Kemetter menar 
och det delar jag inte. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Ltl Runar Karlsson sätter huvudet på spiken och visar den 
svåra vägen vi har framför oss när vi diskuterar finansieringen, vissa 
vinner, vissa förlorar. Det blir väldigt knepigt att få ett finansieringssy-
stem som kommer att fungera. Jag tror att många tänker, vissa kommer 

  599 



  

att vinna vissa kommer att förlora, det är precis det här som är kärnan i 
ett kommunalförbund. Ltl Runar Karlsson säger också, som tidigare ta-
lare, nu ska vi göra om och göra rätt med ett kommunalförbund. Vi ska 
sätta dit viligare politiker, de som varit i de tidigare kommunalförbun-
den har varit fel, de har tänkt fel, är det då skapelsens krona vi menar, vi 
politiker som sitter här, eller hur är det? Jag tycker inte om argumentat-
ionen att man ska sätta in andra politiker. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag har aldrig påstått att kommunförbunden inte skulle 
fungera, tvärtom har jag hävdat att kommunförbunden fungerar mycket 
väl, beroende på att man har bra politiker där. Jag har aldrig hävdat att 
det ska bytas ut, det påståendet är inte sant. Kommunförbunden på 
Åland fungera alldeles väl, tänk vilka fantastiska åtaganden kommun-
förbunden har tagit på sig, vad gäller omsorg, högstadiedistrikt det är 
inga små åtaganden man har sett till att fungerar, och fungerar riktigt 
bra om vi jämför oss med omkringliggande regioner. Knappast någon 
har lika bra service som på Åland, mycket tack vare kommunförbundens 
verksamhet vill jag påstå, naturligtvis tillsammans med mycket annat 
som landskapsandelar och lagstiftning osv. Kommunförbunden är en 
utomordentlig metod att bedriva gemensamma åtaganden. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Nog har det förekommit kritik, så långt som debatten har gått, 
man tycker att det varit fel sorts politiker i de tidigare kommunalför-
bunden. Man har inte varit nöjd, man ska sätta dit andra människor det 
har anats i vart och vartannat anförande från majoritetsblocket. Ltl Ru-
nar Karlsson har kanske alltid varit en stark förespråkare för kom-
munalförbund. Min uppfattning är att det finns starka kritiker till kom-
munalförbund inom centern, socialdemokraterna och inom moderater-
na. Nu tror man att man uppfinner hjulet på nytt, att det ska börja fun-
gera alldeles strålande. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Talman! Det finns kritiska röster mot kommunförbund av någon out-
grundlig anledning som inte jag förstår, man säger att kommunförbun-
det kräver bara mer och mer pengar. Det tror jag det, när man har sådan 
lagstiftning som ger folket service, det kostar pengar. Det är inte mer än 
rätt, i annat fall ska vi ändra lagstiftningen, vi ska inte ha en lagstiftning 
som inte ger barnen tillräckligt skydd osv. Där finns de fundamentala, 
återigen kommunförbundet är en fantastisk organisation. Man måste 
även komma till det att styrelserna i kommunförbunden måste ges något 
högre ersättning för den insats de gör för att sedan kunna ställa dem 
mer till svars och lägga ner mer jobb. Det kan ibland bli att man inte tar 
det helt på allvar, man måste öka tyngden genom att ge dem större an-
svar, så tar de också ett större ansvar. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! Jag tackar ltl Runar Karlsson, det är hedervärt att 
han i det här sammanhanget säger att förslaget till samhällsservicere-
formen inte kommer att göra några inbesparingar. I begynnelsen cirku-
lerade det att det skulle bli inbesparingar för kommunerna men nu har 
vi fått klart för oss, som ltl Runar Karlsson sa, man ska inte räkna med 
inbesparingar. Jag har en annan uppfattning än Runar Karlsson när det 
gäller kommunförbund om jag inte minns fel, så vet jag att Runar Karls-
son var kritisk till MISE som kommunförbund och påstod att det inte 
fungerar, och nu hyllar Runar Karlsson kommunförbunden, har jag fel 
så beklagar jag, med jag har ett minne av att Runar Karlsson sagt något 
annorlunda förut. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Det har jag säkert sagt, det står jag för. Det är klart att det 
inom alla områden finns organisationer som inte fungerar, vilket kan ha 
olika orsaker, men jag vill påstå att det i de stora hela fungera alldeles 
utmärkt. Gällande MISE var det inte organisationens orsaker, utan 
ägarna som gjorde en viss missbedömning från början, man hade helt 
enkelt för bråttom. MISE är fortfarande ett kommunförbund har jag för-
stått och de kommuner som är med är nöjda, men jag tycker att det 
skulle skötas på ett annat sätt. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! Alla organisationer, om det är kommunförbund eller 
vilken form det må vara, fungera bra med rätt personer. Problemet är att 
man måste få engagerade personer oberoende vilken inrättning det är, 
har vi inte de rätta personerna, den drivkraften som engagerar sig fun-
gerar det inte. Resultatet i många fall är att man inte har tillräckligt en-
gagerade politiker och sammankopplingen mellan kommunerna och 
kommunförbunden fungerar inte i många fall, då blir det ett slitage mel-
lan ägarkommunen och den som representerar kommunen. Vad är det 
som säger att det här kommer att fungera bra, det vet vi inte. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag delar det som är ltl Eklund säger, att det beror mycket 
på de personerna som man sätter dit och att man ger dem ansvar så tar 
det ansvar. Jag hittar ingen annan organisation, för man över det till 
ÅHS och jag sitter i ÅHS styrelse så skulle jag sköta det jättebra, men om 
jag istället skulle sitta i kommunförbundet och sköta det skulle jag sköta 
det dåligt, den logiken haltar. Därför tror jag mycket på kommunför-
bund, om det ska vara ett kommunalt åtagande och så har regeringen 
bestämt. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Katrin Sjögren  

Talman! Under franska revolutionen myntades många uttryck som står sig än 
i våra dagar. Den franska drottningen Marie Antoinette kunde inte förstå fol-
kets upprördhet när de inte hade bröd åt sina barn utan sa ”om folket inte har 
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bröd får de väl äta bakelser”. Var har det två hundraåriga citatet att göra 
med kommunernas socialtjänst, det ska jag be att få återkomma till. 

Den samlade oppositionen har ställt flera frågeställningar till regerings-
makten genom ett spörsmål. Från liberalernas sida är vi överens med land-
skapsregeringen om en av de viktigaste målsättningarna i en samhällsservice-
reform. Kungstanken i en socialvårdsreform är en likvärdig service över hela 
landskapet. 

Många små kommuner ska med begränsade medel upprätthålla en omfattande kom-
munal service inom kommunens alla behörighetsområden, samt upprätthålla en full-
ständig administrativa och politisk organisation. Det krävs stor kompetens inom de 
olika sektorerna, tillräckliga ekonomiska resurser, många engagerade kommunala be-
slutsfattare samtidigt har medborgarna krav på likabehandling oberoende av bonings-
orten och med dagens organisation finns risker att den personliga integriteten kränks. 

Genom spörsmålet ställs flera frågor till landskapsregeringen, som dessvärre blir 
obesvarade. Vad blir de ekonomiska konsekvenserna? Hur påverkas personalen som 
finns ute i kommunerna? Erfarenheter av tidigare kommunalförbund? Hur löser man 
det faktum att det går emot kommunallagen att tvinga kommunerna? 

Sedan spörsmålet ställdes har en slutrapport presenterats av lagberedningsgruppen 
för kommunernas socialtjänst, en gedigen rapport som har gjorts av erkänt kompetenta 
tjänstemän. Men också rapporten problematiserar, några frågetecken besvaras men 
många nya dyker upp. Gruppen har inte kunnat ta fram ett komplett lagstiftningsför-
slag, för det krävs att det fattas konkreta politiska beslut. En fullständig budget har inte 
heller varit möjligt att ta fram. 

Från liberalerna sida vill vi föra ett resonemang kring tvingande lagstiftning, perso-
nalen inom den sociala sektorn, kommunalförbund kontra en myndighet under land-
skapsnivå och finansiering. 

Tvingande lagstiftning först. Det finns tveksamheter om det är möjligt för landskaps-
regeringen att tvinga in kommunerna i ett nytt kommunalförbund. Landskapsregering-
ens spår är att utvidga omsorgsförbundet, där alla kommuner ingår. Sedan omsorgsför-
bundet bildades har vi både en ny kommunallag och en ny grundlag. I rapporten om 
kommunernas kommunaltjänst framgår att facit får vi inte förrän vid lagstiftningskon-
trollen, alltså vi måste ha en konkret lagstiftning som har den sedvanliga kontrollen i 
vårt system. 

En stor och mycket viktig fråga är personalen. Även i rapporten om kommunernas 
socialtjänst konstateras att det behöver kartläggas mera noggrant t.ex. antalet personal 
som överförs, vilket avtal som berörs av samordningen samt hur kostnaderna inom 
äldreomsorgen för klienter som inte kan hänföras till gruppen äldre fördelas. Även nya 
styrdokument behöver tas fram, grundavtal, tjänste- och befattningsbeskrivningar, för-
valtningsstadga, pensionsfrågor, personalförmåner och det är mycket viktigt att fack-
föreningarna involveras i arbetet. 

Personalen inom den sociala sektorn i kommunerna jobbar mångsidigt och effektivt. 
Har man sin arbetsplats inom den sociala administrationen ute i kommunerna är det 
inte ovanligt att man jobbar t.ex. 60 procent med handikappfrågor och barnskydd och 
40 procent med äldre- och barnomsorg. Den 24 februari hade landskapsregeringen ett 
informationsmöte med anställda inom kommunernas socialvård och det mötet efter-
lämnade en besk eftersmak och flera osäkerhetsfaktorer. Det har även framförts här i 
debatten att man har samlat kommunalpolitiker, man upplever att man haft en dialog 
med kommunerna. Kommunförbundets remissutlåtande visar att det mera har varit en 
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form av monolog än en dialog och där spretar svaren väldigt mycket ute i kommunerna 
hur man ställer sig till kommunernas socialtjänst. 

Gällande kommunförbund kontra en myndighet under landskapsnivå kan vi konsta-
tera att det har funnits kritik i våra led och man har tyckt att kommunalförbund inte har 
fungerat tillfredsställande. Den största kritiken har faktisk varit den politiska styrning-
en av MISE, De Gamlas Hem och omsorgsförbundet. Vi kan konstatera att kommuner-
na redan idag kan, om de vill, bilda olika kommunalförbund. 

Liberalerna är ett parti som är stadigt förankrat i landsbygden, skärgården och stan. 
Vi har haft en ingående debatt under flera år och vänt och vridit på frågan flera gånger. 
Vi har diskuterat och tycker olika om värdkommuner och om kommunsammangående, 
men vi har kommit fram till och är helt eniga i liberalerna, det är att vi inte tror på ett 
nytt kommunalförbund. 

Vi har fattat ett beslut i liberalernas styrelse som går ut på att de smala sociala områ-
dena överförs på landskapet i linje med sjukvårds- och gymnasieområdena, man ska ha 
ett hälso- och sjukvårdsben och att socialvårdsben. Argumenten är följande, vi ser fort-
satt stora problem med 16 huvudmän, kommunerna gemensamt ska förvalta och orga-
nisera socialvården i något slags kommunförbund. Risken är att människorna som är 
beroende av omsorgerna fortsättningsvis kommer i kläm, att det uppstår dragkamper 
mellan olika parter, att människornas behov inte kommer att stå i centrum. Att det blir 
svåra ekonomiska stridigheter och knappast några ekonomiska vinster. 

Oberoende av boningsort ska människorna ha samma möjligheter, möjligheten att få 
god socialvård och landskapet ska ha en helhetssyn. Därför ska administration och led-
ning av verksamheten samordnas, men servicen ska ske där människorna finns. Verk-
samheten ska således vara fortsätt decentraliserad. 

När man jämför vad man haft för system och hur man har organiserat sig både väster 
och öster om oss, då kan vi konstatera att det inte går att kopiera, självstyrelsen är både 
liten och unik. De processer som pågår på rikssidan, då pratar man om helt andra stor-
lekar på kommuner, vi är knappt 30 000 människor och det invånarsiffror man bollar 
med på rikssidan så är den absolut minsta kommunala enheten 20 till 30 000 männi-
skor. 

Man ser stora vinsterna av att sammanföra hälso- och sjukvårdslagstiftningen med 
sociallagstiftningen, en sådan process pågår på rikssidan. För att just de smala områ-
dena handikappservice, missbrukarvård och specialomsorg går ofta in i hälso- och sjuk-
vården och det blir en gråzon. Skapar man nya system skapar man också nya gränser. 
Det är inte ovanligt att man som missbrukare båda är i behov av sociallagstiftningen 
och hälso- och sjukvårdslagstiftningen. 

På rikssidan kommer man högst antagligen att överföra utkomststödet till Folkpens-
ionsanstalten, hur har landskapsregeringen diskuterat i de här frågorna? När det gäller 
sociallagstiftningen har vi delad behörighet, vad får det för konsekvenser för hela vår 
process? 

Man pratar om att man inte vill kommunalisera självstyrelsen, det ska vara strikta 
gränser mellan de viktiga som lagtinget ska hålla på med, behörighet, revidering av 
självstyrelselag, demilitarisering och neutraliseringspolicy. Frågar man medborgarna, 
ålänningarna vad som är det viktiga i självstyrelsen, vad som är kärnan, så är det faktisk 
hur omsorg och skola fungerar, att man har arbete och att man har ett attraktivt bo-
ende. 

Landskapsregeringen målade väldigt tidigt in sig i ett hörn när man uteslöt p.g.a. att 
det fanns olika åsikter i de olika partierna. Man skulle inte få diskutera kommunsam-
manslagningar och man skulle absolut inte heller diskutera behörighetsöverföring på 
landskapsnivå. Då har man egentligen bara ett spår kvar. Tänk om vi istället hade haft 
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en sådan process att kommunerna faktiskt hade haft två förslag att ta ställning till, 
kommunernas socialtjänst och en överföring till en ny myndighet under landskapet, en 
ÅSOF Åland social- och omsorgsförbund. Där ser man ett kardinalfel om man ska driva 
en förändringsprocess, man har ett enda alternativ som alla gör allting för att kunna 
bomba sönder, tänk om vi hade haft två då är jag helt säker på att vi hade fått en mycket 
konstruktivare debatt. 

Vad är det man ska bestämma över, vad är det man förlorar bestämmanderätt över 
som kommunalpolitiker om man för de smala områdena under en myndighet under 
landskapet, barnskydd, handikappservice, missbrukarvård och specialomsorg? Det är 
sociallagstiftning som är väldigt detaljstyrd, som reglerar de människorna som är i be-
hov av den sociala lagstiftningen, som är mest utsatta i vårt samhälle, det har starka rät-
tigheter och det är väldigt detaljstyrt hur det ska fungera. 

Vi har också haft den här diskussionen i min hemkommun Mariehamn, där reviso-
rerna i staden har påpekat, vår socialnämnd har fattat politiska beslut som har gjort att 
man inte har behandlat klienterna på ett likvärdigt sätt, det är mycket komplicerade sa-
ker. 

Vi kan konstatera redan idag att missbrukarvården fungerar som en värdkommun, 
Mariehamns stad tillhandahålla missbrukarvården, men också det har varit bekymmer 
från andra kommuner man har ifrågasatt kostnader, ifrågasatt vem som får miss-
brukarvården, man har velat ha namnet på klienterna. Man ifrågasätter omsorgsför-
bundet idag, både från kommunalpolitiskt håll, kostnaderna, men också klienterna, 
man är inte nöjd med servicen. Riktigt så enkelt som landskapsregeringen vill före-
spegla är det inte. 

Slutligen, herr talman, kan vi konstatera att det saknas både finansiering och ett kon-
kret lagförslag. Man kan tycka vad man vill och diskutera socialvård och finansiering 
men liberalernas bedömning är att finansiering är alldeles centralt. Det är euro och cent 
som betalar fosterhemsplaceringar, vistelse på Pixnekliniken, färdtjänsten, handikap-
panpassade lägenheter. 

Vi har förgäves påpekat under hela mandatperioden att man i ett tidigt skede borde 
ha utvärderat landskapsandelssystemet, haft en idé om hur det skulle se ut. Även lagt 
mycket krut på samarbetsunderstödet som skulle ha gjort att det pågått processer ute i 
kommunerna på ett helt annat sätt än vad det faktiskt gör idag. 

När det gäller landskapsandelssystemet tror liberalerna att det kommer att vara 
mindre pengar till alla. Vi behöver utvärdera, modernisera det och landskapsandelssy-
stemet behöver ta fasta på både regionalpolitik men också på att kommunerna kan växa 
och tillväxt. 

Slutligen, franska revolutionen och kommunernas socialtjänst vad har det att göra 
med varandra? Jag var i debatt med lantrådet Gunell om lagberedningsgruppens slut-
rapport om kommunernas socialtjänst, det var i radio om för någon vecka sedan, för öv-
rigt en balanserad och konstruktiv diskussion om jag får säga det själv. Både reportern 
och undertecknad konstaterade att utan att faktiskt lagförslag och framför allt en mo-
dell för finansiering, är det svårt att både debattera och få en uppfattning om verklig-
heten. 

Vi vet alla att landskapsandelssystemet både behöver utvärderas och reformeras och 
som sagt, inte en alltför kvalificerad gissning, är att det kommer att bli mindre pengar 
till alla. Landskapet har fortfarande ett isolerat budgetunderskott på 10 miljoner per 
budgetår, det beräknas öka till drygt 12 miljoner nästa år. Det ackumulerade underskot-
tet är 39 miljoner och beräknas stiga till 52 miljoner budgetåret 2015. I juni när slut-
rapporten skickas på remiss ska också ett ekonomiskt underlag finnas med. Ett förslag 
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på finansiering, ett försäkringssystem som innehåller både en solidarisk finansiering 
och en finansiering som bygger på nyttjandegrad. 

Vi vet också att justeringen av basbeloppen i landskapsandelssystemet släpar efter. 
Kommunerna får inte sina utgifter finansierade med dagens system. Mot den bakgrun-
den, lovade lantrådet i radiodebatten, att i det nya finansieringssystemet ”kommer det 
att finnas konfekt åt alla”, ”har ni inte bröd, ät bakelser”, tack. 

Minister Wille Valve, replik 

Tack ltl Sjögren för ett intressant anförande, jag är glad att ledamoten 
lyfte hur personalen påverkas. Det som ledamoten antydde är en kom-
plex fråga vi har att ta ställning till både tjänstemän och till arbetsavtal. 
Det handlar om att överföra arbetsavtal till en ny rörelse så som spaltas 
upp i rapporten, sidan 26 till 28, jag hänvisar speciellt till sidan 28, där 
det talas om möjligheten att införa ett kortsiktigt anställningsskydd som 
exempelvis kunde vara på ett år. Helt klart är att rationaliseringar kom-
mer att ske, det bör i första hand ske genom naturliga avgångar och en 
omplacering till andra verksamheter i kommunen. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Rapporten konstaterar att det här är teoretiska resonemang, 
det handlar om väldigt mycket praktiskt arbete som återstår. Det är pre-
cis så när det gäller personalen är det en mycket viktig fråga. Det faktum 
jag påpekade i mitt anförande, att en del av personalen utnyttjas väldigt 
effektivt idag, man jobbar till en del med barnomsorgs- och äldre-
omsorgsfrågor, en del med barnskydd, missbrukar- och handikappser-
vicefrågor. Då blir det en massa halva tjänster hängande i luften, det 
finns både ett dilemma att försöka lösa med en ny myndighet, med 
också ett dilemma ute i kommunerna. 

Minister Wille Valve, replik 

Vi är överens såtillvida att det är en viktig fråga som kommer att förtjä-
nas att fördjupa sig i ytterligare. Jag har en fråga till ltl Sjögren, om libe-
ralerna på Åland menar allvar då man satt sitt namn under ett spörsmål 
där det står att är ostridigt att kommunförbundet fungerar dåligt? Är 
detta liberalernas linje att alla kommunförbund fungerar dåligt, södra 
Ålands högstadiedistrikt, Ålands kommunförbundet, De Gamlas Hem 
osv. Avfärdar liberalerna kommunförbund på ett bräde så som dåliga, 
såsom ni har skrivit i spörsmålet? Jag förvånar mig över detta ställ-
ningstagande. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Nu ska minister Valve se skogen inte bara enstaka träd och inte heller 
vara en petimäter. Det jag påpekade i mitt anförande var att det finns 
kritik mot hur kommunalförbund fungerar, den kritiken finns även i 
ministerns eget parti. Jag tog ex. på några kommunalförbund, där jag 
uttryckligen pratar om den politiska styrningen där det finns kritik. Men 
vi vet också att det finns kommunalförbund som fungerar bra, dit hör 
högstadiedistrikten t.ex. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 
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Christian Beijar, replik 

Tack, fru talman! Min replik berör diskussionen om personalen. Ltl Kat-
rin Sjögren nämnde att i samband med en information för socialarbe-
tarna, som landskapsregeringen hade hållit, efterlämnade en besk efter-
smak, som hon uttryckte sig. Inom alla yrkesgrupper finns det olika me-
ningar, men som aktiv och också med i Talentia Åland, Ålands socialar-
betare facket, vet jag att det finns olika åsikter, men överlag är uppfatt-
ning att man är positivt inställd till reformen. Man har under många år 
efterlyst någon form av samordning av resurserna, man inser att man 
har svårt att klara av alla de sociala åtagandena ute i de små kommu-
nerna. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Visst är det så att det finns olika åsikter, vi pratar också om två 
olika saker. Det är min uppfattning också. En utredning jag var ansvarig 
för, under förra mandatperioden, att socialarbetarna ser ett behov att 
omorganisera socialvården. Det är ganska egalt, ur socialarbetarsynvin-
kel om det är en myndighet under landskapet eller om ett kommunal-
förbund. Det som lämnar en besk eftersmak så var den demokratiska 
processen, att man ställde sig inför fullbordat faktum, det blev inte 
mycket till dialog under det mötet, har liberalerna fått uppgifter om. 

Christian Beijar, replik 

Fru talman! Socialarbetarna har involverade och fått information om det 
fortsatta arbetet med Susannerapporten under senaste vårmötet. Jag 
delar inte ltl Katrin Sjögrens uppfattning om att man inte har blivit in-
formerad, snarare tvärtom har man hållits informerad om vad som har 
varit aktuellt när det berört utredningsarbetet. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Ltl Beijar behöver absolut inte dela min uppfattning, men jag 
ber ltl Beijar lyssna på den kritiken som framförs. Det handlar inte bara 
om socialarbetare, utan som jag påpekade, det finns en hel del administ-
rativ personal som jobbar inom socialvården. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Jag var med på mötet med socialarbetarna och jag upplevde 
det som ett väldigt konstruktivt möte, där man fick en saklig informat-
ion ifrån den person som har lett arbetsgruppen som tagit fram lagför-
slaget. De ställdes frågor och gavs svar, det var en öppen och ärlig dis-
kussion med varandra, precis så som det ska vara. Alla svar kanske inte 
passade alla, men det är en del av det demokratiska livet vi lever. Att se-
dan beskriva mötet som något beskt, jag känner inte igen den verklig-
heten. Jag reagerade på beskrivningen av projektet hur det har vuxit 
fram, jag börjar få en lång historia i den åländska politiker, det finns 
inget reformarbete som har varit så demokratiskt välgrundat som det 
här de facto har varit. Med alla dessa beredgruppsmöten, där alla kom-
muner och kommunledning har varit med och diskuterat och kunna sagt 
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sitt. Det har vuxit fram som det naturliga första steget till denna KST-
reform som snart ligger på bordet som ett lagförslag. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Vicelantrådet representerar den högsta makten, jag vill även 
understryka att det att i information vi har fått inte var några klagomål 
på tjänstemännen som informerade, utan man upplevde läget skarp från 
politiskt håll. Eftersom vicelantrådet var med får han fundera på det och 
det må vara hur de vill med den saken. Jag kommer igen fram till det, 
tänk om det varit så för kommunerna, att det funnits två alternativ att ta 
ställning till, jag tror det skulle ha blivit en helt annan konstruktiv pro-
cess. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Det har varit en normalpolitisk process, där olika partier 
haft olika ingångspunkter och sen har man diskuterat sig fram till just 
den modell som vi nu föreslår, på ett normalt demokratiskt sätt. Jag för-
vånas över hur mycket vi pratar om organisationsformer, strukturer, 
personalen i Ålands parlament, det skulle vara naturligare att prata om 
vilka vårdnivåer, vad vi vill uppnå med dessa reformer, det känns som vi 
går väldigt långt ner i diskussionen och försöker problematisera istället 
för att måla upp vilka målsättningar är det som ska förverkligas. Det 
som vi sitter och diskuterar i Ålands parlament är något som tjänste-
männen borde kunna hantera på ett sakligt och korrekt sätt, bl.a. per-
sonalfrågorna. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Nu är det min tur att säga att jag överhuvudtaget inte känner 
igen mig i vicelantrådets replikväxling, det är lite att skjuta över mål el-
ler rikta fokus någon annanstans. I flera replikväxlingar, de inleder jag 
med i mitt gruppanförande, servicen till människorna som är fokus och 
vad liberalerna haft för ögonen hela tiden. Vicelantrådet säger att refor-
men har varit demokratisk, man börjar känna sig som att man tjatar om 
det här, landskapsregeringen hade också i sitt regeringsprogram att det 
skulle vara en parlamentarisk kommitté, det har man helt och hållet gått 
ifrån. Man ser hur man löste formen på rikssidan, sote-reformen, där 
kom alla partier ihop och man kom överens om hur man skulle gå vi-
dare. Det är ett kort som inte landskapsregeringen heller ville spela. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Jag tyckte det var ett intressant resonemang om orga-
nisationsformer och finansiering som ltl Sjögren lyfte fram, bl.a. en av 
modellerna var att föra över till ÅHS, jag kommer att återkomma till fler 
former i mitt anförande. Ta den modellen, ltl Sjögren menar att libera-
lerna är eniga om att föra över det till ÅHS, men då blir en vid sidan av 
inflytande och demokratifrågorna, en av de absolut viktigaste frågorna 
är finansieringen av det. Det gäller alla modeller. Ltl Sjögren lyfte fram 
det som en viktig aspekt att man måste ha finansieringsmodellerna 
klara. Hur ser liberalerna och ltl Sjögren på finansieringen av att lyfta 
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över det till ÅHS? Som jag ser det finns det bara två huvudspår det ena 
är att införa landskapsskatt och de andra, vilket jag inte föredrar, är att 
sänka landskapsandelarna. Hur ser liberalerna på det och har man 
enighet inom liberalerna? 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Liberalerna har påpekat hela tiden, att hand i hand med en samhällsser-
vicereform borde det ha varit ekonomin också, en utvärdering av land-
skapsandelssystemet. Det är klart att man behöver utvärdera hela land-
skapsandelssystemet. Har landskapet finansieringsbiten över de här 
smala områdena då lättar man på trycket ut i kommunerna, att man inte 
behöver betala barnskydd, missbrukarvård med både skattemedel och 
landskapsandelar. En större del av landskapsandelspotten skulle ha gått 
åt att finansiera det här. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Tack för det. Återigen är det ganska svepande svar på 
att man kommer att göra det i samband med en reform, översyn och ut-
värdering. Man borde ha någon form av idé hur man ska klara av sänk-
ningen av landskapsandelar. En variant är att man proportionellt sänker 
övriga landskapsandelar. Har liberalerna någon sådan tanke eller hur 
ser liberalerna, tror man verkligen att liberalerna kan komma till någon 
enighet om finansieringen? 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Liberalerna sitter i opposition, vi har inga utredningsmöjlig-
heter överhuvudtaget, vi hade i den sista budgeten som liberalerna var 
med i, 2012 års budget, fanns det uttryckliga skrivningar om en utvärde-
ring, en begynnande reform till landskapsandelssystemet. Man skulle 
sätta större tonvikt på samarbetsunderstödspengarna. Vi har inte alla 
svar, och det är helt omöjligt för oss att ha det. Vi anser att det är ett 
kardinalfel av landskapsregeringen att inte har tittat på ekonomin och 
hela landskapsandelssystemet. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Ltl Sjögren nämner i sitt anförande att det inte var nå-
gon dialog, mera en monolog. När vi diskuterar kommunernas social-
tjänst tycker jag verkligen att det har varit en dialog, mellan kommuner 
och landskapet. När lagberedningsgruppens slutrapport för kommuner-
nas socialtjänst gjordes sitter kommunförbundets förbundsdirektör med 
och tar fram materialet. Man har varit med på tåget och diskuterat. Dia-
logen har funnits och man har verkligen lyssnat och informerat och hur 
man går vidare. Jag känner inte igen det som nämns med monologen. 
Även i vår kommun satt vi och tittade på hur vi skulle gå vidare, vad som 
var bäst och vad som inte var bäst, vi har fått ge vår synpunkt. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Barbro Sundback 

Fru talman! En gång i tiden sa ledamot Wiklöf, när det var tradigt i debatten 
att hyenorna skäller men karavanen drar vidare, så känner jag det med kom-
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munernas socialtjänst. Det skälls och gnälls mycket men karavanen går vi-
dare, eller kommunernas socialtjänst drar vidare. 

När Susannegruppen, som jag ledde och hade ett bra samarbete med ltl 
Runar Karlsson och många kunniga tjänstemän inom landskapsförvaltningen 
och även från kommunerna. När vi avgav rapport fanns det två frågor som 
inte hanns med och som vi tyckte att närmare måste granskas. Det ena var 
huvudmannaskapet och de andra var finansieringen.  

Nu har regeringen Gunell gått vidare med huvudmannaskapet och föreslår 
ett kommunalförbund. Det som nu återstår är att titta på finansieringsmo-
dellen. Ltl Sjögren säger, att det inte har funnits och inte finns någon 
finansieringsmodell, men det finns det. Modellen är solidarisk finansiering, 
grunderna för den finns i Susannerapporten. Nu gäller det att i detalj mejsla 
fram modellen och i lagstadga den. Dess styrka är, precis som ltl Runar Karls-
son säger, en form av kommunal försäkring, ett kollektivt åtagande. Obero-
ende var man bor ska man i framtiden få den socialservice man behöver och 
har rätt till enligt vår lagstiftning och kommunerna betalar oberoende av hur 
många i hemkommunen som drabbas, samma summa år efter år, med vissa 
justeringar p.g.a. inflation och om man skapar nya serviceförmåner som ska 
finansieras av det offentliga. 

Debatten har innehållit samma argument som vi har hört länge, både från 
liberalerna och från Ålands Framtid. Jag uppfattar att Ålands Framtid har 
åtminstone tre linjer i sin modell för hur man ska sörja för den sociala ser-
vicen i framtiden. Delvis anser man att det nuvarande 16 kommunerna ska 
vara kvar, men man kan också tänka sig en modell likt den som liberalerna 
förespråkar, en sorts landskapsmyndighet liknande ÅHS, eller en del av ÅHS, 
som sköter de motsvarande uppgifterna. Även ltl Anders Eriksson understö-
der moderaternas förslag om en funktionskommun. Alla var enligt honom 
jättebra utom KST, sen är man förstås för självständighet. Det är ganska 
oklart vad Ålands Framtid vill annat än att man är emot. 

Liberalerna ståndpunkt är väl känd, man vill föra över ansvaret för social-
service till en landskapsmyndighet. Samtidigt proklamerar man kraftigt för 
att ställa människan i centrum, att reformen ska vara decentraliserad och ut-
lokaliserade. Man har diskuterat på sina möten och kommer fram till en slut-
sats att man är emot ett nytt kommunalförbund. 

Utan att vara alltför elak kan man säga att man hade förväntat sig mera av 
ett liberalt parti, som länge har innehaft både regeringsmakt och stort förtro-
ende bland befolkningen, än att man kommer fram till att man inte ska ha ett 
särskilt kommunalförbund. Därför är spörsmålet av den karaktären att det 
inte är tänkt, som jag förstår, att föra diskussionen vidare utan, det är att 
ifrågasätta kommunalförbundet och på det sättet åstadkomma en viss splitt-
ring i regeringsblocket. Eftersom det har funnits en diskussion där många, 
oberoende av parti, har ställt sig och ställer sig kritiska till kommunalför-
bund. Det är inte någon hemlighet att det indirekta beslutsfattandet som sker 
via kommunalförbunden kan vara besvärliga för de som sitter i primärkom-
munen och har ansvar för ekonomi och verksamheter. Det är svagheten med 
systemet, det har det alltid varit. Sedan fungerar det naturligtvis bättre och 
sämre från fall till fall. I varje fall finns särskilda omständigheter som gör att 
det fungerar bättre eller sämre. 

Om man ska samordna den kommunala verksamheten måste man ha en 
organisation och en huvudman och då måste vi utgå ifrån, som jag ser det 
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kommunallagen, eller menar församlingen här att vi ska strunta i det och där 
är det kommunalförbund som förespråkas. Några alternativa kommunala 
modeller med huvudmän som på något sätt skulle handla mera direkt, utgå-
ende ifrån den här myndighetens ansvar och intressen, det finns det inte om 
vi ska utgå från kommunallagen. Nu har man lite förändrat modellen, samar-
betskommunsmodellen och det kanske gör det mera effektivt. 

Fru talman, vi kommer inte längre än i den här diskussionen. Om vi inte 
kan samordna verksamheter, då finns det bara ett annat alternativ som har 
samma effekt och det är sammanslagningar. Det är intressant att det initiati-
vet som liberalerna har tagit på norra Åland, att det sker parallellt med detta. 
Jag tror inte det är en överraskning, utan diskussionen om kommunernas so-
cialtjänst driver fram och det är bra nya tankar, nya modeller. Socialdemo-
kraterna har absolut ingenting emot att man närmare utreder möjligheten att 
göra t.ex. de fyra norråländska kommunerna till en kommun. 

I det här skedet gäller kommunernas socialtjänst. Reformen hela tiden haft 
människorna och brukarna i centrum, det förvånar mig att liberalerna har 
missat det. Det har hela tiden sagt att det är fråga om likvärdig service. Det är 
inte som ltl Anders Eriksson påstår att det är lika på hela Åland, utan det är 
likvärdig service. 

Det finns inte, som här har sagt, minimikrav i lagstiftningen. Sådana krav 
finns inte formulerade. Den sociala lagstiftningen är en rättighetslag och man 
har som kommunmedborgare, under vissa villkor, rätt till service, men den 
prövas i så gott som varje enskilt fall, beroende på den sökandes behov. 

Subjektiv rättighet finns bara inom barnomsorgen. Inom de flesta andra 
lagstiftningsområden sker det efter prövning ifall man inte i kommunerna 
har antagit olika policydokument, t.ex. inom äldreomsorgen vad gäller hem-
tjänsten, där man prövar de olika sökandes intressen. Minimikrav finns inte i 
lagstiftningen, däremot har man rätt. Om kommunen inte tillgodoser den rät-
tigheten, vilket sker p.g.a. brist på medel och kompetensen och kanske också 
på grund av att man inte söker, då kan man inte förverkliga sin rättighet i 
fråga om socialt skydd och stöd. 

Reformen har och syftar fortfarande till att hålla individerna och männi-
skorna i centrum och att åstadkomma en så likabehandling som möjligt. Det 
betyder inte, i det enskilda fallet, lika resultat det är inte det som är likabe-
handling. Sociallagstiftningen till sin karaktär är helt individualiserad, har 
man en funktionsnedsättning är det nästan alltid unik osv. 

Det har också sagts är att man skulle kunna föra över vissa delar av social-
servicen till ÅHS, då tänker man ganska brutalt i kommunerna, får vi någon 
som är narkoman, stora funktionsnedsättningar blir det dyr för kommuner-
na, då skulle det vara bättre att landskapet tog över. 

Som kommunalpolitiker betyder det alltså att vissa medborgare, sådana 
som har behov av socialt stöd, de vill man inte ha. Det är på gränsen till en 
social diskriminering, det är inte medvetet men effekten blir den att vi inte 
vill ha narkomaner, personer med funktionsnedsättningar, utvecklingsstör-
ningar osv. det får för mig väldigt obehagliga konnotationer. Alla i kommu-
nen, oberoende vad man har för behov, ska som jag ser det, handhas av 
kommunerna. Vi måste hjälpas åt att finansiera verksamheten, att oberoende 
var man bor, får den rätta service man behöver. 

Herr talman, det skulle vara viktigare att gå vidare i diskussionen och då 
vill jag tala om äldreomsorgens framtid, inom ramen för kommunernas soci-

610 



  

altjänst. Det sades att det här är den stora biten och att det var för svårt för 
Susannegruppen att svälja den, därför ställdes den utanför i arbetet, delvis 
stämmer det. När vi var på studiebesök i Pargas fick vi höra om deras kom-
munsammanslagning och effekterna på den sociala samordningen och integ-
rationen. Efter fem år av samgående var fortfarande äldreomsorgen olöst. 
Man hade fortfarande problem med att harmonisera tjänsterna, servicenivån, 
avgifter osv. Det är åtminstone för mig en varningsklocka, jag är glad att vi 
inte tog med äldreomsorgen i Susannegruppens rapport. 

Däremot ska man i framtiden överväga att föra in även äldreomsorgen un-
der kommunernas socialtjänst. Men bara under sådana villkor att man kan 
trygga den lokala servicen på minst samma nivå som den är idag. Vi ska inte 
tvinga in något i kommunerna socialtjänst om vi inte samtidigt kan lova att 
det blir minst lika bra och bättre. 

Det som är karakteristiskt för äldreomsorgen är att de som har behov av 
tjänsterna lever överallt på Åland, i centralorter, i glesbygd osv. Det krävs ett 
ganska vitt förgrenat distributionsnät för att servicen ska komma till alla. Det 
betyder inte att man inte skulle kunna ha en gemensam administration Åland 
är så pass litet att det går, som ltl Göte Winé var inne på, att med betydligt 
mindre ledarfunktioner organiserar servicen.  

Min tankegång är att man skulle ha fyra eller fem, vad man kunde kalla 
äldreomsorgsdistrikt. Mariehamn är naturligt, sen har vi högstadiedistrikten 
varför inte följa dem norra Åland, södra Åland, södra skärgårdens högstadie-
distrikt och norra, eller om man vill ha en för skärgården. Där kan man ha 
organisationspunkter varifrån man mera regionalt och lokalt organiserar ser-
vicen. 

Skulle kommunernas socialtjänst vara huvudman för äldreomsorgen då 
kunde man lättare samordna verksamheten med ÅHS. Men så länge 16 
kommuner ska tala med ÅHS så vill det inte fungera. Hela reformen om 
sammanhållen hemvård, som infördes i samband med ÅHS lagen, har tagit 
en kolossal tid på sig att genomföra eftersom de enskilda kommunerna har 
egna krav och spelar ut varandra osv. Det är ett bra exempel på om man vill 
genomföra reformer på s.k. frivillig grund då tar det väldigt lång tid och de 
blir fulla av kompromisser som varken gynnar den enskilde kommunen eller 
landskapet i sista ändan. 

Landskapet föreslår att Ålands omsorgsförbund skulle bli den organisation 
som tar på sig ansvaret för kommunernas socialtjänst det innehåller vissa 
fördelar som är värda att lyfta fram. Det är den organisation inom de före-
slagna kommunernas socialtjänst som har den största personalen, största an-
delen av driftsutgifterna och man äger merparten av de tillgångar som är ak-
tuella att nyttjas av en gemensam socialtjänst, som i lag föreskriver samar-
betsformer som grundar sig på obligatoriskt medlemskap.  

Ltl Petri Carlsson 

Fru talman! Mitt anförande kommer att kretsa främst kring två saker, organi-
sationsmodeller och finansieringsfrågor. Jag börjar med modellerna kring 
organiseringen. 

I landskapsregeringens svar på spörsmålet framgår bl.a. jag citerar, "Det är 
viktigt att analysera de brister som förts fram gällande kommunalförbun-
dens funktionalitet" och så redogör man lite tidigare i samma svar om fyra 
modeller, dessa fyra modeller är en kommun, regionkommun, värdkommun 
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och samarbetskommun. Till det här ska sägas att det finns åtminstone en till 
modell och det är att föra över verksamheten till landskapet, exempelvis un-
der ÅHS eller som någon annan del av landskapsregeringens verksamhets-
områden. Som jag tolkar samarbetskommun är det kommunalförbund. Min 
spontana reaktion blir då att andra modeller torde vara bättre än dagens 
kommunalförbund om man vill ha en effektivare och rationellare organisat-
ion. Jag ska försöka förklara lite hur jag tänker. 

Den första modellen med en kommun, eller som jag också tolkar det, färre 
kommuner, ger automatiskt möjligheter till minskad administrativ byråkrati 
och eliminerar konstgjorda gränser.  

Den andra modellen med regionkommun är kanske inte så bra om man 
med det menar att man ska ha ett till val för medborgarna på ytterligare en 
nivå, men om man menar asymmetriska kommuner tycker jag inte att den är 
så tokig. Man kan alltså villkora att man måste ha tillräcklig bärkraft såsom 
ett tillräckligt stort befolkningsantal, för att sköta vissa uppgifter inom den 
kommunala sektorn. Barnskyddet och det andra inom KST t.ex.  

Den tredje modellen med värdkommun har också sina fördelar gentemot 
kommunalförbund. Det finns då en befintlig organisation och administration, 
som med mindre justeringar kan sköta servicen för övriga kommuner. Här 
har inte lagberedningsgruppen heller utrett det spåret särskilt mycket. Räds-
lan om eventuell brist på inflytande går att reglera en hel del om man vill. Er-
farenheter runt omkring oss visar också på att man på många håll tycker att 
värdkommun är bättre alternativ än kommunalförbund.  

Sen nämnde jag också möjligheten med att detta sköts under landskapsre-
geringen. Det torde också vara möjligt om man reformerar landskapsande-
larna på ett sådant sätt att finansiering sköts genom att sänka övriga andelar 
för att klara detta, men det här alternativet har vi omöjliggjort i praktiken ge-
nom skrivningar i regeringsprogrammet. 

Alternativet med kommunalförbund är alltså inte det bästa, särskilt om 
man ska föra över det till omsorgsförbundet som det ser ut idag. Vi har t.ex. 
redan brister i hur det fungerar. Som exempel kan jag nämna att ett enhälligt 
stadsfullmäktige, som för ett och ett halvt år sedan, beslutade att för sin del 
förkasta förslaget till grundavtal för Ålands omsorgsförbund. Ett par av orsa-
kerna var bristen på tydlighet kring beslutsfattandet, ansvarsfördelningen 
och att staden inte skulle få demokratisk rösträtt enligt befolkningsantal. Sta-
den har kring 40 procent av befolkningen, men bara ca 35 procent av röster-
na. Dessutom påpekades att det räcker med att bara en del av kommunleda-
möterna är närvarande på förbundsstämman för att den ska vara beslutsför, 
vilket i sin tur innebär att det kan bli så att de motsvarande, en liten av be-
folkningen, kan ta beslut som övriga får rätta sig efter, inte särskilt bra. Vad 
hände, grundavtalet drevs igenom ändå. Vi vet alla att det har varit bekym-
mer med återkopplingen till och från kommunerna. Utöver det betyder ett 
kommunalförbund att man har en del dubbel administration som inte finns i 
övriga modeller. Personalvård är ett sådant exempel. 

Om man inte längre vill överväga någon annan modell återstår att säga ja 
eller nej till det här med KST till ett kommunalförbund. Jag har alltså mina 
personliga dubier till det här. Är det då bättre att inte göra någonting? Jag vet 
inte vad svaret på det är än. Det beror på. Men ett par saker vet jag för egen 
del. Det behövs mer klargöranden och en av de allra viktigaste sakerna är 
finansieringen, vilket också är den andra saken jag ville lyfta. Där kommer 
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landskapsandelssystemet med i bilden. För att få en långsiktig lösning måste 
hela systemet reformeras och då beakta de förändringar som skett och hur 
framtiden ser ut. Bl.a. har detta nyligen lyfts i samband med samråden mel-
lan landskapsregeringen och staden, samt de övriga kommunerna. 

Fru talman, i det sammanhanget framhöll finansministern här i salen och i 
media, vikten av att beakta inkomstutvecklingen för landskapet och kommu-
nerna. Staden har tagit fram en indikativ kalkyl över kommunsektorns- och 
landskapsregeringens inkomstutveckling åren 2008 – 2012, de åren som va-
rit till debatt. Det är åren efter senaste reformen av landskapsandelssystemet 
och de år som det finns faktiska bokslutssiffror fastställda.  

Den indikativa kalkylen visar att den inkomstskillnad, till Mariehamns 
nackdel, som fanns efter landskapsandelsreformen 2008 fram till 2012, ökat 
nästan tiofalt. Orsakerna är främst minskad samfundsskatt i staden och 
ökade skatteintäkter i övriga kommuner, men också att landskapsandelsy-
stemet trots dessa inkomständringar fortsatt att öka för övriga kommuner 
och minskat för staden. Totalt motsvarar det ökade glappet att Mariehamn 
missgynnas med cirka fem miljoner euro årligen, baserat på situationen år 
2012 och jämfört med det eftersträvade läget 2008. För det måste väl vara det 
eftersträvade läget som var kompromissen 2008 då alla politiker gick in för 
en viss regionalpolitisk fördelning som resulterat i dagens landskapsandels-
system, eller hur? 

Om man sen också inkluderar landskapsregeringens skatteinkomster i kal-
kylen och menar att den totala inkomstfördelningen år 2012 skulle vara pro-
portionellt likadan som den var 2008, så skulle de åländska lands- och skär-
gårdskommunerna ha cirka 8 miljoner euro lägre intäkter sammanlagt och 
landskapsregeringen motsvarande 8 miljoner högre. Mariehamn har i en så-
dan jämförelse ungefär, inom citationstecken, ”rätt” inkomstnivå. Alltså man 
kunde om man enbart beaktar inkomstsidan hävda att alla kommuner, utom 
staden, har fått 8 miljoner euro mer och landskapet 8 miljoner mindre än sy-
stemet var tänkt för. Jag vill poängtera att de här indikativa siffrorna inte ger 
den enda sanningen, men de ger en sanning. 

Tittar man på siffrorna för år 2013, budgetar för år 2014 och prognoser 
framåt, ser det likadant ut, eller kanske snarare en förstärkning av glappet. 
Man kan därför inte längre blunda för dessa stora förändringar som skett och 
som sker på inkomstsidan. Dessa måste beaktas när vi reformerar landskaps-
andelssystemet. Tack. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det var ett intressant anförande. Ltl Karlsson sade ungefär 
så här, ”det är regeringsprogrammet som har omöjliggjort alternativet 
med att den här delen av den sociala servicen ska föras över på land-
skapet”. Det har vi antytt flera gånger att det är ett politiskt beslut som 
omöjliggjort den varianten, inte praktiska, ändamålsenliga orsaker. I 
många olika politiska sammanhang har vi hört att ministrar och även 
lantrådet sagt, att man till vissa delar har omprövat regeringsprogram-
met och kommit fram till, genom utredningar att något annat alternativ 
är bättre, men tydligen inte i den här frågan. Här tycks det vara spikat 
och slaget i sten att landskapsalternativet för social service är omöjlig-
gjort. 
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Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Det finns ett regeringsprogram som man har kommit 
överens om och det måste man förstås följa, när man är medlem i rege-
ringsblocket. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Givetvis ska man göra det. Det är först efter man skrivit re-
geringsprogrammet som man gör utredningar och man kommer fram 
till att det finns en möjlighet för andra alternativ, det är ingen omöjlig-
het att man till någon del korrigerar regeringsprogrammet, det är lätt att 
säga hur att man kommit fram till något annat istället. Vi förstår det är 
ett politiskt beslut, inte ändamålsenligheten. Jag förstår behovet av att 
stadstyrelsens ordförande pratar för Mariehamns del här i salen, jag 
uppfattade det som ett byapolitiskt uttalande som gjordes till fördel för 
Mariehamn, precis som andra ofta anklagats för att föra sina hemkom-
muners talan så förde ltl Carlsson Mariehamns talan. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Till den första delen behöver man presentera, som jag 
var inne på en replik tidigare till ltl Katrin Sjögren, alternativet för 
finansieringen om man för över det till ÅHS. Man behöver presentera 
ett alternativ, åtminstone ha en idé om riktningen, den har jag inte hel-
ler hört från liberalerna. Det måste finnas, sedan måste man ta hänsyn 
till politiska realiteter vilket i det här fallet är såsom ledamoten beskrev 
det till vissa delar. Att det var byapolitik, jag vet inte om det är byapoli-
tik att föra in i debatten en vinkel och visa på aspekter som behöver be-
aktas. Jag berättade även hur det ser ut för övriga kommuner och land-
skapet osv. det var helheten jag beaktade. Har man en livskraftig stad 
som motor för Åland så gynnar det också övriga. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det varit ett väldigt resonerande, analyserande anförande från 
ltl Petri Carlsson. Riktigt bra, därför att de saker man har pekat på i re-
missrundan är organisationsmodellen och finansieringen, kärnan i den 
kommande myndigheten. Det var bra att lyfta upp de olika modellerna. 
Landskapsregeringen tog fram förslaget till olika styrningsmodeller, 
men sedan har man lagt det åt sidan. Man borde absolut ha lyft in fler 
möjligheter inte bara gått stenhårt inför kommunförbund, då hade man 
fått en mer vidgad, djup debatt. Nu blir det mera mot eller för. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Landskapsregeringen har tittat på de olika modellerna 
men inte tillräckligt djupt, vilket jag framförde i mitt anförande, det 
fanns skäl att även se på värdkommunsmodellen ytterligare ett steg. Jag 
vet att det finns fördelar för värdkommunsmodellen som man inte har 
analyserats tillräckligt. De nackdelar och de farhågor som har presente-
rats bl.a. inflytandefrågan, man är rädd för att en stor kommun ska be-
stämma fullständigt över alla andra kommuner. Så behöver det inte bli 
för det finns exempel bl.a. inom räddningsväsendet på rikssidan där 
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man löst det problemen. Man har nyligen ändrat kommunallagen i Fin-
land för att bemöta den här inflytandefrågan. De här sakerna har man 
inte riktigt analyserat. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det är som liberalerna säger, att det borde finnas olika alterna-
tiv att ta ställning till. Att vi för fram landskapet som huvudman, inte 
ÅHS, då skulle man få en organisation som är huvudman för helheten. 
Problematiken ligger i kommunförbund när det är 16 huvudmän. Precis 
som ltl Petri Carlsson, har jag fastnat för att man i spörsmålssvaret säger 
att det är viktigt att analysera bristerna i ett kommunförbund. Ändå har 
man från landskapsregeringens sida inte gjort det, det ser jag som en 
brist. Man borde komma upp med analysen så att man ser var bristerna 
ligger. Jag tycker det var ett bra anförande och jag hoppas att man i den 
fortsatta processen, från majoritetspartierna, kunde se olika möjligheter 
och inte vara så låst i en enda position. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Jag får tacka för berömmet för anförandet. Landskapsregeringen säger i 
svaret till spörsmålet att det är viktigt att analysera de brister som förts 
fram gällande kommunalförbundets funktionalitet. Därför gjorde jag 
den analysen för mig och fört fram åsikterna här i debatten. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Tack, fru talman! Tack ltl Carlsson för en bra analys av de organisato-
riska alternativen. Processen som är beskriven på sidan 32 i tjänste-
mannautredningen kommer att ge svaren på många av de frågor som 
ställs. Vi får se om det kommer att bli en lika effektiv organisation som 
t.ex. ett aktiebolag. Landskapsandelarna, som i 2008 års reform gav 
synnerligen sneda och felaktiga resultat och den här regeringen har ut-
lovat ett nytt system som ska utarbetas under 2014. Min fråga till ltl 
Carlsson, som är styrelsens ordförande, är vilken tydlig tidtabell har Ma-
riehamns stad fått för en reform av landskapsandelssystemet som måste 
göras före reformerna som vi nu diskuterar? 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Den tydliga tidtabellen vet jag inte exakt, den inform-
ation vi har är att man påbörjat arbetet omedelbart och det kommer att 
göras inom det snaraste. Antagligen jobbar man på under året och så 
fort som möjligt kommer med reformen. Jag har viss förståelse, för den 
tar förstås en del tid att göra men behöver göras så fort som möjligt. Till 
den första delen, jag kommer till det resonemanget att om vi ska få sva-
ren, som jag sa i mitt anförande är det bättre än att inte göra någonting. 
Då menade jag att jag inte vet svaret, det beror på. Det beror på den pro-
cessen som vtm Jansson hänvisade till, vad kommer den fram till, finns 
det tillräckliga svar på mina frågor kan det vara ett alternativ? 
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Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Processmodellen är intressant att följa på sidan 32, där man 
först skickar slutrapporten med en finansieringsmodell på remiss. Sen 
tar landskapsregeringen fram skisser på speciallag och övriga lagänd-
ringar och sen remitteras det till Mariehamn stad och Ålands kommun-
förbund för utlåtande. Sen ska kommunerna kartlägga personalen, fack-
en och kommunala avtalsdelegationen tar fram modell till övergångsav-
tal. Det är väldigt mycket som ska göras under 2014 som kommer att 
skapa nya frågor, är det här det ideala borde vi ändra den eller den de-
taljen. Det ska bli en intressant process att följa och jag tror att många 
av de frågor, som många här ställer, kommer att få svar under den här 
processen. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Jag hoppas att de svaren kommer, hittills har jag känt 
en viss skepticism som jag också uttryckte i mitt anförande. Särskilt med 
anledning av att jag inte riktigt har sett den stora skillnaden mellan det 
här och befintligt kommunalförbund. Det finns tankar kring hur man 
ska förändra, men det beror helt på hur man genomför det. Alla de för-
ändringar som har diskuterats när det gäller ombildande av KST till om-
sorgsförbundet, går att redan idag reglera genom beslut och förändra 
grundavtal med hjälp av kommunernas beslutsfattande, det går att göra 
det besluten själva i kommunerna idag, men man har inte gjort det och 
man gör inte det. Då är frågan på vilket sätt ska vi få till stånd den änd-
ringen, det kommer möjligen processen att ge svar på. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Jag kommer att replikera om kommunernas social-
tjänst. Ltl Petri Carlsson nämnde tidigare om värdkommun och ser det 
som en möjlighet mer än ett kommunalförbund. Jag inser att Sunds 
kommun knappast får vara huvudman utan inser att det är en annan 
kommun. Förstår inte ltl Petri Carlsson att det blir en viss oro i de andra 
kommunerna över möjligheterna att få delta i processen? I värdkom-
munsystem är man ofta beställare. Det som är en skillnad gentemot 
kommunförbund, där får man sitta med och vara delaktig och är med i 
processen, det är man sällan i en värdkommun. Det är viktigt att man 
känner delaktigheten. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Jag förstår helt den oron och det var därför jag sa att 
det går att ta fram modeller som bemöter det, hitta lösningar som gör att 
inflytandet stärks och säkras. Det finns möjligheten att ha direktioner 
eller nämnder där representanter från övriga finns med, som jag 
nämnde finns det exempel på rikssidan inom räddningsväsendet. Där 
var man särskilt rädd för den aspekten, när man skulle välja räddnings-
chef, tror att det var Pargas kommun som stod som värdkommun, då 
valde man att rösta i direktionen med sex röster mot två för en person 
som räddningschefen skulle tillsättas. Det två som röstade emot var 
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värdkommunens röster, då lyfte styrelsen ärendet och valde att ta ett 
annat beslut och utse en helt annan person till räddningschef. Det här 
har man löst genom kommunallagen där man säger att vissa ärenden 
inte få lyftas av styrelsen. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Jag känner ändå att landskapsregeringen har gått rätt 
väg för att få processen att gå framåt. Skulle vi idag gå ut men en remiss-
fråga om värdkommun skulle alltför många kommuner bli oroliga och 
backa. Nu har kommunerna i frågan om kommunernas socialtjänst varit 
positiva, det har kommit positiva svar. Då ser kommunerna att det blir 
bättre för den gemene, men det ser också att det är med och är delakt-
iga. Skulle man nu säga värdkommun skulle de förknippa det med hur 
det fungerar idag och vi skulle inte gå framåt i samma fart som de gör 
just nu. Jag får tacka för ett intressant anförande. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Jag tror att den rädslan går att bemöta om man hade 
gjort analysen lite djupare i lagberedningsgruppen. Sen finns det också 
kommuner som har förespråkat och tyckt att det kunde vara ett alterna-
tiv med värdkommun. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Likt ltl Perämaa beklagar jag att man har låst fast sig 
vid vissa modeller p.g.a. att man skrivit in en viss sak i ett regeringspro-
gram, det är synd att man inte utreder alla alternativ. Sen blev jag inte 
på det klarar men vilket huvudmannaskap ltl Carlsson förespråkar, han 
var emot kommunalförbund och han tror inte på dem och förslaget byg-
ger på ett kommunalförbund? Sen vidareutvecklade han landskapsande-
lar, att det måste rättas till och att Mariehamn har fått 5 miljoner för lite 
enligt kalkylen han gjort. Jag undrar vilken kommun som ska efter-
skänka 5 miljoner, eller var ska man ta 5 miljoner ifrån för att Marie-
hamn ska få mera? 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Jag har inte i något sammanhang nämnt att någon ska 
efterskänka 5 miljoner. Det pågår ett arbete med att reformera hela 
landskapsandelssystemet och då finns det bl.a. i förarbetena till lagen 
skrivningar om att man måste beakta inkomstutvecklingen, det har även 
vicelantrådet och finansministern lyft fram. Det jag vill peka är en in-
komstutveckling som har skett. Den förändringen som skett sen refor-
men 2008 på inkomstsidan har skett ganska kraftigt, den förändringen 
har varit till Mariehamns nackdel och i storleksnivån 5 miljoner euro. 
Det behöver man beakta och ha en förståelse för att de inkomster staden 
har haft inte längre finns. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Så tycker man säkert om man representerar staden, 
andra kommuner delar inte samma åsikt i det hänseendet. Samfunds-
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skatten som Mariehamn haft, en stor inkomst som har raserat. Man har 
byggt upp mycket på basen av samfundsskatten, den tid man hade bra 
samfundskatt. Det andra kommunerna fick inte ta del av den utan då 
höll man det för sig själv, man förvaltade den på det sätt man gjorde. 
När den raserar vill man att landskapsandelar ska fördelas så att det ska 
kompensera samfundsskatten. Jag tycker inte det är rätt, man har för-
valtat sina egna pengar dåligt. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Det är knappast så att man har förvaltat sina pengar 
dåligt. Samfundsskatterna har förändrats och inte p.g.a. konjunkturella 
skäl som vissa hävdar i debatten tidigare. Det handlar om strukturella 
förändringar på inkomstsidan. Man beaktar den totala inkomstutveckl-
ingen när man fördelar, eftersom landskapsandelssystemet har en form 
av Robin Hood effekt så har man också beaktat inkomstsidan, det har 
förändrats kraftfullt sedan 2008, det är fakta och det måste man titta på 
när man reformerar systemet. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, fru talman! Kollegan Petri Carlsson hänvisar till de begränsningar 
som följer av tillämpningen av ett regeringsprogram. Jag har några 
kommentarer, upplysningar med anledning av det. För det första, ett re-
geringsprogram saknar normativ effekt. Ett regeringsprogram binder på 
sin höjd det som har ingått det. Det är mera fråga om ett politiskt bete-
ende, anvisning än norm. För det andra, i regeringsprogrammet står det 
på sidan tre att ”programmet revideras efter behov om det ekonomiska 
förutsättningarna så kräver”. Detta betyder att parterna är fria att när 
som helst revidera sitt eget program och så görs i allmänhet efter halv-
lek. När halva regeringsperioden har gått så revideras programmet av 
sig själv. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Det är helt säkert såsom ltl Gunnar Jansson säger att 
det inte juridiskt binder mig. Jag stöder också den elfte paragrafen i lag-
tingsordningen där lagtingetledamöterna är oberoende och ska agera 
som rätt och sanning bjuder, det förstår jag och har med mig förstås, om 
jag kommer till en punkt där jag inte kan acceptera det som föreslås. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Alldeles utmärkt och det är hedersamt att kollegan Petri Carlsson gör på 
det sättet. Därför att, nu går jag till huvudanförandet i den meningen, 
det har betydelse vad ordförande i stadsstyrelsen, tillika en företrädare 
för det största partiet i lagtinget, anför i det här ärendet. I den meningen 
är det också allvarligt att vi har tre grader av demokrati, direkt, repre-
sentativ och indirekt. Direkt har vi inte alls, vi är representativa i Ålands 
lagting medan kommunalförbunden representerar den sämsta graden 
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av demokrati, dvs. en indirekt demokrati jag vill t.o.m. i vissa fall påstå 
en skendemokrati. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Vill poängtera att jag inte är här i egenskap av stadsty-
relsens ordförande utan som lagtingsledamot, jag försöker se till hela 
Ålands bästa och med det menar jag att stadens intressen gagnar också 
hela Åland i många sammanhang och de lyfts alldeles för sällan när vi 
diskuterar t.ex. inkomstutveckling men även tillväxt och annat så är en 
stark centralorts- eller stadspolitik viktig. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Jag filosoferar vidare på värdkommun och funderar på dess 
möjligheter i praktiken eller juridiskt att föra in värdkommun, om 
kommunerna inte avtalar om det kan man knappast, enligt grundlagen 
tvinga ett system KST, genom att ha en värdkommun som sist och slutli-
gen beslutar om budgeten och de andra kommunerna bara har att be-
tala. Jag är tveksam till om de ens är möjligt, enligt det system vi har 
byggt upp genom att tvinga in kommunerna i KST och sen ha värdkom-
mun där en annan kommun beslutar om budgeten. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Den utredning som lagberedningsgruppen har presen-
terat innehåller inte tillräckliga svar på den frågan. Däremot beror det 
på vad man menar med tvång, vad menar ltl Runar Karlsson med tvång? 
Man kan ha olika grader av tvång, det finns möjligheter med finansie-
ringsinstrument och andra möjligheter med lagstiftning osv. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Som man nu föreslår ska det vara tvång, utan några moröt-
ter och man menar att kommunerna i KST måste vara med och man kan 
inte gå ur. Det har varit verksamheter om även det kan fungera i ett 
kommunförbund, men jag tro knappast det kan fungera enligt grundla-
gen med en värdkommun i och med att det blir en annan kommun som 
bestämmer om budgeten. Då faller hela projektet om det skulle föras 
fram som ett förslag, med värdkommun då tror jag samtliga kommuner 
som inte är värdkommun skulle bromsa. Jag antar att ltl Petri Carlsson 
menar att värdkommun i praktiken skulle vara Mariehamns stad. Det 
finns inte någon annan kommun som skulle orka axla det ansvaret. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Eftersom man inte har utrett tillräckligt är det svårt, 
då förstår jag att de politiska realiteterna är sådan att man är rädd för 
att få in i någon värdkommuns modell, när man inte har utrett de till-
räckligt. Det finns exempel på där man löst inflytandefrågor osv. Att Ma-
riehamn skulle kunna vara värdkommun det har Mariehamn uttalat sig 
positivt till att man kan tänka sig en sådan lösning. De facto när det gäl-
ler KST, om vi tar den frågan vilket är aktuellt nu, i de tre av fyra områ-
den som diskuteras i KST finns redan en hantering som fungerar inom 
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Mariehamns stad som med mindre justering skulle kunna ta hand om 
hela den åländska servicen på de områdena. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Christian Beijar 

Tack, fru talman! Jag kommer att revidera i mitt anförande eftersom det 
mesta för min del är sagt i ärendet, mera finns säkert att säga. Det som är vik-
tigt att framhålla, och har också framhållits är att reformen hela tiden haft 
brukarna i centrum, att man utgår ifrån en likvärdig service, det är väldigt 
viktigt att betona att det kommer fram. 

Som framgått i landskapsregeringens program att serviceproduktionen 
inte ska utökas utan att den operativa verksamheten ska skötas av kommu-
nerna. Eftersom socialtjänsten i högsta grad är en kommunal angelägenhet 
och det har under utredningsarbetets gång visat sig att vara ändamålsenligt 
att istället för att grunda en helt ny kommunal myndighet, använda sig av ett 
redan till buds stående kommunalförbund, nämligen Ålands omsorgsför-
bund. 

Fru talman, vi kan säga att vi äntligen har nått fram till ett seriöst förslag 
till samordning av den sociala servicen på Åland, utgående ifrån Susanne-
gruppens rapport. Som jag tidigare framhållit så har de flesta socialarbetarna 
under årens lopp efterlyst mera samordning av den sociala servicen främst 
p.g.a. komplexiteten i olika ärendebehandlingar. 

Lagberedningsgruppens slutrapport konstaterar att ökad samordning är 
utrett i flera omgångar och för att få en optimal organisation av den åländska 
socialservicen och för att kunna möta de pågående samhälleliga förändring-
arna, förutsätts ett utökat samarbete där det finns möjlighet till specialisering 
och resursfördelning som fördelas jämnt över den åländska befolkningen. Ltl 
Runar Karlsson höll ett väldigt bra anförande där han påtalade de olika förde-
larna i samband med genomförandet av reformen. 

Lagberedningsgruppens förslag till organisation, som framgår av deras 
slutrapport under punkt 2.3, ger till stora delar svar på spörsmålsunderskri-
varnas frågeställningar som också framgått i debatten, bl.a. förslaget som om-
fattar speciallag om det kommunala samarbetet för socialvården, annan spe-
ciallagstiftning för socialvården och landskapslagstiftning samt kommunalla-
gen. 

Så långt som vi kommit nu efter så här många års diskussion, om hur man 
i framtiden bör samordna socialtjänsten på Åland och syftet är att gynna våra 
medborgare, det kan inte nog ytterligare påpekas. Då har det också framfört 
de viktiga punkterna likvärdig service oberoende av hemkommun, behov av 
spetskompetensen och specialisering, objektivitet och integritet, bättre per-
sonalpolitik, utvecklingsarbete och behov av långsiktig planering, effektive-
rings- och rationaliseringsaspekter. Tack. 

Rättat hit. 

Ltl Göte Winé 

Tack, fru talman! Det har varit en lång och intensiv debatt och jag kunde inte 
låta bli att komma med några synpunkter. Minister Wille Valve nämnde i en 
replik om kommunernas verksamhet, att kommunerna ska vara huvudman, 
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det håller jag med om, det viktigaste vi har är det kommunala samarbetet 
mellan myndigheterna. Sätter vi in det under landskapet skulle vi gå in och 
splittra t.ex. samarbetet med skola och barnomsorg för socialtjänsten, vilket 
skulle vara mycket beklagligt. Däremot om vi har det kvar under kommuner-
nas huvudman, så är samarbetet mycket enklare. 

Ltl Katrin Sjögren nämnde i sitt anförande vikten av samarbete med 
Ålands hälso- och sjukvård, jag ser istället vikten av att få komma och jobba 
tidigt med barnomsorg och skola. Det är oerhört viktigt i barnskyddet att man 
kommer in i god tid. Det är viktigt att man får det tvärsektoriella arbetet 
inom kommunerna att fundera. 

Det har nämnts att allting inom kommunerna är styrt av lagen. Det mesta 
inom socialomsorgen är lagstadgat men flera kommuner har många andra 
tjänster som man ska lyfta upp. I Sunds kommun har vi något som heter fa-
miljearbetare, det är inte alla kommuner som har det och det är inte heller 
lagstyrt. Men man kan ändå välja att satsa på den verksamheten, eftersom det 
står barnskyddslagen att man ska kunna erbjuda öppenvård, då är det viktigt 
att man ser vad man kan göra. Här finns även annat att satsa på. 

Ltl Mats Perämaa nämnde i en replik till Wille Valve, varför ska det vara 
under kommunen? Jag vill vända frågan och säga, varför ska det vara under 
landskapet, vi försvårar så mycket av samarbetet? 

Ltl Axel Jonsson pratade om de självstyrda kommunerna. Jag ser inte att 
man kan få styra så mycket själv om man sätter verksamheten under land-
skapet, då blir det inte heller så mycket styrt, tvärtom man lägger bort ännu 
mer och har ännu mindre att säga till om. Jag ser det mer som att det blir de 
pantfångade kommunerna. 

Däremot, ltl Perämaa, blev jag bestört förra veckan när jag läste i tidningen 
om kommunpolitiker Perämaa i Ålands omsorgsförbund. När omsorgsför-
bundets styrelse vill utreda förutsättningarna att ta över kommunernas han-
dikappservice, ville ltl Perämaa att det skulle remitteras till kommunerna och 
att man där skulle få ge sin åsikt. Min fråga till ltl Perämaa, är inte det vad 
kommunerna har fått göra i samband med kommunernas socialtjänst? Det 
här är en viktig sak för de som nyttjar kommunernas handikappservice att det 
ska börja hända något. Där lyckades ltl Perämaa få en majoritet i Ålands om-
sorgsförbund och därigenom får de som har handikappservice i kommuner-
na, vänta och se vad det säger. Jag får gratulera ltl Perämaa, du har lyckats 
skjuta upp detta beslut i ca ett halvt år. 

Det är beklagligt, nu är det ut på remiss och jag ser det som ett sätt att 
sköta oppositionspolitik i kommunförbunden. Jag håller med om det som 
skrivs i spörsmålet, att kommunförbunden inte fungerar. Det här är ett le-
vande resultat när man tar med sig lagtingspolitiken och partipolitiken och 
vill sköta den i kommunförbundet. Det är något som inte lyckas, då tänker 
man inte på kommunen och invånarnas bästa, utan mer på partiets bästa.  

Vtm Eriksson nämnde att liberalerna sätter den enskilde individen i fokus. 
Efter dessa timmar vi har suttit här och efter det jag har uppmärksammat i 
media den senaste veckan, sätter inte liberalerna individen i fokus utan att 
verksamheten ska vara så billig som möjligt och gärna försöker förhala det 
som är på gång. 

Våra åländska medborgare är för en likvärdig service. I två val har jag varit 
med om att man har sagt, nu behöver vi få en enhetlig barnskyddsmyndighet. 
Under senaste tiden har man lyft upp och sett på handikapplagen, hur den 
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tolkas och används i våra olika kommuner. Nu vill Ålands Framtid och libera-
lerna se annorlunda på det, nu är inte det viktigaste att vi får något resultat, 
utan istället vad vi kan göra för att sänka det, för individen är inte längre i fo-
kus. Vill man göra allt för att splittra regeringen, som jag upplever att mål-
sättningen med spörsmålet är, att man t.o.m. går så långt att man skriver att 
kommunförbunden på Åland inte fungerar. Man försöker sänka det som våra 
åländska medborgare väntat och frågat efter längre, en enhetlig social service.  

Bästa kollegor låt oss nu istället se framåt, vi ser framstegen, sluta leta efter 
gropar så kommer det här att bli riktigt bra. Tack. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Ltl Winé sade uttryckligen i sitt anförande att det viktigaste 
är det kommunala samarbetet. Det är att kommunerna organiserar sig 
som är det viktigaste för socialdemokraterna och ltl Winé. Jag vidhåller 
att liberalerna hela tiden har pratat om att det viktigaste är individen 
och den service som individen ska få när vi samordna den sociala ser-
vicen, på ett eller annat sätt, hur vi sedan besluter om den saken. Indivi-
den är alltid i fokus för oss, vår ideologi sätter den basen för allt det vi 
argumenterar för politiskt. Ltl Winé förde in diskussionen om omsorgs-
förbundet, jag är övertygad om att med den finansiering som omsorgs-
förbundet har är det viktigaste av allt, att omsorgsförbundet tar hand 
om klienterna som är föremål för den vård som omsorgsförbundet ska 
ge. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Det kommunala samarbetet för den enskilde är jätte-
viktigt. Ltl Perämaa säger i repliken hur viktigt de är för den enskilde 
individen. Beslutet ltl Perämaa tog i Ålands omsorgsförbund ser jag inte 
att är till gagn för den enskilde individen. Flera uttalanden från liberaler 
den senaste veckan har inte varit till gagn för den enskilde individen. Nu 
är jag i replik mot ltl Perämaa så jag väljer att nämna det, försök istället 
att gå framåt och se på det. Jag kan inte köpa att liberalerna pratar om 
att det är för den enskilde individen. Man försöker allt för att sänka det 
här, vem som faller på vägen är inte det viktiga. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det är synnerligen oroväckande att ltl Winé så högt betonar 
det som skedde vid omsorgsförbundet. Behovet av att omsorgsförbundet 
skulle ha börjat göra en parallell utredning, av eventuella samarbeten 
om utvecklad kommunal service, när ltl Winés egen partiordförande le-
der den regering som sysslar med ett lagberedningsarbete för samma 
sak i landskapsregeringen. Det känns för oss som lyssnar på ltl Winé, 
som att ltl Winé inte tror så mycket på partiordförande Gunell och rege-
ringschefens arbete, när han säger att det står och faller med om om-
sorgsförbundet parallellt med det här skulle börja utreda något lik-
nande. Inte är de omsorgsförbundet själv som ska avgöra om man ska ta 
över mera verksamhet, det är kommunerna, uppdragsgivarna och lag-
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stiftaren. Frågan kan aldrig avgöras i kommunförbundet, det är fel upp-
fattning om man tror det. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Vi ska titta igenom stenografiska protokollet när jag sa 
står och faller med det som hände inom omsorgsförbundet. Det som be-
höver komma fram är när liberalerna säger, vi är för den enskilde indi-
viden, men sen är man beredd att skjuta på det. Jag har fullt förtroende 
för den här regeringen och jag har sagt att vi går framåt, men fortsätt-
ningsvis vill man gräva gropar och sänka det, helst så fort som möjligt 
för att säga nej, ni klarar inte av det här. Det är faktiskt de som är ute i 
kommunerna som är i behov av tjänsterna och vill se en samordnad ser-
vice, som får vi uppskjutet och det är mycket tack vare kommunpolitiker 
Perämaas initiativ i Ålands omsorgsförbund. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det är förunderligt vilka vägar den här debatten tar sig. Ltl 
Winé står och är ledsen för att vi ifrågasätter vissa delar i ett förslag. Jag 
kan informera ltl Winé om att första gången diskussionen fördes i den 
här lagtingssalen, var med anledning av en motion som jag lade 1998. 
Då diskuterade vi ett samgående mellan de smala sociala områdena. 
Första gången det kom upp till debatt var utgångspunkten de enskilda 
människornas behov, fortfarande har jag och liberalerna de enskilda 
människornas behov i centrum för en samordning. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Tyvärr, vtm Eriksson har det försvunnit på vägen i li-
beralernas politik, framför allt i liberalernas oppositionspolitik. Det är 
viktigare att slå och känna att det här ska vi sänka, än att verkligen se 
den enskilda individens behov. Jag har inte stått och sagt att jag har va-
rit ledsen, jag har inte använt ordet ledsen så de värderingarna får vtm 
Eriksson stå för. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Fortfarande tycker jag att det är förunderligt att vi inte skulle få 
debattera, diskutera och även kritisera förslag som kommer från land-
skapsregeringen om vi inte tycker att det är tillräckligt bra, vi har alter-
nativa förslag. Vi har hela tiden talat om samordningen, det har vi gjort 
ända sedan 1998. 1998 minns jag inte att jag fick mycket stöd från soci-
aldemokraterna här i salen, snarare tvärtom. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Vi ser framåt, inte bakåt 20 år. Jag har inte pratat om 
att man inte får kritisera, men jag vill också nämna hur jag uppfattar li-
beralernas socialpolitik i frågan. Den har jag lyft fram här och jag tycker 
det är fel att man i en replik säger att man är för den enskilde individen, 
samtidigt göra man något annat i praktiken, det tycker jag är fel. 
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Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Ltl Winé får gärna göra sina egna tolkningar över vår 
politik, men vi står själva för den politik vi för. När det handlar om re-
formen handlar det inte om att sänka utan att klargöra, huvudmanna-
skap, finansieringsmodeller och att man ska kunna diskutera olika al-
ternativ till förslag. Vi har fått reda på att man har låst sig i regerings-
programmet, att man inte kan ta ett visst annat alternativ, det har vi fått 
klargjort i tidigare repliker. Det är märkligt att det inte går att ändra sig 
och att det slås fast i regeringsprogrammet, om det kan påvisas att det 
finns en annan modell som är bättre. Man borde åtminstone kunna vara 
öppen för diskussion. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Ltl Eklund sa att jag får stå för mina egna tolkningar. 
Visst är det speciellt ibland när en ledamot stå där uppe och tolkar ens 
partipolitik, precis vad jag hörde i Ålands Framtids anförande när det 
har gruppanförande, där de satt och tolkade regeringspartiernas politik. 
Nu är det min tur att tolka ert, för nu kommer jag upp och den rättighet-
en måste jag få ha. Att låsa sig fast i programmet, det ser inte jag. Som 
jag sagt, det viktigaste för social service är att man har kvar huvudman-
naskapet under kommunen, för att samarbetet inom kommunen för den 
enskilde ska kunna komma så tidigt och lätt som möjligt. Att det är en 
majoritet för det inom landskapsregeringen, det är för att vi är kunniga 
inom socialkunskap och vi vet att tidiga insatser spar pengar. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Att spara pengar har vi inte sett ännu i den här refor-
men. Jag vill återknyta ytterligare till att diskutera olika modeller. Det 
har kommit fram i olika anföranden att det finns tveksamheter till olika 
huvudmannaskap, det tycks finnas olika viljor inom regeringspartiets 
lagtingskandidater. Man borde vara mer öppen för diskussioner när 
man ska försöka skapa en reform och inte låsa sig för en speciell inrikt-
ning. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Visst är det kul, ltl Brage Eklund att en demokrati fun-
gerar och att få komma med sina egna åsikter, kanon och att majoriteten 
bestämmer, så svårt är det inte. Att jag har pratat om tidiga insatser som 
spara pengar, då pratar jag om socialpolitik i allmänhet. Man kan testa 
och se vad som spara pengar inom socialvården, det är inte att vänta, stå 
och blunda och titta utan att gå in och agera, det gör många kommuner 
redan nu. Vi kan få en ännu bättre socialpolitik på Åland, det hoppas jag 
att vi får genom kommunernas socialtjänst. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.  

Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat. 
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Föredras 

4 Landskapsregeringens EU-program 2014-2020 
Landskapsregeringens meddelande (M 5/2013-2014) 
Ärendet avförs och upptas vid nästa plenum. 

Remiss 

5 Posten Åland Ab till folkaktiebolag 
Ltl Anders Erikssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 16/2013-2014) 
Ärendet avförs och upptas vid nästa plenum. 

Remiss 

6 Gränslöst Åland utan gränshinder 
Ltl Anders Erikssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 18/2013-2014) 
Ärendet avförs och upptas vid nästa plenum. 

7 Max tre valperioder i lagtinget 
Ltl Anders Erikssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 19/2013-2014) 
Ärendet avförs och upptas vid nästa plenum. 

För kännedom 

8 Framtidens skärgårdstrafiksystem 
Landskapsregeringens meddelande (M 6/2013-2014) 
Ärendet upptas till behandling vid plenum 28.04.2014. 

Plenum slutar 
Nästa plenum hålls 28.04.2014 klockan 13.00. Plenum är avslutat. 
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Plenum börjar 
Närvaroregistrering. 29 ledamöter närvarande. 

Bordläggning 

1 Europeiska unionen och Åland – prioriteringar år 2014 och verksamhet år 2013 
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande (SJPN 1/2013-2014) 
Landskapsregeringens redogörelse (RS 2/2013-2014) 
Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 26.5.2014. Godkänt. 

Första behandling 

2 Energideklaration för byggnader 
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 6/2013-2014) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 7/2013-2014) 
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som in-
går i betänkandet. 

Diskussion. 
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Ltl Christian Beijar 

Fru talman! Som känt har det första lagförslaget om energideklaration för 
byggnader förfallit då bl.a. ett flertal delegeringsbestämmelser konstaterades 
innebära överskridande av lagstiftningsbehörigheten. Flera av delegeringsbe-
stämmelserna konstaterades dessutom berättiga landskapsregeringen att ge-
nom förordning reglera ärenden inom rättsområdet standardisering, vilket 
enligt 27 § 19 punkten i självstyrelselagen utgör riksbehörighet.  

Så nu har social- och miljöutskottet kommit med ett nytt betänkande utgå-
ende från ett nytt lagförslag om energideklarationer för byggnader. 

Utskottet föreslår nu att de två lagförslagen; landskapslag om energidekla-
ration för byggnader och landskapslag om ändring av plan- och byggnadsla-
gen för landskapet Åland, antas med några mindre ändringar.   

I det sistnämnda lagförslaget föreslås att 3 mom. i 71b § stryks då det av 2 
mom. framgår att utredning av alternativa energiförsörjningssystem inte om-
fattar energisystem som får energi från fjärrvärme och fjärrkylning.  

 Utskottet föreslår vidare en kläm gällande formulering av förordnings-
fullmakter och två klämmar gällande självstyrelselagens stadgande om stan-
dardisering. 

I samband med remissen av lagförslaget beslöt lagtinget att begära utlå-
tande från självstyrelsepolitiska nämnden, ett utlåtande som har bifogats be-
tänkandet.  

Fru talman! Lagens syfte är att främja en effektiv energianvändning och en 
god inomhusmiljö i byggnader för vilka energi används i syfte att påverka 
byggnadernas inomhusklimat. Den europeiska unionens bestämmelser om 
byggnaders energiprestanda har omarbetats och det gäller för lagtinget att 
anta EU:s nya direktiv. Regelverket är ägnat att bidra till en minskning av 
skadliga utsläpp av växthusgaser och ansluter sig till unionens gemensamma 
mål att till år 2020 minska utsläppen med 20 procent räknat från 1990-års 
nivå. 

Lagförslaget skiljer sig inte mycket från det tidigare förkastade förslaget. 
Som jag nämnde tidigare så har de förordningsfullmakter som ansågs över-
skrida lagstiftningsbehörigheten strukits. Även alla hänvisningar till Bover-
kets normer och standarder har strukits. I lagförslaget föreslås även att gäl-
lande inspektionsförfarande av kylanläggningar i en byggnads luftkondition-
eringssystem ersätts med ett rådgivningsförfarande för energieffektivitet. 
Slutligen föreslås även i lagen ingå utförligare bestämmelser om undantag 
från skyldigheten att energideklarera.    

Man föreslår att energideklarationerna upprättas av en oberoende energi-
expert som då också ska vara certifierad för uppgiften. Utskottet har fått upp-
gifter att det för närvarande finns endast nio personer med behörighet att ut-
färda energicertifikat. Och därför betonar utskottet i betänkandet att land-
skapsregeringen bör se till att det anordnas utbildning på svenska inom om-
rådet för att tillräckligt tillfredsställa behovet av energideklarerare och för att 
främja att en sund konkurrens upprätthålls. 

Fru talman! Som jag tidigare anförde så beslöts i samband med remissen 
att självstyrelsepolitiska nämnden skulle avge utlåtande i ärendet och jag 
tänker inte närmare recensera deras utlåtande utan nämna något av det som 
framgår av betänkandet.  

Som framgår konstaterar självstyrelsepolitiska nämnden i sitt utlåtande att 
standardisering ända sedan 1951 års självstyrelselag har ansetts höra till ri-
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kets lagstiftningsbehörighet även om ett uttryckligt stadgande därom inte 
fanns i 1951 års självstyrelselag utan infördes först i 1991 års självstyrelselags 
27 § 19 punkt. I propositionen till gällande självstyrelselag konstateras att 
”Standardisering, som redan enligt gällande lagen har ansetts höra till ri-
kets behörighet, nämns särskilt i stadgandet.” Nämnden konstaterar i sitt ut-
låtande att avsikten eller syftet med införandet av begreppet standardisering i 
1991 års självstyrelselag följaktligen inte var att ändra lagstiftningsbehörig-
heten. Nämnden konstaterar även, med hänvisning till 130 § i byggnadslagen, 
som antogs enligt 1951 års självstyrelselag, att landskapet hade rätt att detalj-
reglera byggbestämmelser inom landskapets behörighetsområde. Enligt 
nämnden innebar inte 1991 års självstyrelselag någon förändring av rättsläget 
till den delen. Nämnden konstarerar att det är väsentligt att gränserna för 
landskapets respektive rikets lagstiftningsbehörighet enbart justeras genom 
ändring av självstyrelselagen och inte med beaktande av den allmänna rätts-
utvecklingen eller andra bedömningar. Självstyrelsepolitiska nämnden för 
även ett resonemang om att högsta domstolen gått mot en mycket bredare 
tolkning av begreppet standardisering, en tolkning som nämnden inte upp-
fattar att var aktuell i samband med 1991 års självstyrelselags tillkomst.  
Nämnden befarar att den bredare tolkningen väsentligt urholkar landskapets 
lagstiftningsbehörighet. 

Beträffande förordningsfullmakterna anser självstyrelsepolitiska nämnden 
för sin del att en förordningsfullmakt ska utgå från självstyrelselagens krav. 

Avslutningsvis föreslår självstyrelsepolitiska nämnden ett antal klämmar 
som också social- och miljöutskottet tar ad notam och social- och miljöut-
skottet föreslår därför följande klämmer:  

Kläm nr 1: Att lagtinget ger landskapsregeringen i uppdrag att i skyndsam 
ordning vidta åtgärder i syfte att åstadkomma en förändring av självstyrelse-
lagen så att begreppet standardisering förtydligas. 

Kläm nr 2: Att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att i avvaktan på 
en ändring av självstyrelselagen utarbeta en tydlig beskrivning av landskapets 
uppfattning om avsikten med formuleringen gällande standardisering i själv-
styrelselagen. 

Kläm nr 3: Att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att med hänvis-
ning till 21 § i självstyrelselagen vara tydlig vid formuleringen av förordnings-
fullmakter. Tack. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Tack för ett intressant anförande. Jag vill komplettera med yt-
terligare information från landskapsregeringens sida vad gäller kläm-
marna. Det pågår ett arbete kring revidering av självstyrelselagen. Det 
faller sig helt naturligt att även de problem som har framkommit i sam-
band med den här lagstiftningen tas med där. 

Jag vill också passa på att informera lagtinget vad gäller tydligare be-
skrivningar med formuleringen gällande standardisering i självstyrelse-
lagen samt i vårt nuvarande regelverk tills det verkställs, så det arbetet 
har redan påbörjats. 

Jag vill också uttrycka min tacksamhet för att utskottet och självsty-
relsepolitiska nämnden i så pass brådskande ordning har hanterat ären-
det. 
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Christian Beijar, replik 

Fru talman! Jag får tacka för de orden.   

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, talman! Utskottsordförande Beijar hänvisar med rätta till behö-
righetsförskjutningar kan inte ske bara på grund av en allmän rättsut-
veckling. Det var också nämndens åsikt. Jag tänkte upplysande lagtinget 
om att sådan rättsutveckling förstås pågår hela tiden och överallt, också 
i gränsskiktet mellan lagtingets behörighetsområden och riksdagens be-
hörighetsområden och där har högsta domstolen en mycket framträ-
dande roll. I de gränsområden, som jag hänvisar till, där högsta domsto-
len har behandlat fall efter 1993, när den nuvarande lagen trädde ikraft, 
har domstolen i alla fall utom ett dömt till lagtingets förmån. Siffrorna 
ser ungefär ut som 14-3 till lagtingets förmån faktiskt. 

Christian Beijar, replik 

Tack för den informationen. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Danne Sundman 

Fru talman! Jag ska i egenskap av viceordförande i självstyrelsepolitiska 
nämnden kort redogöra för det yttrande som nämnden har lämnat till utskot-
tet och som lagtinget beslöt att begära samtidigt som man remitterade ären-
det till social- och miljöutskottet. 

Självstyrelsepolitiska nämnden har behandlat det här ärendet rätt så ingå-
ende och ser det som en viktig princip att uppmärksamma. 

Det är tacksamt att utskottet i sitt betänkande valt att ta med de klämmar 
som självstyrelsepolitiska nämnden föreslår. Lagtinget har nu möjlighet att 
anta dem.  

Nämnden börjar med att redogöra för ärendet och vad de olika instanserna 
har sagt. Under nämndens synpunkter konstaterar nämnden att frågan om 
tolkning av vad standardisering är och hur rikets lagstiftningsbehörighet 
tränger undan landskapets behörighet berör självstyrelsens grunder och pri-
märområden. Om man drar detta till sin spets på andra rättsområden så 
tillintetgör det behörigheten i stor utsträckning om man skulle göra så här 
med andra rättsområdens detaljbestämmelser. Det är en mycket farlig ut-
veckling.  

Frågan blir särskilt betydande om standardisering ges en vid tolkning som 
nämnden uppfattar att högsta domstolen i sitt utlåtande förefaller att gå in 
för genom konstaterandet att: ”Regleringen på lagnivå konstaterades i hu-
vudsak höra till landskapet men den detaljerade tekniska nivån föll under 
rikets behörighet”. Det här blir en orimlig slutsats. Det är därför av vikt att 
frågan får den uppmärksamhet den förtjänar i självstyrelsesystemet. Detta 
kommer man tillbaka till i yttrande. 

Som utskottsordförande Beijar sade i sin presentation så i den förra själv-
styrelagen, 1951 års självstyrelselag, var rättsläget ett sådant att mått, mål och 
vikt hörde till rikets lagstiftningsbehörighet. När man ändrade detta i 1991 
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års självstyrelselag så står det i propositionen: ”Detta motsvarar gällande 
rätt”. Alltså det ändrade inte rättsläget till någon del. Följaktligen var inte av-
sikten eller syftet med begreppet standardisering att lagstiftningsbehörighet-
en skulle ändra. Så var lagstiftarens mening. 

Det finns ett intressant fall i 130 § i Byggnadslagen för landskapet Åland 
som stiftades 1978 och som antogs enligt 1951 års självstyrelselag. Där stad-
gas: ”Typgodkännande som enligt därom särskilt gällande bestämmelser ut-
färdas i riket eller Sverige för byggnad, konstruktion, byggnadsdel, bygg-
nadsförnödenhet eller för annan till byggnad hörande anordning samt för 
vatten – och avloppsanordning eller – anläggning, är under dess giltighets-
tid bindande för myndighet som beviljar byggnadslov”. Alltså detta som det 
i praktiken rör idag, även om det heter annat idag.   

Nämnden konstaterar därmed att enligt 1951 års självstyrelselag hade 
landskapet rätt att detaljreglera byggbestämmelser inom landskapets behö-
righetsområde. Enligt nämnden innebar inte 1991 års självstyrelselag någon 
förändring av rättsläget.   

Nämnden konstaterar att vi befinner oss i en föränderlig värld där tyngd-
punkten och synen på olika rättsområden kan skifta. Det finns också flera in-
tressanta exempel som nämndes här i replikrundan. Det finns fall där högsta 
domstolen har gjort liknande tolkningar, bland annat en tolkning om offent-
lig upphandling. Där kommer högsta domstolen till en annan slutsats: ”Att 
gränserna för landskapets respektive rikets lagstiftningsbehörighet enbart 
justeras genom ändring av självstyrelselagen och inte med beaktande av 
den allmänna rättsutvecklingen eller andra bedömningar”. Här tycker 
nämnden att man borde tolka också detta fall och inte ändra självstyrelsela-
gens behörighetsfördelning annat än med ändring av självstyrelselagen.  

Nämnden konstaterar till sist att i och med högsta domstolens utlåtande av 
den 20 december 2013 har rättsutvecklingen, enligt nämndens uppfattning, 
gått mot en mycket bredare tolkning av begreppet standardisering, en tolk-
ning som nämnden inte uppfattar att var aktuell i samband med 1991 års 
självstyrelselags tillkomst. Nämnden befarar att den aktuella allt bredare 
tolkningen väsentligt urholkar landskapets lagstiftningsbehörighet. Det om 
självstyrelselagen.  

Sedan finns det ett stycke om språkbestämmelser. Jag går inte närmare in 
på det. Man kan konstatera att det är tydligt att när det gäller lagar, förord-
ningar och andra anvisningar som har normativ effekt så ska allt finnas på 
svenska och finska. Ska man vara ärlig så kanske det inte är problem när de 
gäller de här författningarna. Lagen, förordningar och även andra normativa 
bestämmelser finns på svenska, men det gäller alla de andra underliggande, 
tillämpningsanvisningar av dessa. Det handlar om utbildningar, support, 
bruksanvisningar, produktblad, kompetensutveckling och så vidare. Det är då 
språkproblematiken inträder också när det gäller det här rättsområdet. Man 
ska vara på det klara med var språkproblematiken finns. Det är viktigt för det 
här är pudelns kärna till varför man gör på det här viset och sätter svenska 
bestämmelser ikraft. Det ska fungera och folk ska förstå vad det står helt en-
kelt.  

I ett stycke berör nämnden förordningsfullmakter. Nämnden vill påpeka 
där, vilket utskottet har hörsammat, att det är viktigt att man är tydlig i for-
muleringar av förordningsfullmakter. Vi ska vara så pass ärliga och säga att 
det har varit lite si och så med den saken och det är lite olyckligt. För det är 

  631 



  

en förtroendefråga att sköta den rätten att ge förordningsfullmakter på ett 
adekvat sätt enligt 21 § i självstyrelselagen. Det är väldigt viktigt och det 
måste landskapsregeringen vara noga med.  

Nämnden drar några slutsatser. För det första, frågan om vad som är stan-
dardisering bör klarläggas. Nämnden konstaterar att det finns behov av att se 
över gällande självstyrelselag även i fråga om standardisering. Enligt nämn-
den vore det naturligt att landskapet skulle ha lagstiftningsbehörighet i fråga 
om standardisering inom de rättsområden vilka landskapet har lagstiftnings-
behörighet, så som det är i övrigt i uppbyggnaden av självstyrelsesystemet. 

Nämnden uppmanar utskottet att föreslå för lagtinget, vilket man också 
gör, att landskapsregeringen får i uppdrag att förtydliga självstyrelselagen i 
skyndsam ordning så att den uttryckliga avsikten tydliggörs. Med skyndsam 
ordning ska nog förstås skyndsammare än fjärde generationens självstyrelse-
lag. En från det nu pågående arbetet skild ändring av förtydligande av befint-
lig självstyrelselag, så som jag uppfattar nämndens skrivelse. 

Nämnden konstaterar att en betydande del av den reglering som kan ka-
raktäriseras som standardisering sker utanför statlig verksamhet. Standardi-
sering i självstyrelselagens mening kan vara endast sådana bestämmelser 
som fastställs uttryckligen på statlig eller gemenskapsnivå. 

Nämnden konstaterar att vad som avses med standardisering fortsätt-
ningsvis förefaller vara oklart och föreslår att utskottet i avvaktan på nämnda 
ändring av självstyrelselagen uppmanar landskapsregeringen att utarbeta en 
tydlig beskrivning av landskapets uppfattning om avsikten med formulering-
en gällande standardisering i dagens självstyrelselag. Även här har utskottet 
valt att följa utlåtandet. 

Nämnden föreslår att utskottet ger landskapsregeringen vägledning i hur 
landskapsregeringen närmare kan agera. 

Med de orden kan jag konstatera att allt det som självstyrelsepolitiska 
nämnden påpekar ingår i princip i de tre klämmar som man sedan föreslår 
att ligger till grund för dagens behandling. Det tycker jag att är bra och jag 
hoppas att landskapsregeringen har fått lite vägkost från min presentation. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, talman! Viceordförande Sundman återger mycket väl handlägg-
ningen i självstyrelsepolitiska nämnden.  

Jag vill ändå berätta att om inte ordet standardisering skulle ha smu-
git sig in i självstyrelselagen 1991, och jag är naturligtvis personligen 
medskyldig till det, så skulle det här problemet aldrig ha existerat i 
ärenden under lagtingets behörighet. Men vi bör ju vara så ärliga och 
säga att det tillägget i självstyrelselagen var ett initiativ från Åland. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Historieskrivningen är korrekt. Det visar hur svårt det kan 
vara att tillverka en ny självstyrelselag som ska hålla långt fram i tiden. 
Det viktiga är den principen att man i så fall återkommer till vad syftet 
var. Gör man det så är det också tydligt vad meningen var med ändring-
en av självstyrelselagen. Nu har högsta domstolen gått längre och ger 
ändringen en annan tolkning, en för Åland begränsande tolkning och 
även om det är ovanligt så är det förargligt i detta fall. 
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Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! I en liten del av anförandet lyfte ltl Danne Sundman 
upp frågan om de språkliga bestämmelserna. Han konstaterade också 
att de underliggande dokumenten behöver finnas på svenska. Det är vik-
tigt att poängtera. Utskottet har fått veta att många av byggbestämmel-
serna inte finns översatta till svenska. Om man går in för detta fullt ut så 
betyder det att utan kunskaper i finska så går det inte på Åland att bygga 
ett hus som följer lagstiftningen eftersom bestämmelserna finns bara på 
finska och det har vi fått vetskap om i utskottet. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Det är ju den verkligheten som vi måste se till att fungerar. När en bygg-
arbetare sitter i byggbaracken i sydväst för att det regnar småspik utan-
för och dricker kaffe ur sitt termoslock och ska läsa hur man ska göra för 
att det ska blir rätt så står det bara på finska. Så kan man inte ha det på 
Åland! Det är därför som vi har hela det här huset och självstyrelsen. 
Det här core business, för att använda ett nytt svenskt ord, för Ålands 
självstyrelse. Därför är det viktigt att framhärda i de här tolkningarna 
och ta det handlingsutrymme vi har i försvar, vilket man nu gör om man 
tar det här betänkandet. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Tack viceordförande Danne Sundman. Jag vill verkligen ge en 
eloge till självstyrelsepolitiska nämnden som håller självstyrelsens fana 
så otroligt högt och stöder landskapsregeringen i det arbetet som vi för-
söker göra för Åland och självstyrelsen.  

Efter att det första lagförslaget kom tillbaka så fanns det de facto en 
valmöjlighet för landskapsregeringen. Vi kunde foga oss och kopiera di-
rekt från finska sidan eller vi kunde vidbli det vi tidigare har sagt, det 
som redan var kopplat till plan- och bygglagen från 2007. Vi valde det 
sistnämnda. Jag vill på landskapsregeringens vägnar uttrycka ett stort 
tack till självstyrelsepolitiska nämnden för ett osedvanligt tydligt och 
klart ställningstagande.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Likaså är jag och hela nämnden, tror jag, tacksam för att 
man framhärdar att ta de här möjligheterna i försvar och se till att Åland 
fungera på svenska. Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande är till 
alla delar ett flankstöd för landskapsregeringens kamp i det lilla hand-
lingsutrymme vi har.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 
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Ltl Anders Eriksson 

Fru talman! Jag brukar ibland bli beskylld för att jag är lite kritisk, jag tycker 
inte själv att jag är det.  

När det gäller det här ärendet så är jag inte alls kritisk utan jag är synnerli-
gen positiv. Jag är väldigt tillfreds med att man får en fungerande helhet. Vi 
får plan- och bygglagen att fungera enligt det svenska regelverket, Boverkets 
regler. Vi får också energideklarationerna att fungera på ett bra sätt på ett 
språk som folk förstår. Jag tycker att det är väldigt bra.  

Jag tycker att självstyrelsepolitiska nämnden hade ett intressant resone-
mang. Jag tänker inte läsa upp klämmarna. Vi har fått dem upplästa två 
gånger. Jag tycker att det är bra klämmar. Jag anser att det inte finns någon 
anledning för social- och miljöutskottet att ändra på klämmarna. Det gjordes 
ett bra grundarbete. 

Däremot är det här ett intressant exempel på hur man sakta men säkert 
kan urgröpa självstyrelselagen såsom den är utformade idag. Det är riktigt att 
standardisering infördes i nuvarande självstyrelselag, men jag är helt överty-
gad om att om inte standardisering hade funnits så hade man hittat någon 
annan liten krok som man hade kunnat hänga upp resonemanget på. Vi vet 
att det stör att vi försöker använda det svenska regelverket. 

Även denna kamp som vi hade mot EU-böterna, den tvångströja det inne-
bär, så kan jag bara beklaga att Ålands Framtid blev ensamma om att rösta 
emot detta.  

Jag har ett par kommentarer när det gäller själva sakfrågan. Det här är den 
klassiska utmaningen. Vi har nyttan på den ena sidan och vi har byråkratin 
och krånglet på den andra sidan. Nyttan är förstås att man får en bättre ener-
gianvändning, vi sparar energi och vi spara pengar. Vi från Ålands Framtid 
hör till dem som tror att den framtida energiförsörjningen är en av de större 
utmaningarna som befolkningen står inför. Det är absolut viktigt. 

Samtidigt har vi byråkratin, den måste hanteras på ett sådant sätt så att 
man verkligen får en konkret nytta när det gäller energianvändningen och att 
det inte blir bara byråkrati.  

I utskottet kom vi underfund med att kostnaderna för att uppgöra energi-
deklarationerna kommer att öka jämfört med nuvarande system. Det finns 
troligtvis också en risk för anhopning av ärenden i början av lagens giltighets-
tid. Det här kan ytterligare medföra att det blir ganska höga kostnadsnivåer. 
Därför är det enormt viktigt att tillgången på behöriga energibesiktare är till-
räckligt stor. Jag vill igen uppmana landskapsregeringen att se till att det 
finns utbildning på svenska och att man på alla tänkbara sätt försöker se till 
att det finns tillräckligt många oberoende energibesiktare med den särskilda 
kompetens som krävs, annars kan det bli ganska kostsamt här i början. 

Vi ska verkligen önska att den här lagframställningen går igenom så att vi 
inte får den i retur en gång till, för då skulle det börja kännas lite tungt. Vi 
önskar varandra lycka till! 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Jag måste ta upp utbildningen och svenskan. Visst fick 
vi höra mycket i utskottet. Vi blev förevisade olika publikationer som 
fanns i början av 2000-talet. I det här fallet ska jag upplysa om att jag 
också har sett dem på nätet. För att räkna ut energicertifikat så finns allt 
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på nätet från 2006 eller 2007. Jag ville bara upplysa om det. Nu får vi 
väl regelverket på plats och så blir det väl bra med det.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Vad alla underliggande dokument när det gäller energideklarationer in-
nehåller kan jag inte. Precis samma resonemang förekom också när det 
gällde plan- och bygglagen, man kunde följa den finska plan- och bygg-
lagen för all dokumentation fanns på svenska. Men verkligheten är så-
dan att när man lite kommer ner på tillämpningsföreskrifter och olika 
detaljregleringar så finns det enbart på finska. Jag tror nog att det är 
enormt viktigt att man får både plan- och bygglagen och energideklarat-
ionslagstiftningen att fungera hela vägen på svenska. Det är verkligt, 
verkligt viktigt!  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet?  

Ltl Harry Jansson 

Fru talman! Bästa kolleger, jag vill på centergruppens vägnar också uttala till-
fredsställelse över hur social- och miljöutskottet har handlagt frågan. Jag no-
terar dock att vi har varit ganska hovsamma från både självstyrelsepolitiska 
nämnden och utskottet när det gäller delegeringsproblematiken. Högsta 
domstolen har meddelat svart på vitt att man hädanefter kommer att tolka 
syftet bakom varje delegeringsbestämmelse som landskapet i framtiden avser 
att utfärda.  

När det gäller delegeringsfullmakterna så känner jag, fru talman, att vi har 
anledning att ta ett större samlat grepp om problematiken. Jag föreslår helt 
enkelt in för oss alla att vi bör hålla ett gemensamt seminarium där vi bjuder 
in lagberedningen som specialister. Det här berör oss alla i denna sal. Alla sit-
ter i princip i något utskott, vi har några som inte har tagit säte i ett utskott, 
men de flesta av oss har den positionen att vi kommer i kontakt med delege-
ringsfullmakterna och den problematiken. Ska vi förstå vad det här innebär, 
vad högsta domstolen anvisar för färd framåt så tror jag att vi måste ha ge-
mensam diskussion om det här där alla synpunkter kommer på bordet. En 
del kanske vill slå det här ifrån sig och säga att det här faktiskt är landskaps-
regeringens ansvar men så enkelt är det inte. Det har visat sig under resans 
gång att delegeringsfullmakterna är fulla med gråzoner och oklarheter. Nu 
handlägger lag- och kulturutskottet en framställning som innehåller mer än 
tio delegeringsbestämmelser och på flera punkter så känner vi en osäkerhet 
inför den kommande lagstiftningskontrollen. 

Vi vet ju alla att det för åländska lagars del är en helt annan tillvaro än för 
de finska. En finsk riksdagsprodukt genomgår ju inte en stenhård kontroll 
som våra lagar utsätts för, om vi tänker på den kedja av kontrollmekanismer 
som finns kopplade till våra produkter. Vi har Ålandsdelegationen, justitie-
ministeriet, högsta domstolen, republikens presidentskansli och presidenten 
själv. Vi har ögonen på oss. Samtidigt är det en trovärdighetsfråga för det här 
parlamentet om vi fortsätter att få framställningar fällda på grund av att vi 
inte klarar av de krav som ställs via Finlands grundlag och självstyrelselagen. 

I delegeringsproblematiken finns även frågan kopplad om hur man ska se 
på landskapsregeringen? Vilken status har landskapsregeringen i förhållande 
till Finlands grundlag och i förhållande till Finlands regering?  
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Fru talman! Om vi inte får det här till stånd på annat sätt så kommer jag 
själv att ordna ett sådant här seminarium och se till att vi får en sådan här 
diskussion. Jag hoppas att de som är intresserade kommer med och tar en 
diskussion. Som sagt var, det här är en trovärdighetsfråga för oss alla. Tack.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Det kan vara en idé att uppmärksamma det här i någon 
form, till exempel i ett seminarium. Jag ser i första hand att det är 
någonting som man ska kunna och veta i verkstaden där lagarna tas 
fram. Men ofta är det ett gränssnitt mot politiken vad man avser med la-
gen. Därför kan det vara relevant också för lagtingsledamöterna, och för 
utskottssekreterarna särskilt, att bekanta sig ytterligare med det här. Det 
är, precis som ltl Harry Jansson säger, en förtroendefråga. Det är också 
en fråga om att man nu tydligen måste göra lite mera under radarn och 
inte berätta vad man tänker göra med de här fullmakterna utan bara se 
till att de är lagliga. Tyvärr är det ungefär för oss nu som det var för Fin-
land under sin tid som autonomi fast motparten är en annan, ett steg 
längre västerut. Det kan man dra på mun åt men det är ganska mycket 
allvar i det påståendet.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, fru talman! Det är väl det som blir den framtida uppmaningen, ska 
vi verkligen då börja mörka våra produkter? Så fort vi har en delege-
ringsfullmakt på bordet framför oss så ska vi då inte på något sätt be-
rätta hur den ska användas? Alternativet är att vi måste bli synnerligen 
mångordiga när det gäller delegeringsbestämmelsernas utformning. Vi 
måste förklara mycket tydligt i de allmänna motiveringarna vad vi avser 
att göra. Det är inte riktigt hållbart det heller med tanke på vilken ar-
betsmängd vi står inför. 

Om vi till exempel tar körkortslagen som vi nu har på bordet i lag- 
och kulturutskottet så är det otroligt många bestämmelser som ska re-
gleras på lägre författningsnivåer. Jag kan ana mig till ett betydande ar-
bete om vi skulle börja förklara redan nu vad allting innebär.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Det är inte ett hållbart sätt att mörka och köra under ra-
darn. Vi måste se till att systemet blir sådant att vi kan använda vår 
självstyrelse. Det här exemplet bär ganska långt på det viset att om man 
går in för att tolka syftemålet i delegeringsfullmakter i större utsträck-
ning så kringskär det våra möjligheter att använda självstyrelsen. Därför 
är det viktigt att slipa sina argument och det kan man bra göra i sam-
band med ett seminarium. Som nämnden konstaterar så måste man i 
brådskande ordning reparera självstyrelselagen till den här delen. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Ja, ltl Sundman, vi är i eniga. Jag hoppas att landskapsregeringen i 
skyndsam ordning kommer med en framställning om detta till riksmyn-
digheterna så att vi får en process där självstyrelselagen får ett förtydli-
gande på den här punkten. Det är det enda hållbara på sikt.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Gunnar Jansson 

Tack, fru talman! Enligt min mening var det lätt för självstyrelsepolitiska 
nämnden att tala klarspråk för ärendet är skäligen enkelt. Man kan inte påstå 
att det var komplicerat på något sätt.  

Lösningen ligger i själva författningshierarkin. Vi har trappsteget eller Stu-
fenbau som det inom rättsäkerheten kallas, dvs. den ordning inom vilka nor-
mer existerar; grundlag, lag, förordning och föreskrift och så har det varit 
också i det här fallet. 

Problemen finns i självstyrelselagen och det har jag redan sagt att jag är 
medskyldig till. Riksdagen stiftade lagen, till och med två gånger, och lag-
tinget samtyckte till produkten. En instans som lagstiftaren inom ett visst 
rättsområde har ju följd i färg och utfärdar de normer som följer av själva 
makten att lagstifta. Det är här som vi finner i självstyrelselagen att det är ett 
markant och olyckligt avsteg från den principen. Därför var det ett enkelt för 
nämnden att säga att så här kan det inte gå till och så här får det inte se ut. 
Men det skapar naturligtvis samtidigt ett problem för högsta domstolen och 
republikens president. För på de rättsområden, som jag nämnde i en replik 
här, där angränsande rättsområden ska bestämmas om vart de hör, till lag-
tinget eller till riksdagen, där finns det en anvisning i självstyrelselagen att de 
hör till den instans som ligger närmast till. Det är väldigt praktiskt juridik 
där. Där har högsta domstolen konsekvent, i brist på norm, sagt att där lag-
tinget har lagstiftningsbehörigheten där ankommer det på landskapet att ut-
färda normer av lägre dignitet enligt denna Stufenbau teori. Det här måste ju-
steras och korrigeras för att bringa ordning och reda i själva lagstiftningssy-
stemet.  

Sedan vad gäller möjligheterna att bygga lagligt så är detta en mycket vä-
sentlig fråga. Har man byggt lagligt när man har byggt något som överens-
stämmer med byggnadslovet? Sannolikt. Men när vi kommer in på de mera 
finfördelade normerna om hur det har gått till så då befinner vi oss under ni-
vån för det som lagstiftaren befattar sig med. Jag ska förklara varför. 

Det som framkom i presentationen och som nämndens viceordförande 
kort berörde gällde de språkkrav som nu existerar inom detta område i Fin-
land. Jag nämner det för det har skapat det här problemet. Vi har språklag-
stiftningen som säger att det kan finnas standarder men de gäller bara på två 
villkor; för det första att de är publicerade i myndigheternas författningssam-
ling och för det andra att de samtidigt är publicerade på svenska och finska 
språken. Har inte detta skett så är det ingen norm, då är det kafferep eller vad 
det nu kan vara. Om man bryter mot en sådan så har man ändå förfarit lag-
ligt. Detta uppehåller sig nämnden vid. Det är också ett resonemang som jag 
menar att bör vägas in i den kommande processen för att bringa ordning och 
klarhet i de här frågorna.  

Fru talman! Den enklaste metoden är naturligtvis att justera 27 § så att den 
återgår till den lydelse den hade i 1951 års självstyrelselag och att det olycksa-
liga ordet standardisering undanröjs därifrån för det hör inte hemma där. 
Tack. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Tack, fru talman! Kollegan Jansson sade att problemet ligger i självsty-
relselagen och det ord som man lade till i 1991 års självstyrelselag. Men 
samtidigt säger man de förarbetena att man inte utökar behörighetsom-
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rådet med detta ord. Därför menar jag att problemet ligger i högsta 
domstolen där man i sitt utlåtande, i det här fallet, verkligen kraftigt ut-
ökade tolkningen av den reglering som finns i 1951 års självstyrelselag 
och som finns i 1991 års självstyrelselag. Då är det intressant, vilket 
ännu inte har berörts här i debatten, vad är standardisering? Standardi-
sering är huvudsakligen sådant som utfärdas av privaträttsliga organ 
och inte av stater. Här borde man beakta den statliga standardiseringen, 
den är sannerligen smal i det här landet och det är märkligt att högsta 
domstolen inte har uppehållit sig vid den frågeställningen. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, talman! Jag ger kollegan rätt i det här avseendet. Såsom självsty-
relselagen är skriven så borde ordet standardisering i 27 § uppfattas 
rättsområden där riksdagen bestämmer, ja. Enligt Stufenbau teorin så 
följer lägre normgivningsmakt med själva makten att stifta lagar. Det är 
alldeles riktigt. Det här är ett olyckligt förhållande. Det har inte varit lätt 
för högsta domstolen. Jag håller helt med om att den motsatta åsikten 
kunde ha kommit med samma resonemang, det är alldeles klart. Men 
för att bringa reda i det här så krävs en översyn av lagen. 

Vtm Roger Jansson, replik 

I sammanhanget är det väl skäl att också diskutera hur man löser det 
här. Det har varit en liten diskussion här, landskapsregeringen sade att 
Ålandskommittén lämpligen kunde hantera den här frågan. Men ef-
tersom frågan är så är akut nu, efter högsta domstolen senaste utlå-
tande, så bör man väl kanske söka en annan väg och det borde vi disku-
tera. Vi vet att en ändring av självstyrelselagen tar många år, oberoende 
hur liten ändring det är, så det är kanske inte framkomligt. Under mel-
lantiden, fram till vi får en ny självstyrelselag så kan inte den här frågan 
vara öppen. Vi borde finna någon slags gemensam väg. Jag undrar om 
kollegan Jansson har någon idé om det? 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, talman! Ja, i all vänskaplighet har jag det. Visst är klämmarna rätt 
återgivna här, det är alldeles klart. Min uppfattning är följande: Jag tror 
att Ålandskommittén kommer att ha tillräckligt att göra ändå med det 
perspektiv vi har på resultatet. Därför är det bättre om landskapsrege-
ringen hanterar den här frågan och, som vi säger i nämnden, på djupet 
analyserar högsta domstolens och kringliggande resonemang. Det skulle 
passa mig alldeles utmärkt om landskapsregeringen kom till den slutsat-
sen att ärendet kanske effektivast och snabbast kunde skötas med ett 
lagstiftningsinitiativ från lagtinget till riksdagen. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. 

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i de-
ras helhet. 
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Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslag om energideklaration 
för byggnader för godkännande. Lagförslaget är godkänt. 

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslag plan- och bygglagen 
för landskapet Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt. 

Klämmarna i betänkandet tas upp till behandling i samband med ärendets andra be-
handling. 

Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad. 

Föredras 

3 Landskapsregeringens EU-program 2014-2020 
Landskapsregeringens meddelande (M 5/2013-2014) 
Enligt 30 § i arbetsordningen kan lagtinget på förslag av talmannen remittera ett med-
delande till ett utskott eller till självstyrelsepolitiska nämnden. Beslutar lagtinget att ett 
meddelande inte ska remitteras antecknas ärendet för kännedom.   

Talmanskonferensen föreslår att ärendet inte ska remitteras till utskott. 

Talmanskonferensen har också beslutat att det inte finns någon sluttid på dagens de-
batt. Alla ska ha möjlighet att uttala sig under dagen. Det blir inte något plenum i mor-
gon.  

Diskussion. 

Minister Fredrik Karlström  

Fru talman! Jag ska idag presentera landskapsregeringens EU-program gäl-
lande strukturfonderna ESF/ERUF, Central Baltic samt landsbygdsutveckl-
ingsprogrammet (LBU) och den konsekvensanalys som vi gjort sedan förra 
remissen om vi skickade ut i maj förra året. 

Jag tänkte börja med en liten tillbakablick på hur arbetet att ta fram föl-
jande meddelande och programförslag sett ut. Som alla vet så var planen att 
den nya programperioden för EU:s strukturfonder skulle vara klar och im-
plementerad redan från den 1 januari det här året. Så blev det inte, men det 
är inget som vår förvaltning eller landskapsregeringen ska eller bör klandras 
för, utan tidsförskjutningen och förseningen beror på beslutsvåndan i Bryssel 
och nationerna emellan. 

Hela arbetet började med att landskapsregeringen lät utföra en socioeko-
nomisk analys över det åländska samhället. Analysen skulle kartlägga hur det 
står till i vårt örike, helt och enbart baserat på fakta och statistik. Det arbetet 
och den analysen var ett oerhört viktigt underlag för det följande arbetet som 
genomfördes av de sex fondspecifika substansarbetsgrupperna som tillsattes i 
augusti 2012 med representanter från hela det åländska samhället som be-
rördes av programmen. 

Dessa sex arbetsgrupper koordinerades av en strategigrupp vars uppdrag 
var att formulera generella övergripande målsättningar för respektive pro-
gram på basen av de fondspecifika arbetsgruppernas SWOT-analyser, be-
hovsbeskrivningar och förslag till genomförandestrategier. Strategigruppen, 
som för övrigt har sitt nästa möte den 5 maj, ansvarar även för prioriterings-
frågor och avgränsningsfrågor. 

Förutom dessa arbetsgrupper har i stort sett hela näringsavdelningen bi-
stått med information, sekretariat och sakkunnighet. Dessutom har två utom-
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stående aktörer följt arbete vid sidan om för att granska och hjälpa till med 
att den så kallade interventionslogiken eller ”den röda tråden” ska hålla ihop. 

Den röda tråden betyder alltså att den socioekonomiska analysen, nulä-
gesbeskrivningen, håller ihop med den SWOT som alla arbetsgrupper genom-
fört och som sedan utformas i en beskrivning där de särskilda behov som fö-
religger inom varje programområde framkommer, samt därefter utmynna i 
en strategi med åtgärder som ska svara mot de behoven. 

Det här arbetssättet är ett av de grundläggande kraven ifrån kommissionen 
och att denna ”röda tråd” ska finnas och den måste hålla ihop. Det här är ett 
arbete som verkligen har utgått ifrån det kravet och har haft ett gräsrotsper-
spektiv. Det har involverat väldigt många människor och resulterat i att dessa 
programförslag som möter de utmaningar som framkommit i behovsanalysen 
fylls. 

Enligt de utomstående utvärderarna håller programmets ”röda tråd” väl 
ihop och arbetsgrupperna och avdelningen har gjort ett utomordentligt bra 
arbete. Det har även de indirekta parallella kontakterna med kommissionens 
tjänstemän bekräftat. Alltså att det åländska programarbetet varit ett före-
gångsexempel för andra större länder att ta efter. 

Förhandsutvärderingen eller den så kallade ex-ante:n görs av en obero-
ende sakkunnig organisation utan kopplingar till, eller med intressen i pro-
grammet och dess framtida implementering. Det ansvaret för den förhands-
utvärderingen upphandlades och har gjorts av Ålands statistik- och utred-
ningsbyrå samt den till programmet även knutna miljökonsekvensbedöm-
ningen, som krävs av kommissionen, har utarbetats av företaget Kontigo ab. 

Den socioekonomiskaanalysen som är på cirka 130 sidor, och en bilaga till 
alla programmen, är som de externa förhandsutvärderarna konstaterar rik-
tigt bra genomförd, de citerar så här; ”dess kvalitet och informationsvärde är 
genomgående högt och utförd på ett föredömligt sätt”. 

Förutom den socioekonomiska analysen och SWOT:arna arbetsgrupperna 
framarbetade, där starka och svaga sidor och möjligheter och hot listades och 
analyserades, så hade arbetsgrupperna att följa och utgå ifrån gällande för-
ordningar, riktlinjer och prioriteringar som framkommit samt det till Åland 
skickade positionspapper ifrån kommissionen. 

Arbetsgrupperna rapporterade under resans gång sina resultat till strategi-
gruppen som bestod av representanter ifrån alla politiska partier; opposition 
och majoritet, större organisationer och en bred samverkan mellan hela det 
civila samhället på Åland. 

Utgående ifrån de uppskattningsvis tusentalet arbetstimmar som de sex 
arbetsgrupperna lagt ner på grundarbetet så genomfördes även ett stort antal 
höranden och enkäter. Detta tillsammans med den parallella förhandsutvär-
deringen och all erfarenhet ifrån de tidigare programmen resulterade i ett 
programförslag som sammanställdes av näringsavdelningen. Programförsla-
get gick på remiss i maj förra året för alla fonder utom havs- och fiskerifon-
den, till vilken jag återkommer lite senare om varför i mitt anförande. 

Viktigt att komma ihåg är också att alla programförslagen som skickade ut 
då byggde på finansieringsramarna som lagtinget fastställde våren 2012, ra-
men var inte satt av mig eller av näringsavdelningen. 

Målsättningen var att detta meddelande skulle presenterats för lagtinget i 
november förra året. Men eftersom vi tog till oss det som strategigruppen och 
de cirka 50 inkomna remissvaren efterfrågade, alltså att en konsekvensanalys 
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av det åländska LBU-programmet i konkurrensperspektiv med rikets pro-
gram, måste göras, för att säkerställa konkurrensneutralitet och liknande för-
utsättningar för vårt lantbruk så drog arbetet ut på tiden. Inte på grund av oss 
utan på avsaknaden av att riksmyndigheterna fastställt sina stödnivåer i sitt 
program. 

Nu kan vi konstatera, efter att konsekvensanalysen är gjord och landskaps-
regeringen kommit överens om att tillföra ytterligare 3,5 miljoner euro, så är 
vårt program ett bra program med fokus på framtiden, fokus på konkurrens-
kraft, tillväxt, produktivitet och miljö. Programmet är även konkurrensne-
utralt eller till och med bättre jämfört med rikets program sett ur producen-
ternas och livsmedelsindustrins sida, men jag återkommer till det i presentat-
ionen om landsbygdsutvecklingen.  

Jag tänkte nämligen presentera detta meddelande och dessa EU-fonder ur 
ett ur perspektiv där jag utgår ifrån storleksordningen av vår medfinansiering 
och sålunda börjar med den minsta andelen och går vidare till den största. 

Jag tänker börja med Central Baltic programmet följt av ESF/ERUF och 
havs- och fiskerifonden för att avsluta med landsbygdsprogrammet och dess 
konsekvensanalyser som vi gjort. Totalt handlar det om cirka 75 miljoner of-
fentliga medel som ska fördelas fram till 2020. 65 miljoner går till primärnä-
ringarna och 10 miljoner till det övriga näringslivet. 

Det som lagtinget bör tänka på är att det här meddelandet speglar de stora 
penseldragen och att detaljerna i programmen är just detaljer och kommer 
att kunna justeras. Allt är framarbetat genom ett stort partnerskap med hela 
det civila åländska samhället, företag, organisationer och tredje sektorn och 
att detta arbete är långtifrån klart ännu. 

Programförslagen ska skickas till kommissionen innan den 17 maj, men 
därefter följer en förhandlingsprocess som kommer att ske i höst, för att vara 
klar innan den 17 november. Det gör att lagtingets, de inkomna remissvaren 
och strategigruppens åsikter mycket väl fortsättningsvis är aktuella, relevanta 
och intressanta. 

Jag vill dock påminna om att regeringen på intet vis ensam kan bestämma 
själv i detalj hur programmet och dess stödnivåer utformas utan det sker i di-
alog, partnerskap och förhandling med kommissionen. Som information kan 
beaktas att förra LBU-programmet reviderades och ändrades under pro-
gramperiodens lopp sju-åtta gånger varefter behoven förändrades, åtgärder 
inte utfördes och pengar omfördelades till annat. Programförslagen är såle-
des ett levande dokument, inte ett statiskt förslag som nu ska slås fast för sju 
år. 

Men nu, fru talman, till programmen. Alla fonder ska arbeta mot ett ge-
mensamt mål om en smart, hållbar och inkluderande tillväxt med fem över-
gripande målsättningar. Vi har redan nu, som vi kan konstatera i den socioe-
konomiska analysen, passerat flera av målen i Europas 2020 strategi, men 
allt kan givetvis bli ännu bättre. De fem övergripande målsättningarna är: 
1. Sysselsättningsgrad om 75 procent 20-64 år, redan passerat. 
2. Att 3 procent av EU:s BNP ska investeras i forskning och utveckling. Här är 
vi lite svaga, men det har sin förklaring till vår stora tjänsteproduktion och 
småskaliga företagsamhet. 
3. Uppnå klimatmålen 20-20-20, minska utsläpp växthusgaser, öka använ-
dandet av förnyelsebar energi och minska energianvändningen. Vi är en bra 
bit på väg, men har en bit kvar. 
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4. Utbildning, minska avhopp, under 10 procent, det har vi redan nått. Vi lig-
ger runt 4 procent. Minst 40 procent av 30-34 åringar ska ha högre utbild-
ning. Det har vi också redan passerat. 
5. Generellt att fattigdomen ska minskas. 

Jag tänkte alltså presentera fonderna i storleksordning av vår nationella 
medfinansiering och börjar både med den minsta medfinansieringsfonden 
men samtidigt den största till summan pengar. Nämligen Central Baltic Pro-
grammet. 

Totalt är budgeten 115 miljoner EU-pengar till projekt för hela perioden, 
finansierat till största delen av våra gemensamma EU-medel som vi betalat 
in. Det gäller för delar av Estland, Finland, Lettland Sverige och hela Åland. 
Det berör 10,5 miljoner, 170 000 personer i skärgården och öarna. Ser vi på 
kartan i meddelandet ser vi att Åland egentligen ligger i programmets epi-
centrum och har mycket stora möjligheter att vara en delaktig och aktiv part i 
det programmet. 

Förutsättning för att ta del av projektfinansiering är att det sker ett samar-
bete mellan minst två länder. Landskapsregeringen är en av partnerna men 
ansvarig myndighet är Egentliga Finlands Förbund, däremot kommer en 
kontaktpunkt/person kommer finnas på Åland för att hjälpa projektpartner 
att hitta relevanta projekt tillsammans med samarbetspartner att genomföra. 

Programmet har fyra huvudområden: 
1. Konkurrenskraftig ekonomi med kunskapsintensiva företag. Det går ut på 
att få fler unga som startar företag, fler projekt som utgår ifrån att vi tillsam-
mans med andra partner hittar system och åtgärder som möjliggör att vi kan 
exporterar varor/tjänster utanför Europa. Turism kan vara ett område, där vi 
exempelvis skulle kunna marknadsföra våra regioner gemensamt mot exem-
pelvis Kina. 
2. Miljö/hållbarhet. Det handlar om att utveckla innovativa åtgärder för att 
minska läckage av näringsämnen till Östersjön. Vad kan vi göra tillsammans 
runt Central Baltic programmet? 
3. Sammankopplad region. Det handlar om bättre transportinfrastruktur. Vi 
kommer förhoppningsvis att hitta samordningseffekter och projekt med 
mindre regioner t.ex. satsningar på utbyggnader av småbåtshamnar som in-
direkt kan gynna turismnäringen på Åland.  
4. Kompetens och inkluderande Centralbaltic region. 

CBP är det program som till största del finansieras av EU och endast en 
mindre del nationell motfinansiering krävs, däremot har projekten en ten-
dens att bli relativt komplexa, kostsamma, stora och kräva mycket administ-
ration. Det som dock är bra och som förändrats till den här programperioden 
är att det kommer finnas ett så kallat, ”enklare förfarande” för små projekt 
upp till 100 000 euro. 

Åland deltog i ett flertal projekt under förra perioden och jag hoppas och 
tror att den kommande perioden faktiskt kan göra skillnad för små och me-
delstora företag på ett annat sätt än tidigare. Förra perioden var programmet 
mer riktat till organisationer, offentliga institutioner och tredje sektorn. I den 
här perioden kan även företag vara partners. Det var Central Baltic. 

Jag går nu vidare med nästa område, vilket egentligen består av två styck-
en fonder; den Europeiska regionala utvecklingsfonden och socialfonden. 
Skillnad mot förra perioden är att vi nu administrerar ett gemensamt pro-
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gram som vi kallar ”Entreprenörskap och kompetens” och det innehåller två 
fonder. 

Enkelt sätt kan man säga att Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
ERUF, fokuserar på företagen och Europeiska socialfonden, ESF, på männi-
skorna i företagen även om det ena inte fungerar utan det andra. Totalt sett är 
socialfondens budget lite större än Regionalfondens och tillsammans med 
nationell finansiering så uppgår de båda till strax under 10 miljoner euro un-
der denna sjuårsperiod. 

Huvudsakliga målgruppen är små och medelstora företag inom nyetable-
rade teknologi samt teknikintensiva och innovativa tjänsteföretag, men de är 
även riktade till högskolor, universitet, intresse-och branschorganisationer 
samt offentliga aktörer. Målsättningen med en administrationsenhet är givet-
vis att beredningen, besluten ska bli effektivare och att det blir lite mer fokus 
på företagens behov av kapital och kompetens eftersom socialfonden är flyt-
tad till näringsavdelningen ifrån utbildningsavdelningen. 

Som jag berättade tidigare så har kommissionen kommit med ett posit-
ionspapper för Åland gällande alla fonder och som är ett övergripande doku-
ment och ställningstagande som vi har att förhålla oss till. En genomgående 
signal genom alla fonder har varit att inte bedriva ”business as usual” utan 
använda fonderna och fokusera på åtgärder som tidigare program inte nått i 
mål med eller inte fokuserat på, kopplat till den behovsanalys som genom-
förts. 

Kommissionens positionspapper gällande ERUF/ESF: 
-Förbättra forskning, teknologisk utveckling och innovation samt främja 
sysselsättning och arbetskraftens. 
– Undersöka möjligheter att skapa synergiereffekter med stöd till egenföreta-
gande och nyföretagande. 
– Inom ramen för prioriteringen om att främja social inkludering och be-
kämpa fattigdom kan fonderna även underlätta för människor med funkt-
ionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga att ta sig in på arbetsmarknaden. 

Inom ERUF har vi fokuserat insatserna på ”Entreprenörskap och innovat-
ion”: Där har behovsanalysen visat att vi behöver främja företagsinvestering-
ar inom forskning, innovation samt utveckla kopplingar och synergieffekter 
mellan företag. Det kan göras genom att projektstöda små och medelstora fö-
retag att växa på regionala, nationella och internationella marknader. 

Exempel på åtgärder som kan stödjas inom ERUF är: 
- Samverkansprojekt mellan branschorganisationer och företagskluster där 
Åland/åländska företag kan användas som ”piloter”/demonstrationsprojekt. 
Det handlar om benchmarking inom och utanför Åland och skapandet av 
moderna forskning- och innovationsinfrastruktur såsom Business Labs/ före-
tagsacceleratorer som vi för övrigt snart kommer att presentera ett väldigt 
spännande projekt kring och använda nya finansieringslösningar som exem-
pelvis riskkapitalfinansiering till innovativa tillväxtföretag, ofta fokuserat till 
tjänstesektorn. Här föreslår vi att vi avsätter ungefär 30 procent av bägge 
fonderna, runt 3 miljoner under de här sju åren.  

Vi kan även använda medlen för stödtjänster gällande företagande, såsom 
företagscoacher, affärs- teknikutveckling, etablering av företagsnätverk samt 
utvecklande och stöda företags hållbarhetsarbete, miljö- och energieffektivi-
seringssystem. 
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Socialfondens underrubrik är ”Delaktighet och kompetens” och uppdelat i 
fyra investeringsprioriteringar: 

1. Främja sysselsättningen för arbetssökanden och stöda arbetstagares rörlig-
het. Exempel på åtgärder: Projekt som skapar system och metoder för att 
fånga upp inaktiva och arbetslösa ungdomar samt åtgärder som hjälper ele-
ver fullfölja sin utbildning och utvecklandet av system och metoder för det-
samma. 
2. Främja social inkludering. Evenemang som bidrar till ökad förståelse för 
olikheter och som välkomnar alla samhällsgrupper till Åland. Projekt som 
stöder åtgärder för ökad delaktighet och minskar risken för social exklude-
ring 
3. Stärka lika tillgång till livslångt lärande. Fortbildning, vägledning och kon-
tinuerlig utbildning av arbetskraften är oerhört viktigt för att möta morgon-
dagens behov. 

4. Förbättra utbildningens relevans för arbetsmarknaden. Utveckla utbild-
ningssystem så att förutsättningar för att erhålla examen ökar med exempel-
vis flexiblare utbildningssystem för att skapa relevanta utbildningar för ar-
betsmarknaden, eventuellt ett åländskt anpassat lärlingssystem. 

Det finns några förhandsvillkor som vi måste uppfylla bland annat att utar-
beta en innovationsstrategi för Åland och ha lagstiftningen för det bolag som 
ska hantera det offentligt medfinansierade riskkapitalet på plats. Dessutom 
måste ett utbildningspolitiskt program för Åland tas fram som ska omfatta 
livslångt lärande, men allt detta är på gång. 

Ytterligare att tänka på gällande de här två fonderna är att en stark önskan 
från kommissionen och strategigruppen med tanke på att de ekonomiska 
medlen minskar är att ”Koncentrera och förenkla” och att titta på andra 
finansieringsinstrument än generella, traditionella ”passiva” bidrag och ar-
beta för att underlätta för nya och befintliga företag att växa. 

Jag vill även berätta vad de externa utvärderarna konstaterade, gällande 
både ERUF och ESF: ”Programmets övergripande mål är väl motiverade 
utgående från gjorda SWOT:ar och behovsanalyser. De ligger också i linje 
med de övergripande EU-målsättningarna för programperioden och de mer 
fondspecifika mål som formulerats på EU-nivån”. 

Sedan vill jag även påminna lagtinget om att strukturfonderna ERUF/ESF 
är ett komplement till övriga näringspolitiska insatser som vi har möjlighet 
till inom självstyrelsens behörighetsområde. Som ni vet har vi redan det här 
året redan budgeterat 2,5 miljoner euro inom momentet ”nationellt företags-
stöd” vilket är ett av de verktyg som LR har till sitt förfogande och som vi kan 
använda inom ramen för gruppundantagen och deminimis-förordning. 

Direkta företagsstöd med undantag för finansieringsinstrument i form av 
riskkapital och stöd för utbildning och kompetenshöjning kommer alltså även 
i fortsättningen finnas att tillgå, men finansieras inom ramen för tillåtna 
statsstödsregler och inom ramen för landskapets budget med rent nationella 
medel. 

Gällande det omdiskuterade riskkapitalet vill jag även påminna om att det 
finns ett behov av marknadskompletterande kapitalförsörjning, för företag på 
Åland. Inte minst beträffande nystartade tjänsteföretag med en ny och 
kanske mer riskfylld affärsidé med inriktning på tillväxt. 
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ÅSUB:s utredning om kapitalförsörjningen på Åland konstaterade att det 
finns ett finansieringsgap i den åländska kapitalmarknaden. Den fungerar väl 
när det gäller ”normala” företagskrediter men tillgången på genuint riskkapi-
tal är begränsad. Det finns grupper av företagare och branscher som upplever 
ett hinder att få finansieringen ordnad, främst nya tillväxtföretag med en ny, 
mer riskfylld affärsidé. Företagaren bakom affärsidén kan vara okänd eller 
ny, utgöras av ett tjänsteföretag eller inom en helt ny nisch där säkerheter 
saknas. 

Ur ett tillväxtperspektiv är det viktigt att fler företag kan kommersialisera 
sina produkter och tjänster utanför Åland. Positiva attityder till entreprenör-
skap, innovation och risktagande bör därför uppmuntras för att locka fram 
nya potentiella entreprenörer och få befintliga att växa. Här kan det offentliga 
riskkapitalet tillsammans med privat kapital locka fram mer riskvilligt risk-
kapital, allt i enlighet med kommissionens riktlinjer. 

Den fjärde fonden jag tänkte säga några ord om och som i storleksordning-
en gällande medfinansieringen alltså är den näst största så är: Europeiska 
havs och fiskerifonden. 

Att allt arbete med dessa strukturfonder har varit försenat, det vet vi redan 
och den fond som lider mest av förseningen och bristen av besluten i Bryssel 
är Europeiska havs- och fiskerifonden.  

Europaparlamentet kommer att rösta om förordningsförslaget nu i vår och 
den förväntas träda ikraft i juni. Därefter, men inom två månader efter för-
ordningen trätt ikraft, ska partnerskapsöverenskommelsen kompletteras med 
de delar som rör det gemensamma fisket i allmänhet och det åländska i syn-
nerhet. 

Inte heller finansieringen mellan länderna och sålunda Ålands del är fast-
slagen men vi utgår ifrån, och har indikationer på, att vår del blir ungefär lika 
stor som tidigare och att vi motfinansierar med lika mycket. 

Även sättet att administrera fonden är lika som förra programperioden, ef-
tersom det bara får finnas ett havs- och fiskeriprogram per medlemsland, 
sålunda är det åländska programmet en inkluderad del i rikets. 

Den övergripande målsättningen för den åländska fiskerinäringen är att 
den ska vara livskraftig, ekonomiskt lönsam samt ekologiskt och socialt håll-
bar. De fiskebestånd och ekosystem som nyttjas av näringen ska skyddas och 
vårdas för att även i framtiden kunna tillhandahålla närproducerad råvara 
och livsmedel av hög kvalitet. 

Utvecklingen av vattenbruket kommer att ske i enlighet med den åländska 
strategin för vattenbruket och koncentreras till följande specifika målsätt-
ningar såsom exempelvis: 
- Främja hållbart vattenbruk, konkurrenskraft och socialinkludering samt 
minska fiskets inverkan på havsmiljön. 
– Satsa på innovationer och ny teknik, såsom landbaserad fiskodling men 
även selektiva- och sälsäkra redskap. 
– Mer fokus på rådgivning, kompetensutveckling, kompletterande verksam-
het såsom ökad förädling, främst inom beredning, saluföring och direktför-
säljning av egen fångst, hälsa och säkerhet samt infrastruktur. Vidare kan 
fonden användas för certifiering, marknadsföring och skapa system för spår-
barhet. 

Eftersom förutsättningarna för programmet inte är klart och inte varit på 
remiss ser jag inte att vi lägger så mycket vikt vid denna fond ännu, eftersom 
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vi lär få möjlighet att återkomma till den senare och istället gå in på den fond 
som jag förstår kröner mest intresse, inte bara för att den är till storleken den 
största, utan även för att förslaget till landsbygdsutvecklingsprogram för 
Åland fram till 2020 har betydelse för utvecklingen av hela vårt lantbruk.  

Innan jag går in övergripande gällande förslaget som just varit ute på sin 
andra remiss skulle jag vilja poängtera några saker. Några grundläggande 
fakta som jag inte tycker ha kommit fram i debatten om och kring jordbruks-
politiken och landsbygdens utveckling. 

Landsbygdsutvecklingsprogrammet huvudsakliga uppgift är egentligen 
två: Det första och viktigaste är att programmet skall bidra till att utveckla 
konkurrenskraften och förändra strukturen. Det görs genom startstöd, inve-
steringsstöd till jordbruket och till livsmedelsindustrin. Det handlar om kom-
petensutveckling och att vi medverka till åtgärder som ökar produktiviteten. 

Det andra är att finansiera kostnader för miljöinsatser som ska ersätta 
verkliga kostnader som jordbrukaren har för miljöinsatser som görs på går-
den. 

Som ni kunde läsa i Nya Åland idag så löser man inte dålig lönsamhet med 
miljöstöd. Miljöinsatserna som vi kan vara med och finansiera ska ha bevisad 
effekt. Kostnaderna ska verifieras av kalkyler som räknats fram av en obero-
ende organisation, MTT, Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelse-
konomi som vi har skrivit ett avtal med. Utgångspunkten när de räknar fram 
kalkylerna ska vara kostnadsläget som råder på Åland. 

Jag har sagt det tusen gånger och kommer nog behöva säga det många 
gånger ännu; miljöersättningen är inget inkomststöd och ska inte kopplas 
ihop med en gårds lönsamhet eller inte. 

Grundförutsättningarna för lönsamheten i jordbruket och för att kunna få 
en skälig lönsamhet på gården ska komma från CAP-stödet och de nationella 
stöden som staten ansvarar för. Det för branschen viktiga LFA-stödet, som 
landskapet ansvarar över och som vi och ex-anteutvärderarna anser vara en 
av grundförutsättning för produktion, har vi lagt på motsvarande nivå som 
konkurrerande områden i riket, allt i enlighet med önskan i de första re-
missvaren. 

Kort sagt, landsbygdsutvecklingsprogrammet är huvudsakligen ett pro-
gram för utveckling och för miljö, inte för att säkerställa ett inkomststöd, det 
är rikets ansvar. 

Jag vill direkt säga att landskapsregeringen är mycket väl medveten om att 
lönsamheten är låg inom det åländska lantbruket. Landskapsregeringen kan 
dock inte och får inte gå in med förtäckta inkomststöd för att förbättra den si-
tuationen. Vi får däremot bevilja investeringsstöd för att förbättra konkur-
renskraften och kompetensen inom produktionen och förädlingen. Det är nå-
got det här förslaget verkligen tagit fasta på. Dålig lönsamhet löses inte med 
miljöstöd. 

Det här är viktiga men grundläggande fakta som vi inte kan bortse ifrån 
och som gärna tonas ner i debatten.  

Nu till en snabb rekapitulation om tidtabell, programförslaget och konse-
kvensanalysen. 

Som jag berättade tidigare så har programmet varit ute på en andra remiss 
efter att vi tagit fasta på och genomfört den av både strategigruppen och de 
flesta remissvarens önskan om en konsekvensanalys för att fastställa att det 
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åländska programmet är konkurrensneutral och att de åländska lantbruken 
ska ha minst samma villkor som motsvarande gårdar i riket. 

Efter genomförd konsekvensanalys har regeringen, trots att lagtinget fast-
slagit en ram för LBU-programmet om totalt 54,7 miljoner och som närings-
avdelningen haft att arbeta utifrån, kunnat konstatera att den tidigare ramen 
var för låg i förhållande till rikets program.  

Eftersom lantbruket och livsmedelsindustrin är oerhört sammankopplat 
och skapar en synergi som sysselsättningsmässigt är väldigt viktig för Åland, 
resulterade den konsekvensanalysen i att regeringen har enats om att tillföra 
ytterligare 3,5 miljoner euro för att säkerställa en fortsatt hög anslutning till 
miljöstödet samt att ge det åländska lantbruket konkurrensneutrala eller 
ännu bättre förutsättningar gentemot riket i jämförelse mellan programmen. 

Som ni kan läsa i den intressanta konsekvensanalysen så anser regeringen 
att det skett en förskjutning av behörigheten gällande finansieringen av jord-
brukspolitiken efter vårt EU-inträde och att skrivningarna i självstyrelselagen 
inte reflekterar förhållandet som inträffat under dessa snart 20 år. 

Behörighetsfrågan utreds som bäst av en arbetsgrupp tillsatt vid jord- och 
skogsbruksministeriet och arbetet är i sin slutfas. Grundprincipen i vårt ställ-
ningstagande är som jag förklarat tidigare att riket ansvarar för lantbrukets 
inkomster och landskapsregeringen för utveckling och strukturella- samt 
miljö insatser. 

Något som vi tagit fasta på och fokuserat programmets insatser på är 
kommissionens positionspapper till Åland där de särskilt uppmärksammar 
beroendeförhållandet mellan primärnäringarna och industrin. Det här är ett 
positionspapper som jag kan garantera att de flesta länder är avundsjuka att 
man fick just den skrivningen till säg. Den lyder: ”Kommissionens avdel-
ningar identifierar som den viktigaste prioriteringen för landsbygden att 
tillgodose en tillräcklig primärproduktion, att garantera livsmedel för kon-
sumenterna och råvaror för den åländska livsmedelsindustrin. Detta bör 
komma från ett konkurrenskraftig och miljömässigt hållbart jordbruk.” 

Det handlar om produktion, det handlar om att öka råvaror till våra livs-
medelsindustrier. Därför fokuserar vårt program på konkurrenskraft, pro-
duktivitet, hållbarhet, sysselsättning och tillväxt. En politik som går hand i 
hand med matproduktion, ekonomiskt livskraftig landsbygd och miljöåtgär-
der för klimat, vattenresurser och biologisk mångfald. 

Sammanfattning av åtgärderna i programmet kan förenklas i fyra områ-
den: Det första området är utvecklandet av konkurrenskraften. Här har inve-
steringsstödet till fysiska tillgångar såväl som inom primärproduktionen som 
inom livsmedelsförädlingen- och industrin setts som en av de viktigaste åt-
gärderna följt av startstöd till unga lantbrukare. Bägge områden har getts ett 
större budgetmässigt fokus jämfört med föregående period och betydligt 
mycket mer fokus än motsvarande program i riket. 

Budgetprioriteringen speglar behovet som beskrivits i behovsanalysen på 
basen av den socioekonomiska analysen och de höranden som hållits. Det 
åländska lantbruket har ett investeringsbehov på cirka 5 miljoner euro för att 
upprätthålla samma nivå som idag enligt Forskningscentralen för jordbruk 
och livsmedelsekonomi. Jag tror, och därför har vi prioriterat det ytterligare: 
Att inte investera är det samma som en långsiktig nedläggning. Jag säger det 
igen: Att inte investera är det samma som en långsiktig nedläggning. 
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Det andra området handlar om miljö, LFA och ekologisk produktion. Det 
budgetmässigt största och viktigaste stödet i vårt program är LFA-stödet vil-
ket är ett av lantbrukets viktigaste grundläggande faktor för att ha produkt-
ionsförutsättningar. Det har anpassats helt och hållet efter utformningen i ri-
kets program till både villkor och stödnivåer, vilket efterfrågdes i remissen 
angående konsekvensanalysen. LFA stödet höjs inte som felaktigt påpekats i 
tidningar och vissa debatter. Ändringen består i att två stöd, LFA-stödet och 
den nationella tilläggsdelen slås ihop. Totala summan stiger inte. Stödet an-
ses av utvärderarna, till skillnad från miljöstödet, vara det viktigaste inkomst-
stödet som ger grundförutsättningar för bedrivande av lantbruk och har där-
för prioriterats. 

När man ser på tabellerna i meddelandet och konsekvensanalysen så ver-
kar miljöstödet minska. Det är sant men det har sina förklaringar. Det sjun-
ker både hos oss och i riket och det kan konstateras bero på flera orsaker. 

För det första så ställer kommissionen striktare krav på att vi inte får be-
tala miljöstöd som inte har verklig effekt och nytta för miljön. Återi-
gen, miljöstödet är inget inkomststöd utan ett stöd för att kompensera utgif-
ter. Rikets miljöstöd har även det minskat med cirka 30 procent. 

Det som inte heller kommer fram i debatten, och som har varit svårt för 
många att förstå, är att miljöstöden kommer med en kostnad eller inkomst-
bortfall. I nuvarande system har ungefär 20 procent av stödet fått bestå av 
odefinierade kostnader så kallade transaktionskostander. Så även om stödet 
bidrar till omsättningen kan man inte likställa det med att motsvarande 
summa dras från gårdens resultat. Gården tappar alltså miljöstöd, men även i 
kostnader för att utföra åtgärden. 

Miljöstödets huvudmålsättning, som är frivilligt att ansluta sig till, är att 
skapa en åtgärd som generellt begränsar gödslingen och den förväntas erhålla 
en hög anslutningsgrad och noga koncentreras kring åtgärder som ger effekt. 

En insats vi även satsar mycket på är riktad rådgivning, att rätt miljöinsats 
görs till den specifika gården. 

Vi prioriterar även miljön genom att Leaderinsatserna har getts en tydlig 
miljöprofil och satsar betydligt mer på ickeproduktiva miljöinvesteringar än 
vad man gör i riket. 

En annan viktig faktor som behovsanalysen klart och tydligt påvisade var 
att byråkratin har varit betungande och en förenkling av systemet måste till. 
Arbetet med det här programmet har fokuserat mycket på förenklingar. Jag 
anser att det är bättre att lantbrukaren fokuserar på att producera produkter 
till den åländska livsmedelsindustrin och till konsumenterna än att producera 
papper, statistik och fylla i blanketter. 

Gällande ekologisk odling kan konstateras att det funnits en missuppfatt-
ning om att ekoproducenter inte skulle få ersättning för gröngödsling. Det är 
helt fel, det får de. Vi kommer att betala samma stöd för den ekologiskt od-
lade arealen som för gröngödslingsarealen inom miljöstödet. Dessutom är 
vårt eko stöd cirka 20 procent högre än i riket. 

Det 3:e och 4:e området handlar om landsbygds- och kompetens utveckl-
ing. Det är absolut ingen hemlighet att vi har prioriterat ner pengarna till 
traditionella Leader-åtgärder och landsbygdsutveckling till förmån för lant-
bruket i det här programmet eftersom vi inte har obegränsade resurser. Ef-
tersom jag redan tagit så mycket tid i anspråk kan jag återkomma till frågor 
kring Leader i ett senare anförande om så önskas. 
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Dock behöver vi komma ihåg att PAF-medel finns att tillgå i många fall där 
Leader tidigare har finansierat mycket och våra stödprinciper för ”nationella 
företagsstöd” gäller givetvis även företagande på landsbygden. Däremot som 
jag nämnde tidigare så har Leader fått mer fokus på miljöåtgärder och fram-
förallt hoppas vi på att de ickeproduktiva miljöinvesteringarna som alla är 
överens om att är effektiva, men har varit svåra att genomföra i förra pro-
grammet, nu förverkligas. 

Som ni kan se i konsekvensanalysen och meddelandet så prioriterar land-
skapet insatser riktade till investeringar och strukturförändringar som ska 
leda till ökad konkurrenskraft, både vad gäller förhållandet till det gamla pro-
grammet och det motsvarande i riket. 

Jämförelsen på gårdsnivå har gjorts utgående ifrån verkliga åländska går-
dar. Gårdarna är valda för att de ska vara en någorlunda gränssnitt av det 
åländska lantbruket, inte för stora, inte för små men alla heltidslantbruk. 
Och som ni kan se i konsekvensanalysen så efter en tillförsel av 3,5 miljoner 
euro riktade mot miljö, eko-odling och djurhållning så är vårt program kon-
kurrensneutralt eller t.o.m. bättre i förhållande till riket. 

Givetvis kommer det finnas variationer mellan alla våra gårdar men nä-
ringsavdelningen har verkligen ansträngt sig för att på ett så objektivt sätt 
som möjligt fokusera åtgärder som ska ge förutsättningar att utveckla går-
darnas produktivitet och konkurrenskraft. 

I analysen har det också konstaterats att det inte längre finns laglig grund 
att betala LFA-stöd till naturbeten. Det är endast så kallade permanenta be-
ten som är stödberättigade för LFA och inom miljöstödet är det fortsättnings-
vis de så kallade prioriterade betena med höga naturvärden som kan erhålla 
stöd i likhet med tidigare programperiod. Det finns en hel del frågor kring 
detta och givetvis ska allt klargöras av avdelningen, rådgivningspersonalen 
och producenterna så att alla vet vad som gäller. 

Det kommer naturligtvis att påverka naturbetena att denna möjlighet för-
svinner men samtidigt har dessa beten varit problematiska med alldeles för 
lågt betestryck samt överlag relativt dålig kvalitet på betena. Detta har också 
lett till problem i förvaltningen med höga felprocenter som lett till att vi 
måste höja övervakningsprocenten från 5 till över 15 procent i år. På gårds-
nivå handlar det om drygt 120 euro per månad. 

De förra periodernas program anser jag har indirekt lett till kapitalisering 
av mark. Alltså att markens produktionsvärde fått minskad betydelse och lett 
till att mark- och arrendepriser har drivits upp med hämmad strukturutveckl-
ing, sämre utnyttjande av potentialen i den fantastiska åländska marken samt 
till och med brist på odlingsbar mark som följd hos de som vill odla. Vi har 
alltså betalat mycket för åkrar vars potential inte använts. 

Slutligen vill jag poängtera det ex-ante utvärderingen konstaterat, nämli-
gen att: Lejonparten av LBU-programmets offentliga resurser satsas på jord-
brukarna och jordbrukssektorn. De programansvariga har lyckats i den svåra 
balansgången mellan programmets förpliktelser mot jordbrukssektorn och de 
ökade behovet av satsningar på näringslivets konkurrenskraft och innovat-
ionsförmåga. 

Det här LBU-programmet är ett bra program för de som är villiga att satsa 
på utveckling och har fokus på att producera varor som marknaden och den 
åländska livsmedelsindustrin efterfrågar. Jag är övertygad om att den struk-
turomvandling vi sett de senaste decennierna kommer att fortgå och det 
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kommer säkert inte att finnas lika många gårdar kvar år 2020 som idag, men 
de som finns kvar kommer ha starka förutsättningar att vara lönsamma för 
framtiden. 

Innan jag avslutar här och ser fram emot en intressant dag full med kon-
struktiva tankar, idéer och förslag för ett starkt åländskt lantbruk till fromma. 
Jag ska försöka klargöra kärnan i detta programförslag. 

Dålig lönsamhet löser man inte med miljöstöd. Programmet satsar på ett 
med produktivt, mer hållbart jordbruk. 

Mer pengar på investeringar och utvecklingsåtgärder jämfört med tidigare 
program, jämfört med Finland.  

Interventionslogiken ”den röda tråden” är viktig. Programmet måste hålla 
ihop och det gör det. Programmet innebär väsentligt mycket mindre byråkrati 
genom att vi plockat bort kravet på planer och uppföljningssystem. 

De åtgärder som finns i miljöstödet är åtgärder som visat sig ha bevisad ef-
fekt och efterfrågats. 

Fru talman! Jag gissar att jag har fått någon replik, men jag tror att jag av-
slutar här. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det här är en av de absolut viktigaste frågorna under den här 
mandatperioden. De åtgärder som ska vidtas i enlighet med de här pro-
grammen kommer att ha stor betydelse för ålänningarna och för hela 
det åländska samhället. Jag är övertygad om att det ligger ett massivt 
arbete bakom programmet. Det finns också väldigt mycket bra saker 
som ministern har berättat om. 

Samtidigt som han flera gånger säger att det här är ett bra program så 
råder det delade åsikter om huruvida det faktiskt är ett bra program. 
Medan minister står här i talarstolen så kommer det upp på massmedias 
hemsida att det näst största regeringspartiet kräver att ytterligare 3,5 
miljoner ska sättas in i det här programmet. Kommer ministern och 
landskapsregeringen att följa centerns linje här? 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Fru talman! Suck, säger näringsministern. Jag trodde att jag skulle få 
diskutera LBU-program, ERUF och socialfonden. Tydligen har ett parti i 
regeringen skickat ut ett pressmeddelande som jag inte har kännedom 
om, inte har läst och jag vet inte vad det står i det. Om diskussionen ska 
handla om det idag så tycker jag att det är lite tråkigt. 

Jag kommer att stå fast vid att det här programmet är ett bra förslag. 
Vi satsar på framtiden, på utveckling, på produktivitet och på dem som 
vill producera råvaror. Den frågan får vtm Eriksson ställa till någon som 
representerar centern och fråga vad de menar med det utspelet. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag ställer frågan till regeringen: Hur ska man hantera en så-
dan situation när det ändå förekommer en ganska stor debatt just nu i 
samhället, särskilt inom jordbrukssektorn som blir berörd av detta. Det 
förekommer en hel del kritik. Det har varit en remissrunda och det 
kommer att vara en debatt i lagtinget. Kommer landskapsregeringen att 
ta till sig av de här olika synpunkterna och gå in och göra vissa juste-
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ringar i programmet? Ministern kan inte bara säga att frågan ska riktas 
till centern. Min fråga riktar sig till regeringen. 

Minister Fredrik Karlström, replik  

Fru talman! I den förra remissomgången så tog vi till oss väldigt mycket 
av de 52 remissvar som kom in, varav 48 var riktade till LBU-
programmet. Vi tog åt oss mycket av dem, vi gjorde konsekvensana-
lysen, vi tillförde åtgärder och vi ändrade mycket i programmet lantbru-
ket till fromma. Givetvis kommer vi också att ta till oss av de tilläggsåt-
gärder och förståndiga argument som kommer in i den här remissom-
gången, som tog slut i fredags. Vi kommer också att diskutera det vidare 
i strategigruppen som är förankrad i alla politiska partier och alla de be-
rörda parterna. Däremot ser jag inte att vi kommer att tillföra mera me-
del i det här programmet, nej.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Minister Karlström började sitt långa anförande med att peka på de 
grundanalyser som har gjorts och de problembeskrivningar som finns. 
De är helt korrekta och väldigt bra. 

Tittar man på sidan 25 i programmet så finns SWOT-analysen. Det 
första som räknas upp är just svag lönsamhet, dyra transporter, kapital-
intensiv produktion, småskaligheten och kortsiktig politik, vilket också 
kan vara värt att notera. För att få reda på detta behöver man inte ha 
några dyra konsulter. Det kan man prata om med vilken människa som 
helst med sunt bondförnuft. Det som saknas är åtgärderna, hur man ska 
motverka nackdelarna som landskapsregeringen faktiskt själv tar fram i 
sin SWOT-analys. Jag vill gärna på ett sakligt sätt debattera det här pro-
grammet. Jag anser att problembeskrivningarna och grundanalysen är 
väldigt, väldigt bra och det har jag sett att många remissvar också har 
gått ut på. Men åtgärderna, hur man ska motverka det här, de lyser med 
sin frånvaro rätt långt. 

Minister Fredrik Karlström, replik  

Fru talman! För det första är inte SWOT- analyserna gjorda av land-
skapsregeringen. Det är arbetsgruppen som man tagit fram dem.  

Angående åtgärder, de externa utvärderarna, ÅSUB i det här fallet, 
tycker att den röda tråden, interventionslogiken, hänger ihop. De skrev 
också i sin utvärdering, om ltl Eriksson har läst den, att man tyckte att 
man gick lite mycket in i detalj i SWOT-analyserna. Man borde ha tagit 
upp färre punkter i analyserna. Landskapsregeringen, utvärderarna och 
kommissionen tycker att det här programmet håller ihop. Fokus är på 
produktivitet och på investeringar, för man kan bara investera sig ur en 
sämre lönsamhet. Det kommer inte att fungera att vi konkurrerar med 
konstgjorda miljöstöd som inte har en efterfrågan i behovsanalysen. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag tror, till skillnad från ministern, att det är ganska svårt att investera 
sig ur en bristande lönsamhet. Har man inte lönsamhet och ser man inte 
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att det finns möjligheter till fortlöpande lönsamhet så löser man det inte 
genom att skaffa sig ytterligare skulder. 

Minister Karlström sade att strategigruppens åsikter var viktiga. Mig 
veterligen så är det kanske ett år sedan strategigruppens sammanträdde 
senaste gång. Det är åtminstone väldigt, väldigt länge sedan. Nu pratas 
det om hur viktigt det här grundarbetet är och om arbetsgruppen och 
strategigruppen. Jag tycker att det blir lite haltande. 

När det gäller denna remissens tidpunkt så är det ju egentligen omöj-
ligt för jordbrukarna att kunna svara den här tidpunkten, det borde mi-
nister Karlström också förstå. Det var också en väldigt kort remisstid. 
Jag ställer frågan: De som ändå har kämpat, kommer remissvaren att 
beaktas, kommer man överhuvudtaget att läsa dem? Jag tycker inte att 
man i det reviderade programförslaget kan se att man har tagit till sig så 
mycket av den tidigare remissrundan som minister Karlström sade.  

Minister Fredrik Karlström, replik  

Strategigruppens förra möte var just innan vi skickade ut det första pro-
grammet på remiss, i slutet på maj förra året. När remissvaren kom in så 
var det störst fokus på konsekvensanalysen. Konsekvensanalysen måste 
göras, den måste göras i förhållande till rikets program så att det 
åländska lantbruket inte ska vara i en sämre position än motsvarande 
systrar och bröder på andra sidan Skiftet. Detta tog vi till oss. Vi kunde 
tyvärr inte göra den analysen före vi fick siffrorna från Finland, vilka 
kom härom veckan. Vi hade hoppats att ha den här diskussionen i no-
vember, men då hade vi inte kunnat göra den så efterfrågade konse-
kvensanalysen. 

Svaret igen, ja, strategigruppen är viktig. Kanske ännu viktigare är det 
grundarbete som har gjorts i substansgrupperna, sex stycken arbets-
grupper. Ja, vi kommer givetvis noga att läsa och analysera de remissvar 
som har kommit in nu. Vi har mycket i det nu liggande programmet 
jämfört med det program som gick ut i maj för ett år sedan.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Liberalerna uppskattar ministerns inställning till oppositionen. 
Vi har varit glada att vi har haft en plats i strategigruppen. Det har inte 
varit svårt att omfatta de övergripande strategierna, men djävulen bor 
som bekant i detaljerna. Det är nu vi har detaljerna. Vi ser i de senaste 
svaren från bland annat producentförbundet precis detta som liberaler-
na har fört fram i strategigruppen; om djurhälsa, om ekologisk odling, 
om miljöstöd och precis det här som har varit en av de centrala priorite-
ringsfrågorna för liberalerna. Och nu kritiseras det väldigt hårt.  

Landskapsregeringen har också ett hållbarhetsmeddelande i lagtinget 
där Ålands ben är energi och närproducerad mat. Nu slår man undan 
benen både för energin och för den närproducerade maten.  

Minister Fredrik Karlström, replik 

Det är lätt att ta ett lite populistiskt ställningstagande i ltl Sjögrens utta-
lande, om jag får vara lite elak, fru talman. Regeringen tillförde 3,5 mil-
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joner med fokus på eko, miljö och djurens hälsa även om vi inte hade 
just den åtgärden - djurens välbefinnande.  

Vi har ungefär 20 procent högre stöd för eko-odlingen mot vad de har 
i motsvarande regioner i Finland. Vi satsar mer på eko-odlingar än vad 
man gör i Finland tack vare de extra 3,5 miljonerna. 

När det gäller att vi inte har valt att sätta in åtgärder för djurens väl-
befinnande så det inte någon åtgärd som har efterfrågats i behovsana-
lysen. Vi har istället infört ersättning på 174 euro per hektar för miljö-
vänlig vall och det förekommer inte i Finland. De kompenserar varandra 
kostnadsmässigt men det är betydligt mycket mindre administration i 
vårt fall. 

Ltl Katrin Sjögren, replik 

Talman! Som landskapsregeringen argumenterar så menar man att det 
inte har funnits intresse för vissa miljöstödande åtgärder. En del åtgär-
der tar man bort som t.ex. ekoodlarna faktiskt vill ha och har använt. 
Man kan säkert fundera på hur man bäst vässer instrumentet ett all-
mänt miljöstöd. Men ekoodlarna frågar direkt efter de specifika miljö-
stöden som är mera arbetskrävande.  

En annan viktig sak för liberalerna har varit att det åländska jordbru-
ket är konkurrensneutralt, men nu har landskapsregeringen tillfört 
mera medel så att det ska vara i paritet med riksnivå. Samtidigt vet vi att 
det åländska jordbruket har mycket högre kostnader än vad riksjord-
brukarna har, bl.a. genom transporterna.  

Även en konsekvensanalys efterfrågades och där skulle liberalerna 
gärna ha sett en konsekvensanalys för hela det åländska samhället. 

Minister Fredrik Karlström, replik  

Eko-odlingen på Åland har ungefär 20 procent högre stödnivåer än i ri-
ket. Det är svårt att hålla alla siffror i huvudet, men lite drygt 200 euro 
per hektar får en eko-odlare mera än den konventionella spannmålsod-
laren. Vi får lägga stöd på grönsaksodlingen när det gäller eko-odlingen. 
Vi har också satsat oerhört mycket, under många år, på eko-odling. Nu 
handlar det om att eko-odlingen måste börja få mera betalt för sina pro-
dukter. Den problematiken kommer inte att lösas med stöd.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sara Kemetter, replik  

Tack, fru talman! Det var ett mycket bra anförande. Tack minister Karl-
ström. Baserat på ert anförande så märks det verkligen hur komplext det 
här programmet är. Jag har två frågor som är viktiga för mig att tydlig-
göra. 

Det första gäller eko-odlingen. Ministern nämnde i sitt anförande att 
dessa ett till två åriga gröngödslingsvallarna finns kvar. Jag har förstått 
att detta är lite otydligt skrivet i det här programmet. Stämmer det? 

Minister Fredrik Karlström, replik  

Precis som jag sade i mitt anförande; ja. Det är ett missförstånd någon-
stans på vägen. 
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Ltl Sara Kemetter, replik  

Tack, fru talman! Detsamma gäller stödet för naturbeten som är hemskt 
viktigt för att behålla den ekologiska lamm- och fårproduktionen. Jag 
har förstått att det finns kvar hos ekoodlarna eller har jag missförstått? 

Nu får Leader en mycket tydligare miljöprofil. Jag är lite fundersam 
kring det för jag tycker inte riktigt att det fyller Leaders egentliga upp-
drag när det gäller att man underifrånperspektivet med beslutanderätt 
för lokala aktionsgrupper i frågan om att utarbeta och genomföra lokala 
utvecklingsstrategier. Nu ändrar man detta helt hållet, hälften av pro-
jektmedlen går nu till jordbrukare och markförvaltare. Kommer detta nu 
att bli ett problem med EU, att man stöder fel sak? 

Minister Fredrik Karlström, replik  

När det gäller Leader så tror jag att jag ska hålla ett till anförande för det 
finns ganska mycket att säga om det. Vi satsar drygt 1,6 miljoner euro i 
Leader finansieringen för det här programmet. Där har vi stoppat in just 
de här icke-produktiva investeringarna. Det stöder de tematiska målen 
och hela grundtanken i programmet så det är inget problem med kom-
missionen, det är jag helt övertygad om.  

När det gäller beten så är det klart att det blir sämre ersättning för na-
turbeten. Det blir sämre för nötproducenterna och för fårproducenterna. 
Det handlar om ungefär 1 500 euro per gård utslaget på ett år. Proble-
met har varit produktionen i skärgården. När vi tittar på hur det här 
kravet slår mot skärgården så var det oproportionerligt. För att kompen-
sera det så införde vi åtgärden - skötsel av kulturmark, för de sex skär-
gårdskommunerna.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Har man följt det här arbetet inifrån och sett alla turer så är 
man nöjd med det resultat som idag presenteras. Jag är personligen 
också mycket nöjd med det tillskott av 3,5 miljoner som konsekvensana-
lysen visade att behövdes för att det här ska bli konkurrensneutralt jäm-
fört med finska bönder som konkurrerar på samma marknad.  

Det har i remissutlåtanden nämnts, gud förbjudet, att man skulle 
skrota självstyrelsen och övergå att ingå i de finska programmen. Det 
skulle vara intressant att höra vilka konsekvenser det skulle ge. Om jag 
och har förstått saken rätt så skulle det bli ödesdigra konsekvenser för 
de åländska bönderna om man skulle göra det och inte ta den här möj-
ligheten som vi har att driva egen jordbrukspolitik. Det skulle vara in-
tressant att höra ministerns kommentar till dessa enstaka förekom-
mande åsikter i remissen men ändå. 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Fru talman! I helgen läste jag igenom alla remissvar som kom in. Jag 
konstaterade att många har missförstått mycket. Jag förstår, som ltl Er-
iksson tidigare sade, att det är ont om tid och att man har svårt att sätta 
sig in i allting. Men när jag läste just det remissvaret, som givetvis är of-
fentligt, så började jag nästan gråta över hur hemskt det lät. Det måste 
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basera sig på ett fullständigt missförstånd. Jag kan inte tänka mig att en 
mjölkproducent på Åland hellre skulle vilja att vi hade ett totalt finskt 
program där man i Finland får 180 euro mindre för vallen. Investerings-
budgeten skulle halveras i storlek gentemot Finland och man ville ha 
mera pålagor i form av djurens välbefinnande, motsvarande ungefär 50 
euro per djurenhet, om jag inte är helt ute och cyklar, istället för att få 
den enkla åtgärden - miljövänlig odlad vall som är värd 180 euro per 
hektar.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Utgående från de förutsättningar som landskapsregeringen 
har haft och de tajta ekonomiska ramarna så tycker jag att man har 
lyckats prioritera bra. Man ska komma ihåg att det inte längre finns nå-
gon sedelpress som man kan veva några extra varv på, utan dessa euron 
ska jämföras med andra satsningar vi gör, allt från välfärdens kärna till 
allmän näringspolitik.  

Jag tycker att det är tråkigt, och det skulle vara intressant att höra 
ministerns synpunkt på det också, att det har förekommit oavsiktliga 
feltolkningar men också mer eller mindre avsiktliga informationsmissar. 
Den enskilda bonden har oroat sig mycket i onödan på grund av att man 
har tutat ut felaktigheter. Det är väldigt olyckligt. Det skulle vara intres-
sant att höra hur det har påverkat processen. Det är ju viktigt att hålla 
sig till fakta även om det är komplext. Om man inte har fakta så ska man 
vara försiktig med uttalanden. Nu tror jag att man har förstått att med 
detta program så kommer de allra flesta till sin rätt om man ändrar sig 
och utvecklar sig, vilket är programmets syfte. 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Precis så är det. Programmets syfte är att strukturomvandla, förändra, 
investera och driftsoptimera. Den felaktiga, frivilliga eller icke frivilliga, 
propagandan som ibland har förts fram har jag haft svårt att komma 
igenom och förklara att det inte är så. Vi kan till exempel läsa hur eko-
odlare och andra sparkar in öppna dörrar när man har stöd för gröng-
ödslingsvallar.  

Idag vet vi att Åland får ungefär 0,87 procent av hela Finlands EU-
medel gällande landsutvecklingsprogrammet. Vi får 0,45 procent av 
klumpsumman. Jag inte helt övertygad om att vi skulle få lika mycket, 
som dessa 0,87 procent som vi får av EU:s strukturmedel, om vi till-
hörde rikets program. Tack vare att vi har egen behörighet inom detta så 
har vi bättre förutsättningar och det visar också konsekvensanalysen.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det är inte lätt för näringsministern att stå här och disku-
tera landskapsregeringens näringspolitik, under en halvtimme plus re-
pliker, utan att veta om det finns parlamentariskt stöd för det som man 
för fram. Det är det facto på det viset nu med tanke på centerns central-
styrelses utspel. Man vet inte säkert om centerns sju mandat stöder den 
politik som landskapsregeringen och näringsministern här för fram. 
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Centerns centralstyrelse leds förstås av deras partiordförande. Sittande 
talman sitter som andra viceordförande. Det är förstås ett oklart parla-
mentariskt läge. 

Ännu värre blir det att majoriteten här idag, inför lagtingets plenum, 
har enats om att den här frågan inte ska behandlas vidare i utskott för 
att så småningom leda till ett beslut efter beredning på det normala sätt 
som lagtinget bereder ärenden. Vad kan näringsministern göra för att 
säkerställa sig om att det finns ett parlamentariskt stöd för det som före-
språkas? 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Tack, fru talman! Som sagt, det var intressant information jag fick när 
jag kom upp i talarstolen. Ingen har visat eller berättat om pressmed-
delandet för mig. På något sätt känns det förstås inte roligt att stå här 
och föra fram ett fantastiskt bra program. Jag är övertygad om att när 
liberalerna också läser det här programmet så kommer de att inse det 
faktumet att det här är ett bra program. Jag gissar att vi har en majoritet 
bakom det här förslaget i lagtinget.  

Sedan hur lagtinget väljer att behandla meddelandet ska jag inte ha 
någon åsikt om.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det torde väl också ligga i ministerns intresse att säkerställa 
sig om att det finns stöd för den här frågan. 

Liberalerna har förstås läst meddelandet så att vi kan ta del av dagens 
debatt. Dessvärre har vi förvägrats möjligheten att i utskott närmare 
sätta oss in i detaljerna. Vi kan alltså inte via utskottsarbetet höra de 
parter som berörs av det här. Vi har förstås våra egna kontakter. Men 
den behandlingen av det här ärendet har förvägrats oss. Alla lyssnare 
bör veta att lagtinget kommer på det här sättet inte att fatta något beslut 
i den här frågan, utan beslutet ligger enbart hos landskapsregeringen, 
som kanske bara stöds av 14 mandat här. 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Tack, fru talman! Jag är glad att jag tog beslutet, till skillnad från det 
som var föredraget, att alla partier skulle få vara med i strategigruppen. 
Det konstaterade jag i replikskiftet med ltl Sjögren. Jag anser att det här 
är ett så pass viktigt program som ska gälla många år framöver. Man ska 
vara fullständigt öppen och transparent i programmet.  

Jag har inte hunnit prata med någon av centerns ledamöter. Det 
skickades ut ett pressmeddelande precis samtidigt som jag gick upp i ta-
larstolen. Det är lite tragiskt. Det var lite liknande som när jag för ett år 
sedan låg på sjukbädden, efter att jag kollapsade, och fick information 
om att avbrytarlagen inte skulle gå vidare. Jag tyckte att det var fult då 
och jag tycker att det här är fult nu.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Jag ska byta spår. Som ni vet så är jag en vän av ESF-
strukturfond, men jag är inte riktigt vän med att ESF och ERUF blir 
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ihop slaget och går in under näringsavdelningen. Jag kände mig tryg-
gare när jag visste att jag hade Europeiska socialfonden under utbild-
ningsavdelningen. Minister Karlström är en framåt person och vill se ut-
veckling. Då ser jag innovativa åtgärder, företagskompetens, entrepre-
nörskap versus inkludering, samhällsstöd till utbildning osv. Jag känner 
en viss kamp däremellan. Eller kan jag vara lugn även om lilla ESF-
fonden nu ligger under näringsavdelningen? 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Fru talman! Ltl Winé kan faktiskt vara helt lugn. Som jag sade tidigare 
så är det här arbetet framtaget väldigt brett och näringsministerns per-
sonliga åsikter väger väldigt lätt. Det här är ett stort program som är 
väldigt brett framtaget. Jag kanske hade velat sätta ännu mera fokus på 
kompetensutveckling inom företagen, om jag skulle ha fått bestämma 
själv. Om ni läser det jag presenterade så är det väldigt mycket fokus på 
att främja sysselsättning, ungdomsarbetslöshet och utvärdering. Det är 
också jätteviktigt. Ur ltl Winés perspektiv så finns det ingen orsak till 
oro. Det kommer däremot att bli effektivare nu när vi har en administ-
rationsenhet istället för två. Var lugn och ha förtröstan, det här blir bra! 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Jag känner jag mig lite lugnare. De har bromsat mi-
nister Karlström lite och andra har också kommit till tals i den här frå-
gan. Tack så mycket! 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! I finans- och näringsutskottet, som jag leder, har vi 
sinsemellan och över partigränserna vid alla tänkbara tillfällen lyft fram 
näringslivets tillväxt som en oerhört viktig del i bygget av framtidens 
Åland. När tiderna är osäkra är det viktigare än någonsin att koncen-
trera resurser på områden där man är framgångsrik och skicklig. Så har 
några av våra landskaps allra äldsta över tid mest framgångsrika företag 
skapats, de flesta av dem med stark bakgrund i primärproduktionen. Jag 
tror personligen mycket på tesen att man inte kan stärka dem som är 
svaga genom att försvaga dem som är starka. Väldigt mycket i de lig-
gande EU-programmen betonar faktiskt just detta. Till det finns det skäl 
att ge ”cred” till avdelningens och ministerns arbete.  

Däremot finns det väl ännu inte något program som har blivit perfekt, 
det visade de förra programmen som ändrades sju-åtta gånger över tid. 
Hur stora är förutsättningarna för att man, efter att programmet har 
slagits fast här, ska kunna justera, förfina och anpassas scenarierna till 
verkligheten även i framtiden? 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Fru talman! Det finns stora möjligheter. En övervakningskommitté ska 
tillsättas där parterna kommer att sitta med i. Om man märker att nå-
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gon åtgärd inte kommer att användas så kommer man att kunna göra 
förändringar under tidens gång. Precis som ltl Pettersson sade så är det 
här inte ett statiskt dokument, däremot är det inte ett dokument som vi 
ensidigt kan ändra på härifrån. Det måste göras i dialog och ett partner-
skap med kommissionen. Vid alla åtgärder som förändras och som ska 
finansieras på något sätt så måste varje euro kunna verifieras via kost-
nader, kvitton och kalkyler. Därför säger jag återigen att när det gäller 
primärnäringarna och en svår lönsamhetsproblematik så är inte lös-
ningen miljöstöd, för det är kopplat till kostnader. Man måste hitta 
andra sätt och därför är investering och produktivitet rätt väg att satsa 
på. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack för det. Nu har det framkommit att det råder missförstånd inom 
rätt många olika områden i detta meddelande, vilket inte är så konstigt 
för det är ett massivt material. När det handlar om missförstånd så har 
man ju alltid att göra med en avsändare och en mottagare. Det är inte 
nödvändigtvis alltid mottagaren som har förstått fel, det kan ju vara av-
sändaren som har sagt fel också. Därför hör jag till dem som egentligen, 
i den bästa av världar, hade velat utskottsbehandla detta meddelande. 
Men jag har tvingats inse att tåget redan har gått, och därför också rös-
tat emot utskottsbehandlingen. Det har blivit för sent att göra någonting 
instrumentellt med ett EU-meddelande. 

Jag skulle vilja att ministern förtydligar varför det drog ut så mycket 
på tiden. Det har ju inte precis kommit som en blixt från klar himmel att 
detta måste ske. Jag har förstått att konsekvensanalysen har dragit ut på 
tiden eftersom man har väntat på motsvarande i Finland. Men man 
kunde ha gjort konsekvensanalys över de ökade kostnaderna och de 
högre kostnader som drabbar det åländska näringslivet jämfört med de 
finländska. Det kunde man ha gjort tidigare.  

Minister Fredrik Karlström, replik 

Fru talman! När det gäller konsekvensanalysen så var just uppdraget att 
sätta programmet i relation till motsvarande program i riket och stödni-
våerna i riket så att det inte skulle bli en sämre konkurrenssituation för 
det åländska lantbruket här. Det var uppmaningen och det kunde inte 
göras förrän vi visste vad stödnivåerna skulle bli i riket. Idag vet vi och vi 
vet också att vårt program är bättre, sett ur stöd per hektar eller stöd per 
enhet. Säkert kan det slå fel åt något håll för någon beroende på vilken 
åtgärd man väljer att göra. 

Sedan när det gäller att det finns en avsändare och en mottagare, ab-
solut.  Jag hade säkert kunnat vara betydligt mycket tydligare på många 
områden. För att lyssna så måste man vilja lyssna också. Jag tycker att vi 
har haft en bra dialog under den senaste tiden med producentförbundet 
även om vi kanske inte har delat exakt samma åsikter. Som sagt, det 
finns fortsättningsvis möjligheter att påverka. Under sex månaderna 
kommer vi nu att ha en förhandling med kommissionen angående detal-
jerna i programmet.  

Talmannen 
Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Näringsministern presenterade ett massivt program i 
ett massivt anförande. Kanske inte alla detaljer kunde noteras, men en 
detalj noterade åtminstone jag och det gäller riskkapitalet som skulle 
uppgå till 1,5 miljoner, om jag tolkade det rätt, totalt 3 miljoner. Det har 
varit en stor debatt om dess vara eller icke vara. Nu finns det med 3 mil-
joner. Som tidigare har sagts så kommer inte det här programmet att 
slås fast i den här salen. Programmet slås fast av regeringen och där kan 
vi inte från oppositionen påverka hur mycket man satsar i riskkapital el-
ler att man överhuvudtaget satsar. Hur skulle riskkapitalet administre-
ras? Hur stort är egentligen behovet och efterfrågan på riskkapital inom 
det åländska näringslivet? 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Fru talman! Precis som ltl Asumaa sade så avser vi att föra ungefär 30 
procent av den totala potten av ERUF och ESF till det offentliga riskka-
pitalbolaget. Det kanske låter mycket med 3 miljoner euro, men det är 
ändå under en sjuårsperiod, per år blir det endast 400 000 euro. Sätter 
vi det i relation till att vi idag har ett nationellt moment för företagsstöd 
på 2,5 miljoner bara det här året så tycker jag inte att man behöver vara 
orolig för att pengarna inte kommer att användas bra. Jag är helt över-
tygad om det. Den utredningen som ÅSUB gjorde tidigare, för två år se-
dan, visade också att det fanns ett behov till mer riskvilligt kapital. Vi 
ska göra saker och ting rätt och sålunda ska vi ha lagstiftningen på plats. 
Tanken är att vi ska använda de här pengarna via landskapets utveckl-
ingsbolag, Åland Utvecklings Ab.  

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Utredningarna har säkert rätt när det gäller riskvilligt 
riskkapital, men det har inte funnits något behov av riskvilligt riskkapi-
tal i den privata sektorn. Normalt förknippar man riskkapital med den 
privata sektorn. De som har pengar är villiga att ta risker. Nu är det 
landskapets eget bolag, Ålands Utvecklings Ab, som ska administrera 
riskkapitalet. Ser man på deras track rekord över 15 år så det inte riktigt 
lysande. 

Hur mycket kommer administrationen att äta upp av dessa 400 000 
euro per år? Hur mycket blir kvar till riskkapital? När det inte ens finns 
privat riskvilligt riskkapital så hur ska man då få ut det här är riskkapi-
talet att också generera pengar? Det måste ju också finnas ett avkast-
ningskrav från Ålands Utvecklings Ab som ska administrera detta. Eller 
är det helt riskfritt, som här har sagts tidigare, att det behöver inte ens 
finnas säkerhet? 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Först till det riskvilliga riskkapitalet, ltl Asumaa svarade egentligen på 
sin egen fråga. Tack vare att man har offentligt riskkapital så sänker 
man tröskeln för det privata riskkapitalet att gå med i satsningar. Tittar 
vi på de satsningar som har gjorts nu, t.ex. på fiskfabriken via Ålands 
Utvecklings Ab, så gick man med i det bolaget med 20 procent i början, 
sedan har man trappat ner sin ägarandel. Idag äger man 5 procent av 
just det bolaget. Tack vare att det offentliga är med och gör eventuellt 
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lite mera riskfyllda investeringar så vågar också de privata vara med. Så 
är track record på Åland. 

När det gäller administrationen så är hela tanken att pengarna verkli-
gen inte ska till administration. De har det gjort tidigare i ERUF, admi-
nistrationen har ätits upp från två håll, från näringsavdelningen och 
från projektägaren. Av 100 procent på ett projekt så kanske bara 75 pro-
cent har gått direkt till företaget. Nu kommer 100 procent av de här 
medlen att gå till företagen, men administrationen finansieras utanför. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! När man lyssnar på minister Karlström tror man näst-
an att det här stödprogrammet kommer att rädda hela det åländska 
jordbruket och att det är så pass bra. Men verkligheten är lite an-
norlunda. 

Under den här perioden som har varit så har kostnaderna i jordbru-
ket stigit med ungefär 20 procent. Det betyder att netto minskar nästan 
med det motsvarande. Våra transporter belastar oss i konkurrenssituat-
ionen och detta tror jag inte att är beaktat när man tar fram de här stöd-
programmen. Nu säger man att det här programmet är konkurrensne-
utralt, och det kan det vara, men ändå har vi kostnader för våra trans-
porter som läggs på våra priser. 

Anser ministern att remissvaren som har kommit in från alla berörda 
är positiva till det här programmet? 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Till det sista så kan jag snabbt konstatera att alla inte är positiva. Flera 
är positiva. Jag såg att Orkla var positiva till programmet. Jag förstod att 
potatisodlarföreningen hade missförstått en viss del i remissen till skill-
nad från Orkla, med det kan vi återkomma till. 

Att det sedan är dyrare transportkostnader hit, ja det vet vi och att det 
är problem med lönsamheten vet vi också, men vi vet också att vi inte 
kommer att kunna lösa den problematiken med ett ökat miljöstöd. Jag 
brukar inte vilja bolla tillbaka frågan, men utan att gå förbi EU:s stats-
stödsregler; på vilket sätt hade ltl Eklund tänkt föreslå att mera pengar 
skulle in i programmet? Eller hur skulle det omprioriteras med tanke på 
att ersättningarna för miljöåtgärderna också innefattar kostnader? Det 
är inte, så att säga, pengar in i jordbruket bara för att man gör en miljö-
åtgärd. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! I replik kan jag inte svara på de sakerna, det vet mi-
nistern säkert och det är väl därför som han antagligen ställer frågan.  

I överraskningen som nu kom, är det någonting som centergruppen i 
regeringen står bakom eller är det bara centralstyrelsen som står bakom 
pressmeddelandet? Vet ministern någonting om det?  

Minister Fredrik Karlström, replik 

Minister Karlström har haft oerhört konstruktiva och framåtsyftande 
diskussioner och det har varit en riktig bra process tillsammans med 
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ministrarna i landskapsregeringen. Jag är helt övertygad om att cen-
terns ministrar i regeringen står 100 procent bakom det här program-
met. Vad sedan centerns centralstyrelse har gjorts samtidigt som jag 
gick upp i talarstolen har jag ingen som helst aning om. Jag ser fram 
emot att få höra ltl Janssons framförande och jag ska samtidigt läsa 
pressmeddelandet, så att jag har samma information som ni har, för jag 
har sysslat med annat den här senaste timmen. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, talman! Det har nu gått 30 minuter sedan vi upplystes i lagtinget 
om att det största regeringspartiet inte står bakom detta meddelande 
om LBU-program. Borde inte ministern ta det tillbaka? 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Fru talman! Nej, jag står 100 procent bakom det här programmet. Jag 
vet att socialdemokraterna och det största partiet, moderat samling, står 
bakom programmet. Jag har också fullt förtroende för att det liberala 
partiet ser vad som är bra för Åland för de kommande sju åren och att 
man ser det positiva i det här programmet. Nej, jag tänker inte ta till-
baka det här förslaget. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, talman! Ett betingat åländskt uttryck lyder: ”Det är ingen nöd att 
klå sig med andras naglar”. Det är inte negativt sagt, det här är ett vis-
domsord. Här har miljonerna bollats fram och tillbaka, åtminstone i det 
program vi har fått om det nu gäller längre. Det står att landskapets 
finansieringsandel av detta program under de sju år som återstår till 
2020 är 37 miljoner euro. Det är uppenbart att lagtinget inte kommer 
att behandla det här ärendet. Tänker verkligen ministern ta på sitt an-
svar nu och sedan efter två val ytterligare fram till 2020 ta sådana här 
summor på sitt personliga ansvar? I så fall är det mycket modigt gjort. 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Fru talman! Vi har en enig landskapsregering bakom det här, det har va-
rit långa förhandlingar och jag ser vikten av att tillföra dessa 3,5 miljo-
ner. Om jag är kvar om två valperioder, jag får finansiera dem själv och 
jag ska jobba lite hårdare i mina företag för att göra det, men det här är 
ett bra förslag och jag är inte det minsta orolig för att föra fram det. Jag 
tror att lagtinget är kapabel att också i kommande budget för 2015 sätta 
in de här medlen som krävs.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Lantrådet Camilla Gunell 

Fru talman! Bästa lagting, ministern har gett en fullödig presentation av 
själva innehållet i programmet, så det kommer jag inte att gå närmare in på. 
Jag ser med glädje och nöje fram emot att få höra gruppanförandena.  

  661 



  

Innan detta med det parlamentariska stödet blir alltför skojigt så vill jag 
säga några ord som är viktiga att ha i åtanke. 

Omställningsbudgeten togs 2012 efter att regeringen hade bildats. Vi hade 
ett ekonomiskt läge som krävde att vi såg över hela landskapets verksamhet i 
syfte att krympa budgeten och uppnå på sikt, 2015 eller 2016, en budget i ba-
lans. Det var omställningsbudgetens syfte och den togs i enhällig ordning i 
landskapsregeringen och med de tre partierna bakom.  

Utöver detta fanns partier här i salen som kanske tyckte att det borde spa-
ras ännu mera, men det här var nu ett avvägt förslag. Efter det så gick pro-
grammet ut på remiss och det kom kraftiga reaktioner. Mycket viktigt att ta 
fasta på var att programmet på Åland ska vara konkurrenskraftigt och kon-
kurrensneutralt gentemot andra regioner, så att lantbrukarna på Åland ska 
ha lika goda förutsättningar att vara lönsamma företagare som motsvarande 
på rikssidan. Med den principen i åtanke korrigerade vi programmet. En höj-
ning av ramen med 3,5 miljoner över sjuårsperioden var också ett beslut som 
fattades i enhällig ordning i landskapsregeringen och lika så med de tre parti-
grupperna bakom sig. 

Efter den remissomgången togs många synpunkter väl om hand. Man har 
också gjort justeringar i programmet i syfte att förbättra där vi har sett vissa 
svagheter. 

Den andra remissomgången har också gett goda förslag där det ännu 
kanske finns justeringar. Landskapsregeringen har givetvis den dörren öppen 
med tanke på de innehållsmässiga förändringar som ytterligare kan justeras 
och förbättras för näringen.  

Däremot kommer centerns partistyrelses uttalande från gårdagskvällens 
möte som en nyhet för regeringen. Det är förstås något som vi i regeringen 
och regeringspartierna sinsemellan måste diskutera. Men först ska vi väl höra 
lagtingsgruppen, det tycker jag att är skäligt, och lyssna noga till det gruppan-
förandet. Den här typen av utspel underlättar naturligtvis inte förhandlingar-
na att nå en samsyn och en god slutprodukt för hela programmet, vilket jag 
förstås strävar till att vi ska uppnå. Jag tror att det är mycket viktigt att vi i 
framtiden också har is i magen och att vi håller oss till saklig, korrekt inform-
ation och fakta för att ro det här programmet i land. Vi ska hålla en konstruk-
tiv och saklig ton ända till slutet. Tusen tack! 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Tack, fru talman! Lantrådet säger samma sak som jag har hört många, 
många gånger. I omställningsbudgeten lades de här ramarna. Men tittar 
man på texten i omställningsbudgeten så var det här en uppskattad kal-
kyl, det var en prognos och det fanns inte några färdiga texter och ramar 
överhuvudtaget. För övrigt röstade Ålands Framtid emot det. Nu har vi 
tillfört 3,5 miljoner jämfört med det förslag som gick ut på remiss. Det 
fattas ungefär 6,5 miljoner om vi jämför med den gamla programperi-
oden, den som gäller nu. Vilka andra stödprogram ute i samhället mins-
kar man? Det här ska faktiskt gälla till år 2020. Tittar vi på budgeten så 
ser vi att man minskar miljöstödsåtgärderna med 10 miljoner. Det är 
stöd till ekologisk odling och stöd till miljövänligt jordbruk. Jag ställer 
frågan till lantrådet: Hur är det möjligt att man lägger fram en hållbar-
hetsstrategi, som tydligen ska vara jätteviktigt, men när det kommer till 
konkret handling så följer man inte upp? 
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Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Jag gör den bedömningen, tillsammans med regeringen, att det här inte 
är ett enkelt pussel att lägga. Det är en stor, bred och färgstark mosaik 
som vi har försökt få att fungera i en harmoni. Ändrar man på en para-
meter någonstans så rör systemet på sig någon annanstans. Man måste 
få en helhet som är balanserad. I många sammanhang skulle man önska 
att man hade mera resurser att tillgå.   

När det gäller beslutet som det nu ligger, remissomgången och de 
möjligheter regeringen har att ännu pröva och diskutera det som har in-
kommit, så går det ytterligare att göra justeringar och förbättra. Men så 
här ser regeringens förslag ut i stort. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

När det gäller anledningen till lantrådets anförande, dvs. centerns 
dubbla spår så tänker jag inte kommentera det desto mera. Jag konsta-
terar bara att det inte är något nytt under solen. 

Om vi pratar om en hållbarhetsstrategi och om vi pratar om ett miljö-
vänligt jordbruk så är det bara att titta i landskapsregeringens eget pro-
gram på sidan 8 i konsekvensanalysen. I budgeten under perioden 
2007-2013 under rubriken ”Miljö och ekologisk odling” fanns det och 
25,7 miljoner och nu finns det 15,1 miljoner. Inser inte lantrådet att det 
är lite svårt att få någon sorts trovärdighet bakom hållbarhetstrategin 
med de här prioriteringarna?  

Jag har full förståelse för att det inte är enkelt. Själva sakfrågan är 
komplicerad och den blir inte enklare med den sammansättning som 
finns i den här regeringen. Jag ville ändå ställa frågan för det hänger 
inte riktigt ihop.  

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Jag vill avslutningsvis säga till ltl Eriksson att jag var också med i rege-
ringen när vi tog det förra LBU-programmet, det som nu har gällt i sju 
år. Jag har också suttit här och i finansutskottet när man gång på gång 
har ändrat i det programmet. Det fanns inte tillräckligt intresse för mil-
jöstödspengarna, så man tog de gång på gång och gjorde om dem till 
LFA. Man ska minnas att miljöstödet har varit en kraftigt kritiserad åt-
gärd, därför att den åtgärden inte har nått målet med den vassa spets 
som man har önskat. Pengarna ska också gå till rätt ändamål och därför 
har det funnits skäl att pröva miljöstödet och dess former på Åland lika-
väl som det har gjorts i riket där det har sjunkit med 30 procent. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Tack, fru talman! 10 miljoner skulle sparas in eller budgeten skulle 
krympas med 10 miljoner, nämnde lantrådet i sitt anförande när hon re-
flekterade kring omställningsbudgeten. Skulle bara regeringen närma 
sig den målsättningen i dagsläget så skulle vi i Ålands Framtid vara 
nöjda. Men man kan inte spara de här 10 miljonerna genom att till 
största delen dra ner på satsningar i näringslivet som i det här fallet på 
höjda kommunalskatter och sänkt köpkraft.  
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Det finns nu uppenbarligen också representanter i regeringen som 
har insett det här och som kräver att man ska tillföra 3,5 miljoner extra, 
de sista miljonerna, för att nå upp till den tidigare programperiodens 
nivå. Lantrådet öppnade för en diskussion i regeringen. Lantrådet som 
är socialdemokraternas partiordförande, är man beredd från socialde-
mokraternas sida att tillföra också dessa sista 3,5 miljoner?  

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Fru talman! Jag tycker att det här programmet är en god balans mellan 
många olika intressen. Det ska också stå i balans till att vi har målsätt-
ningen att ändå hitta en balans i vår ekonomi. Allt är en helhet. Ålands 
Framtid har väl varit en av de största förespråkarna när det gäller att 
skära och minska på budgeten, eller hur? Har man ändrat uppfattning? 
Det har jag hört från den här flanken ända sedan jag steg in i parlamen-
tet. Det ska vara 5 procent på allt, men här gäller tydligen en annan poli-
tik. 

Vad gäller ekologisk odling, miljöprofil och när det gäller den värde-
grunden så kan man lita både på mig och på socialdemokraterna. Det är 
något som vi värnar om och arbetar för konsekvent. För vår del skulle vi 
gärna se en total omläggning till ekologisk odling, men det intresse finns 
inte riktigt ännu i dagens samhälle. Jag tror att våra vattendrag och vår 
natur kunde behöva få en total omläggning på sikt. Men där står vi inte 
ännu och vi har inte producentorganisationerna och livsmedelsklustret 
med oss. Vi får väl se vad tiden utvisar. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Det är sant att vi också har förespråkat en budget i balans och i alla 
sammanhang försökt förverkliga detta. Landskapsregeringens ekono-
miska politik har styrt allt mera i en annan riktning. Vi, till skillnad från 
den sittande regeringen, har menat att man inte kan spara dessa 10 mil-
joner genom att skära ner på livsmedelsindustrin som i det här fallet. Att 
skära ner på överföringar till kommunerna leder till ett högt skattetryck 
och svårare förhållanden för näringslivet. Det här är skillnaden i den 
ekonomiska politiken. Det är uppenbart att lantrådet, jag och kanske de 
övriga socialdemokraterna uppskattar det fantastiska utbud av både 
ekologiska och närproducerade produkter som vi har och kan få på vårt 
frukostbord på Åland i dagsläget.  

Men det här programmet pekar inte alls i den riktningen som lantrå-
det nu försöka påskina, att man satsar på de ekologiska producenterna. 
Jag tycker att lantrådet ska lyfta luren och slå ett samtal till dem som 
faktiskt har gjort satsningar på ekologiska livsmedelsprodukter de sen-
aste åren och höra om de har samma syn som lantrådet i den här frågan. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Det här programmet har både hållbarheten, produktiviteten och syssel-
sättningen i fokus. Om det är någonting som regeringen har verkat för 
från första stund så är det att få en ökad tillväxt på Åland på alla tänk-

664 



  

bara sätt, få in ökad kunskap i alla branscher och få Åland att växa och 
framförallt hålla människor i sysselsättning. 

Med tanke på den långa färd som vi har vandrat hittills, med tanke på 
de enhälliga beslut vi hittills har fattat så är det min förhoppning att vi 
också nu under de sista veckorna ska ro det här i land i samma goda. 
Näringarna ska känna att de har goda förutsättningar för fortsatta möj-
ligheter till en väl utvecklad lantbruksnäring på Åland. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, fru talman! Lantrådet har helt rätt att detta är en mycket kompli-
cerad helhet. Det visar inte minst den process som ligger till grund för 
det förslag som landskapsregeringen har lagt på bordet. 

För några år sedan var det självklart att ta bort 7 miljoner, sedan kom 
det 3 miljoner, 3,1 miljoner, 3,3 miljoner och så kom det 3,5 miljoner. 
Det visar väl att ju mer man räknar och de facto ser utfallet för enskilda 
gårdar för livsmedelsklustret så har det en negativ effekt som vi politiker 
har ett ansvar att analysera och diskutera.  

Lantrådet valde att kalla centerstyrelsens beslut igår kväll som något 
sorts utspel. Jag bara konstaterar att centerrörelsen är en folkrörelse. Vi 
har en styrelse vald av en stämma och de anser att det finns skäl att dis-
kutera att man förstärker motfinansieringen från landskapets sida. 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Vi får fortsätta diskussionerna om detta inom regeringsblocket. Inget 
parti kan ensamt höja den här ramen. Det måste bli en gemensam slut-
sats. Vi måste fortsätta där våra interna diskussioner sist slutade, nämli-
gen vid detta enhälliga beslut som ligger på bordet idag. Då måste beslu-
ten omprövas i den ordningen de har tillkommit, dvs. genom gruppmö-
ten och regeringens sammanträde.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Jag ser fram emot den process som lantrådet nu aviserar att behövs med 
anledning av hur centerns styrelse har agerat. Jag vill medge det helt 
öppet, det finns ingen hemlighet, att inte alla våra ministrar och lag-
tingsledamöter är förtjusta över att centerns styrelse kommer så tydligt 
med ett besked. Med det visar samtidigt allvaret i situationen. Man pe-
kar på att även om man skulle uppnå centerns styrelses målsättningar så 
innebär det de facto för livsmedelsklustret, i synnerhet för producenter-
na, en närmare fyrtio-procentig lönesänkning under perioden fram till 
2020. Sedan kan ju skoja och säga vad som helst runt det, men faktum 
är att det enda man begär är en oförändrad insats från landskapet jäm-
fört med 2007. Det är 14 år där man inte skulle beakta en kostnadsök-
ning och där har livsmedelsföretagen varit mycket noga och betonat vad 
följderna blir. 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Ja, det är ju inte så att regeringen inte är hörsam vad gäller de här frå-
gorna. Naturligtvis gör vi det. Vi har varit mycket öppna, vi har också 
pratat och diskuterat med många, men samtidigt kommer det till ett 
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skede när vi ska fatta beslut. Vi ska också skicka vårt förslag till kom-
missionen. Då gäller det på sista slutrakan här att hålla en enig gemen-
sam linje och försöka vara så sakliga och konkreta som möjligt. Tiden är 
sådan att nu är det dags för justeringar och konkreta beslut.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Vtm Roger Jansson 

Fru talman! Jag ska nu leverera Moderat samlings lagtingsgrupps gruppanfö-
rande.  

Här står vi då igen, för fjärde gången efter vårt EU-medlemskap 1995, för 
att debattera det starkt EU-reglerade stödet till det åländska näringslivet. 
Denna gång för åren 2015-2020. År 2014 blev ett fördröjningens år med en 
förlängning av de sju föregående årens programperiod. 

Landskapsregeringen, som nu består av tre partier, tog våren 2012 en 
rambudget för de kommande regeringsåren där den mest debatterade delen 
lades på nivån 33,7 miljoner euro för programperioden. Det var ett enhälligt 
beslut som lantrådet relaterade till.  

Inför remissen 2013 av detta program gick landskapsregeringen enhälligt 
ut med det förslag som då förelåg. Den ekonomiska ramen var då densamma. 

Efter remissomgången arbetade man vidare genom att man fick ett halvår 
extra tid för det här arbetet. Sedan, den 10 april 2014, levererades ett nytt 
ramförslag som låg betydligt över att den tidigare nivån på 33,7 miljoner och 
nu är nivån 37,2 miljarder för den mest omdebatterade delen. Nästa skede i 
landskapsregeringen och det slutliga skedet blir i samband med att överlägg-
ningarna i kommissionen är avslutade under hösten 2014 och då ska ytterli-
gare ett beslut tas.  

För mig, som medlem i ett regeringsparti, är det klart att det är en chock 
när jag inför sittande debatt i Ålands lagting idag får läsa att ett regeringspar-
tis styrelse, utanför lagtinget och landskapsregeringen, går ut med ett popul-
istiskt utspel. Det är naturligtvis väldigt lättvindigt att kasta ur sig men inte 
när man sitter i ansvarsställning, då kan man inte göra på det sättet. Det är 
fult och det är ansvarslöst. Jag hoppas att vi i nästa gruppanförande, centerns 
gruppanförande från ltl Torbjörn Eliasson, ska få ett stabilt, hållbart och poli-
tiskt skäl utgående ifrån att vi är tre samarbetspartner i regeringen. 

Fru talman! Hur kommer det sig egentligen att vi när vi ska diskutera ett 
program för sju år som berör hela det åländska näringslivet och dess olika 
branscher, dock minst kanske ändå sjöfarten, till 90 procent diskuterar bara 
10 procent av vårt näringsliv – alltså primärnäringarna och de förädlingsin-
dustrier som tar tillvara deras produkter. Den övriga 90 procentiga delen av 
Ålands näringsliv behandlar vi ganska förstrött. Tack ändå näringsminister 
Karlström för att vi fick en ordentlig redogörelse också för de delarna av det 
här programmet. 

Nå – orsaken till detta är främst historisk, men nog också logiskt motive-
rad. Däremot är det alldeles fel att vi ägnar det övriga näringslivet som berörs 
av detta program så liten uppmärksamhet som vi gör. Är orsaken måhända 
att primärrepresentanternas 10 procent är så högljudd och kontinuerligt 
missnöjd – eller kan orsaken vara någon annan? Ja, jag ska försöka redogöra 
för det.  
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Före EU-medlemskapet stod samhället, alltså staten och landskapet Åland 
tillsammans, för cirka 20 procent av lantbrukets bruttointjäning baserat på 
de s.k. inkomstpolitiska överenskommelserna mellan staten och jordbruksnä-
ringen. EU medlemskapet, år 1999, hade den andelen i ett slag fördubblats 
till cirka 38 procent av bruttointjäningen, som skattebetalarna stod för. 
Märkligt nog 12 år senare, år 2011, är plötsligt skattebetalarnas andel av lant-
bruksproduktionsomsättningen cirka 47 procent och räknar vi bara för jord-
brukets del blir det allmännas andel över 50 procent av jordbrukarens brutto-
inkomst. 

Att EU-medlemskapet resulterade i en kraftigt ökad subventionering av 
Finlands och Ålands jordbruk var naturligt och det ingick i våra medlemskal-
kyler, eftersom konkurrensen utifrån ökade. Vårt jordbruk kan inte konkur-
rera med produkterna odlade på betydligt gynnsammare breddgrader i 
Europa och i världen. Detta är den historiska och den logiska orsaken till den 
kraftiga ökningen av subventioneringen. 

Däremot är det svårare att förklara varför subventioneringens andel ökat 
så kraftigt under 2000-talet från 40 till 50 procent av bruttointjäningen. 
Samtidigt har Finlands jordbruk genomgått en synnerligen stark storleksrat-
ionalisering, på Åland har den processen varit betydligt långsammare. Det 
innebär att allt färre jordbrukare får allt större stöd, både procentuellt och i 
reda pengar. 

Under vår första EU-stödperiod 1995-1999 visste vi ganska litet om syste-
met och försökte bara anpassa oss till vad EU och Finland bestämde. Men se-
dan den andra programperioden 2000-2006 och över den tredje 2007-2013 
har vi eftersträvat en politik som befrämjar ökad produktivitet, större miljö-
hänsyn och att säkerställa förädlingsindustrin i landskapet. Detta har histo-
riskt varit markant under näringsministrarna Anders Eriksson, Roger Jans-
son och Jörgen Strand. Där syns den politiska linjen klart. 

Den linjen har helt anammats och vidareutvecklats av näringsminister 
Fredrik Karlström på ett utomordentligt sätt. Det finns ingen orsak för nä-
ringen, varken för jordbrukarna eller för förädlingsindustrin, att bäva inför 
vad som komma skall. Om ni bara vill så ser ni den positiva utvecklingslinjen 
i Ålands jordbrukspolitik som obrutet strävar mot ökad produktivitet, ökat 
miljöskydd och ökad förädling, detta trots att EU:s arealbaserade stödformer 
motverkar en riktigt effektiv politik i den riktningen. 

Kommer då utvecklingsintresserade jordbruksföretagare att riskera sin 
framtid med detta LBU-program och med de statliga stödformerna? Låt oss 
studera statistiken. 

År 1995, vid EU-inträdet, var den åländska åkerarealen 14 300 hektar. Idag 
är den 4 procent mindre. Således relativt oförändrad. Trots att antalet aktiva 
jordbrukslägenheter nära nog halverats till idag under 500 st. År 1995 var 24 
procent av åkerarealen använd till vallodling, alltså för gräsproduktion och 
åkerbete. Idag är 48 procent alltså dubbelt mera använd för detta, dvs. nästan 
hälften av den odlade arealen är gräsodling.  

Har då således behovet av vall fördubblats under samma tid? Njaa, nötbo-
skap, mjölkkor och dikor, finns i oförändrat antal, fårhållningen har fördubb-
lats liksom hästhållningen. Men sammantaget är behovet av vallodling inte 
mer än 25 procent högre än 1995, trots att använd areal har ökat med 50 pro-
cent. 
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Således kan vi dra slutsatsen att effektiviteten på en stor del av våra 
odlingsarealer har minskat. Orsaken till detta är med all säkerhet det av EU 
uppbyggda stödsystemet där markägare kan gå in för att stödmaximera sina 
upplägg för markerna. Det resulterar ofta i att blott en vall skörd kan bokfö-
ras, det resulterar att den arrenderande jordbrukaren inte får del av de stöd 
som han egentligen borde vara berättigad till och det innebär att priset för 
åkermark på Åland hålls på en hög nivå, till nackdel för produktiva bönder. 

Med andra ord – av de totala stöden till Ålands jordbruksnäring går en för 
liten andel, för små belopp, till de jordbruksföretagare, stora som små, som 
jobbar intensivt och effektivt. De stödmaximerande markägarna utan egentlig 
jordbruksproduktion tar hand om en hel del av pengarna.  

Jag har genom åren inte kunnat begripa varför jordbrukarnas organisat-
ioner försvarat och än idag försvarar denna verklighet som drabbar dem 
själva. Jag läste i förra veckan att Ålands centralandelslag, ÅCA, i sitt utlå-
tande för fram just den här snedheten i stödsystemet. Om remissomgången 
ytterligare kan förbättra balansen de produktiva till fördel och intensiv djur-
hållning till fördel så är det bara bra. 

Att stödsystemen ger ett sådant här snett resultat är inte rimligt! Men det 
försöker nu det föreliggande LBU-program, i ännu större grad än i program-
men för 2000-2006 och 2007-2013, komma åt. Den inriktningen resulterar i 
att den produktiva delen av jordbruksföretagen och förädlingsindustrin nu 
ges chansen att vara vinnare i ekvationen. 

Moderat Samlings för Åland lagtingsgrupp stöder fullt ut denna utvecklade 
inriktning mot större produktivitet, effektivitet och rättvisa i jordbruksstöd-
programmen.  

Däremot har vi haft svårt med förslagen om att penningvolymen för hela 
sjuårsperioden ska öka med över 3 miljoner euro från den nivå som vi kom 
överens om i lagtinget i omställningsbudgeten våren 2012, åtminstone i land-
skapsregeringen. Inte heller redovisar landskapsregeringen hur denna an-
slagsökning ska finansieras. Vore jag så populistisk som andra så skulle jag 
säga; är det hälso- och sjukvården eller utbildningen eller bägge som ska be-
tala? Pengar växer inte på träd. 

Men talman, tack vare bilagan till dagens ärende, den konsekvensanalys 
med olika gårdsinriktningar som näringsavdelningen har utarbetat, har vi ac-
cepterat att den åländska budgetbelastningen för jordbrukets del får öka med 
dryga 10 procent eller 580 000 euro per år utöver de stora belopp som nivå-
sattes i omställningsbudgeten våren 2012. 

Men om det vilda sluggandet, mot detta seriösa program, fortsätter på ba-
sen av känslor, feltolkningar och osaklig propaganda så får vi lov att överväga 
vårt stöd till den här kraftiga anslagsökningen. 

Nu följer ett halvårs förhandlingar med kommissionen då remissvaren 
kommer att beaktas till den del de är förnuftiga inom den ekonomiska ramen.  

Fru talman! Avslutningsvis några ord om det övriga 90-procentiga 
åländska näringslivet. Vår uppfattning är att programmet är bra. Med mått-
liga pengar ger det möjligheter till punktinsatser för att utveckla näringslivet 
på Åland där så behövs.  

Huvuddelen av det övriga näringslivet behöver inte några stöd. Men mo-
mentant och för olika åtgärder så erfordras insatser för att vara konkurrens-
kraftig på exportmarknaden. 
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Den stora utvecklingspotentialen i det åländska näringslivet är, såsom 
framgår av tabellen på sidan 8 i det här programmet: De privata tjänsterna, 
inklusive spel; Företagstjänster, inklusive IT; Transportklustret i sin helhet 
och Övrig industri. De är de största och mest utvecklingsdugliga branscherna, 
de flesta utan behov av samhällsstöd, från landskapsregeringens sida, för sin 
expansion och verksamhet. Observera det här faktumet, näringsdebatterna är 
ofta fokuserade, också här i lagtinget, på de relativt små stöd som vi skattebe-
talare bidrar med. Men de flesta näringar expanderar och utvecklas utan stöd.  

Det är nu de nämnda branscherna, som framgår på sidan 8 i tabellen, ska 
stå för tillväxt och ny sysselsättning, när inte längre offentlig sektor står för 
expansionen som de gjort under de senast förflutna 30 åren eller primärnä-
ringarna som fortsätter att minska. Tack, fru talman.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Talman! Jag reagerade lite på åsikten om att vi har alldeles för mycket 
vall på Åland. Det som vtm Jansson påstår är inte riktigt sant. Idag har 
man förändrat maten till korna på ett radikalt sätt. Förr odlade man 
spannmål och man gav också bett lass till djuren. Idag ger man djuren 
vall istället, det är en orsak till den mycket stora ökningen. Sedan finns 
det förstås får och hästar också. Det är ju vallen som ger den speciella 
smaken, åländskheten. När det gäller mjölk, smör och ost så är det just 
därför vill man ge mjölkkorna så mycket vall som möjligt. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Jag talade inte i mitt huvudanförande om höet som föda för 
nötboskap. Tvärtom, jag sade att enligt den rapportering som jag har 
kunnat inhämta från landskapsregeringens näringsavdelning och i dis-
kussioner i hörande i olika sammanhang med jordbrukets organisation-
er, så trots att antalet boskap inte har ökat särskilt mycket så får man 
ändå räkna med att en betydande del av den vallodling som har ökat 
med 50 procent behövs för det ändamål som ltl Karlson här anger.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Jag uppfattade att vtm Jansson hade en åsikt om att många 
vallodlare stödodlar och det stämmer ju inte. Jag har en utredning här 
framför mig som visar att det visst behövs mycket vall för att ge de här 
djuren tillräckligt med mat. Det förekommer ju torra sommar också. 
Man kan aldrig ha det optimalt utan man måste ha en viss reserv för 
torra somrar i och med att man inte heller kan lagra detta hur länge som 
helst. Det är inte sant att det förekommer någon större mängd stödod-
ling, säkert finns det någon som är på gränsen, men det finns det i alla 
stödsystem. Själv bor jag mitt i en landsbygd och har sett hur landsbyg-
den förändras och hur man använder det här. Verkligheten ser lite an-
norlunda ut än här i salen. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Här i salen finns ingen vallodling så här ser verkligheten 
inte alls ut på något sätt. Den verklighet vi har är ute i kommunerna och 
även andra än ltl Karlsson rör sig ute. Det viktiga för mig har varit en 
sakinformation som jag har kunnat inhämta både från näringsavdel-
ningen men också genom frågor till jordbrukarnas organisationer. Från 

  669 



  

jordbrukarnas organisationer säger man att det här förhållandet inte är 
utrett, man kan inte svara på hur mycket det är och från näringsavdel-
ningen säger man att det är frågan om betydande arealer. Jag förstår 
inte varför man kan försvara den delen av stödsystemet som mer eller 
mindre blir bortkastat. Dessutom höjer det priser på åländsk jord-
bruksmark synnerligen betydligt för både arrende och köp. Att fortsätta 
och försvara detta är gammal politik. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Vtm Jansson gjorde en reflektion över skattemedlens 
ökning av bruttoinkomsterna för jordbruket. Det kan säkert finnas en 
sanning i det, men man kan fråga sig vad det beror på. Jansson undrade 
själv vad det beror på. Jag tror till stor del att producentpriserna, pri-
serna på de varor som vi odlar idag och säljer, har gått ner så pass myck-
et så att motsvarande del av den totala omsättningen bli finansierad via 
skattemedel. Det är en orsak, det kan finnas flera orsaker. 

Sedan när det gäller gräs- och vallodling så delar jag delvis Janssons 
uppfattning, det kan finnas missbruk av detta. Men det beror också lite 
på det som ltl Karlsson var inne på, att användningen av grovfoder har 
ökat väsentligt inom jordbruket och husdjursnäringen och det har en 
stor betydelse.  

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Det är väldigt viktigt att vi öppet kan diskutera den s.k. bi-
dragsmaximeringen som plockar pengar ifrån det produktiva jordbru-
ket. Det förekommer, det finns, och det var ett problem i alla de här tidi-
gare programperioderna som vi har jobbat med. Vi har vetat om det i 
långt över 15 år redan. Det som motverkar våra möjligheter att vidta åt-
gärder emot det beror på är att en stor del av arealstöden inte hanteras 
av oss. Stöden kommer även markägarna till del, men det är bra att vi 
kan föra en öppen diskussion kring den här verkligheten som faktiskt 
plockar pengar ifrån de produktiva jordbrukarna i landskapet. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! I alla system finns det alltid ett missbruk. Missbruk fö-
rekommer antagligen också i jordbrukspolitiken och i det här stödsy-
stemet. Det är en annan sak att vidta åtgärder så att man kommer åt 
dem. Det är väldigt svårt att ha en åsikt om hur stort missbruket är. Men 
vad jag har förstått, efter tidigare hörande i finansutskottet, så har det 
här bekymret nämnts. Hur man ska kunna styra upp det så att man inte 
kan missbruka ett stödsystem? Framtiden får visa detta. 

Jag vill bara säga att de ökade arealerna av vallodling har mycket att 
göra med att man har ändrat foderstater i de produktiva ladugårdarna 
och i husdjursbesättningarna. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Till den delen har jag sagt att den kalkylen är riktig och den 
stöder jag, men det förklarar inte heller den här enorma skillnaden som 
vi har i odlade arealer. 
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Sedan är det också viktigt för jordbrukets lönsamhet att man kan öka 
sina produktpriser. Det gäller också de åländska uppköparna där man 
har ett ansvar gentemot de åländska leverantörerna, lantbrukarna, att 
försöka maximera det man betalar för produkterna.  

Sedan har det också sagts här och den här rapporten visar att jord-
bruket visar bristande lönsamhet, men där är man ute och talar gene-
rellt. Det finns väldigt många företag inom jordbruksbranschen som är 
lönsamma och det fick också ett stort antal som inte är lönsamma.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det var ett ganska negativt anförande som vtm Jansson hade. Han sade 
också att allt färre jordbrukare får allt högre stöd. Det är ju ganska na-
turligt eftersom i det ekorrhjul man befinner sig i så måste man ha 
större areal och i och med att stöden är arealbaserade så är det färre od-
lare som får större stöd. Det är ingenting konstigt med det. 

Sedan sade vtm Jansson att det har funnits en röd tråd länge för ökad 
produktivitet och ökad miljömedvetenhet. Men de här båda faktorerna 
är enormt svår att kombinera. Ökad miljömedvetenhet leder inte till 
ökad produktivitet. De här båda målen talar emot varandra.  

Vtm Jansson sade att vallen har ökat och att det har blivit så stora 
arealer. Men driver man vallodling intensivt med konstgödning eller 
driver man det extensivt, ekologiskt, så i det ekologiska fallet så får man 
mycket, mycket mindre skörd per hektar och det leder till att man måste 
ha betydligt större arealer för att få ihop samma foder, så också det har 
en naturlig förklaring.  

Vtm Roger Jansson, replik 

Ja, det är självklart, när man har en storleksrationalisering så kommer 
färre företagare att få större totala stöd. Jag talar inte emot det, absolut 
inte, tvärtom.  

Som framgick av mitt anförande så är det faktiskt så att priserna på 
den åländska jorden, arrendepriser och inköpspriser, är nödvändiga att 
få ner. Det är bra om man kan få ner priserna för att expandera jord-
bruksproduktionen i landskapet. Det innebär då större arealer och 
större stöd till vissa gårdar men också större lönsamhet för jordbruket 
som helhet. Nuvarande system, genom det här stödmaximerandet som 
pågår som vi alla känner till och som vi alla numera också erkänner, så 
blir det svårare med strukturrationaliseringen som är nödvändig för att 
få en större lönsamhet i jordbruksnäringen. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är absolut bra att få ner både markpriserna när det gäller köp och 
när det gäller arrende. Men det är nog inte bara stöden som spelar in. 
Tar vi t.ex. Jomala, som är en del av centralorten, så det är så många 
andra värden som spelar in. Det skogliga värdet har ingen betydelse 
jämfört med jaktrekreation och tomtpriserna har ingen betydelse när 
det gäller att driva jordbruk. 
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I förbifarten sade vtm Jansson att om inte det här vilda sluggande 
slutar så kommer inte moderaterna att kunna stå bakom den här kraf-
tiga anslagshöjningen. Det måste väl ändå vara någonting som inte rik-
tigt stämde. För tittar man på anslaget under den programperiod som vi 
är inne på nu sista året, så är budgeten ändå 6, 5 miljoner lägre för den 
kommande mandatperioden. Jag förstår inte varifrån den kraftigt an-
slagshöjningen skulle komma ifrån.  

Det sades också att det övriga åländska näringslivet inte behöver stöd. 
Jag tror att sjöfarten får betydligt större stöd än vad t.ex. jordbruksnä-
ringen får.  

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Sjöfarten får inget stöd över den åländska budgeten vad jag 
känner till. Det är den åländska budgeten vi talar om nu, inte rikets 
budget för det är en helt annan story. 

Det är tungt för den här landskapsregeringen, det är tungt för mode-
rat samling på Åland, när vi kämpar med budget i obalans och har för li-
tet pengar till vård, skola och omsorg och en del av infrastrukturen, att 
på det här markanta sättet höja ett anslag på basen av det här i under-
lagsmaterialet. Det är tungt. När man sedan ändå kritiserar det med 
oriktiga motiv, oriktig argumentation och oriktiga fakta, nej, nej, inte ltl 
Eriksson ännu åtminstone, så då menar jag att vi måste reagera. 

Talmannen 
Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Det var just den här reaktionen som jag vill ha ett 
klargörande kring. Har jag förstått moderat samling att ni är villiga att 
plocka bort den här anslagshöjningen på 3,5 miljoner som ett så kallat 
straff ifall centern fortsätter med sina krav? Så som jag ser det så är det 
efter noga övervägande som vi har kommit framåt. Åtminstone från so-
cialdemokraternas sida är det viktigt att vi satsar på miljö och eko, som 
3,5 miljoner har gått till. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Man ska väl inte dra alltför långa slutsatser av det jag har sagt. Jag vet 
inte om jag vill kalla centerns centralstyrelses utspel för ett vilt slug-
gande. Det är nog andra uttalande i pressen som har varit av den arten. 
Däremot tyckte jag att det var fult och ansvarslöst av centerns central-
styrelse att göra det här utspelet idag när vi som regeringspartier håller 
på att jobba med de här frågorna tillsammans. Jag har sagt att vi inte 
avser att vara med på någon utökning av det här anslaget, det var tungt 
nog att höja anslaget med 3,5 miljoner. Däremot kan man sedan tänka 
sig omfördelningar inom den här ramen på basen av bland annat de re-
missvar som har kommit in, till den del de är förnuftiga och kloka. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Tack vtm Roger Jansson för det här klargörandet. När 
jag var ny i politiken så lärde jag mig att när en socialdemokrat och mo-
derat tar i hand då brukar det hålla. 
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Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, fru talman! Det skulle finnas mycket att kommentera i vicetal-
mannens utläggning. Vicetalman brukar ju alltid måna om näringslivet. 
Det är ju trots allt näringslivsfrågor vi pratar om här, ingenting annat. 
Sedan finns det alltid avarter inom olika system. 

Jag hoppas sannerligen att det program som landskapsregeringen har 
lagt fram tar bort de här tokerierna som vi vet att har existerat. Jag utgår 
ifrån att det har gjorts redan. Jag blev lite förvånad när vicetalman nu 
antyder att det här kommer att fortsätta. Näringsminister Karlström har 
ju mycket noggrant lovat att detta är ett program för produktivitet och 
ingenting annat. Vicetalmannens uttalande visar att LBU-meddelandet 
kanske i alla fall borde utskottsbehandlas, även om jag själv har varit 
tveksam till det. För finns den här typen av frågetecken när det är dags 
att klubba då blir man orolig med tanke på att vi låser fast oss för sju år 
framåt. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Jag kunde använda kollegan Harry Janssons ordval; att ta 
bort tokerierna. Jag vill kalla detta för felaktigt resultat av den politik 
man har avsett föra under de tidigare programperioderna och som man 
nu avser att föra framöver. Det är felaktiga effekter av det, men också 
delvis felaktigt innehåll. Justerar man det så kommer alltså pengarna 
per produktiv enhet, både inom jordbruket och inom förädlingsindu-
strin, att öka.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Har jag uppfattat vicetalmannen rätt så finns det en beredskap från vice-
talmannens sida att se på helheten i programmet i ljuset av de remissvar 
som har kommit in. Har jag tolkat vicetalmannen rätt på det viset?  

Vad gäller den stora budgeteffekten så vill jag igen understryka att vi 
pratar om 500 000 euro per år under sju år framåt. Det som livsmedels-
klustret, producenter i första hand, kräver är att man ska ha samma 
medfinansiering från det offentliga Åland som man hade 2007-2013. 
Det är inte några orimligheter. Vilken annan yrkessektor på Åland skulle 
vara tillfreds med att gå med på en drastisk sänkning av sina inkomster? 
På det viset gör producenterna en ganska otrolig eftergift av budgetsitu-
ationen.  

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Det viktiga är att se på helheten. Hur mycket pengar betalar 
vi ut? Det är ganska bekymmersamt att vi har ökat stöden till lantbru-
karna eller om vi har tvingats höja dem. Nu vet vi att det är andra orsa-
ker också som har gjort att det har stigit för mycket, från 1999 på 38 
procentsnivån, till idag på 48 procentsnivå. Trots att det är samma EU 
som det är frågan om och det är ungefär samma marknader som vi lever 
i. Detta är ett bekymmer och då blir det lite för lätt politik när man säger 
att den förlorar 10 procent, den förlorar 20 procent och i det här pro-
grammet drar vi ner si och så. Vi måste se på helheten. Det har jag för-
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sökt göra ända sedan 1995 när jag som lantråd var ansvarig för det 
första programmet och för det andra programmet som näringsminister 
och nu står jag här igen som delansvarig för det här fjärde programmet. 
Helheten är det viktiga. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Torbjörn Eliasson 

Tack, fru talman! Jag vill börja med att tacka näringsministern för en mycket 
bra presentation. Det är ett jättejobb som har gjorts. Det är inte lätt, det är 
jättesvårt och komplicerat att få till ett sådant här programförslag. Avdel-
ningen, ministern och regeringen ska ha ett stort tack för det arbete ni har 
gjort. 

Jag vill också tacka vtm Roger Jansson för att han gjorde en liten intres-
sant historisk tillbakablick över stöden. Det är viktigt att komma ihåg att EU-
stöden för livsmedelsproduktionen egentligen är konsumentstöd. 

Innan jag går in på mitt egentliga anförande vill jag direkt säga till att här 
handlar det inte om att centern idag kommer att undan dra sig något ansvar 
för den process som har gjorts när det gäller detta. Vi har varit med in i det 
sista och vi har också varit med och sagt att det är viktigt, trots att tiden är så 
kort, att vi vill ha en remissrunda. Vi vet att det är svårt för dem som har pre-
sterat remissvaren, men svaren har i varje fall kommit in och de ska förhopp-
ningsvis läsas. 

Herr talman! Det här har blivit en långdragen historia. Den gamla peri-
oden borde vara över vid det här laget. Vi borde ha varit inne i den nya peri-
oden, men det kom saker emellan som försenade programarbetet. Säkert för-
klarar den svåraste lågkonjunkturen i mannaminne en stor del av den här 
förseningen. Men nu står vi äntligen här i denna skälvande minut och debat-
terar landskapsregeringens förslag till EU-program. Det är nu som lagtinget 
har sin sista chans att påverka förslaget som den 17 maj ska skickas ner till 
kommissionen. Sedan har kommissionen sex månader på sig. Processen som 
återstår är ungefär sju månader och sedan ska allting vara klubbat och klart.  

Det är viktigt att komma ihåg att oberoende hur det här programmet sist 
och slutligen kommer att se ut så kommer vi självklart under den kommande 
sexårsperiod att kunna göra motiverade förändringar som har skett, exem-
pelvis nu, i det program som vi jobbar med. 

Det kommer också att göras årliga uppföljningar. Från vår sida är det vik-
tigt att man direkt och noggrant tittar på uppföljningar och gör snabba korri-
geringar i fall någonting visar sig ha gått snett. 

Det här programmet är självklart mycket viktigt för Åland och åländskt nä-
ringsliv. Så länge som EU:s gemensamma politik bygger på stöd så måste vi 
vara med och dra största möjliga nytta och se till att våra åländska företagare 
är konkurrensdugliga. Centern har varit med i alla parlamentariska regering-
ar och vi har alltid förfäktat betydelsen av konkurrenskraft och tillväxt. Det 
må sedan gälla sjöfarten, IT, turism, primärnäringar eller livsmedelsindu-
strin. Vi har alltid hävdat och vi hävdar alltjämt att Åland måste ha råd att 
backa upp sina företag och entreprenörer. Man kan också svänga på steken 
och säga; satsar vi inte på ett konkurrenskraftigt näringsliv så blir resultatet 
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färre arbetsplatser och mindre skatteintäkter, helt enkelt sämre tider obero-
ende av konjunkturen.  

Vi behöver tillväxt för att hålla ställningarna och klara framtida sociala 
utmaningar.  

Herr talman! Jag ska först citera tre punkter i från vårt regeringsprogram. 
För det första: ”Full sysselsättning, hög sysselsättningsgrad, företagens 
konkurrenskraft, högre skattekraft och en hållbar ekonomisk tillväxt är 
grunden för att behålla den åländska välfärden på en fortsatt hög nivå.” 

För det andra: ”En hållbar utveckling ska vara riktgivande för alla de be-
slut, stödsystem och åtgärder som landskapsregeringen antar” 

För det tredje: ”Landskapsregeringens mål är en offentlig ekonomi i ba-
lans samt en förutsägbar och långsiktig ekonomisk politik som skapar stabi-
litet, investeringsvilja och framtidstro.” Detta är mycket viktiga saker för att 
näringslivet ska lyckas. 

Det här var några axplock ur programmet som förklarar denna landskaps-
regerings prioriteringar. De är allihop hjärtefrågor för centern och alla viktiga 
ingredienser för näringspolitiken och för EU-programmet. 

Jag vet att det här är ljuv musik för en näringsminister, eller hur närings-
ministern? Visst! Det stora problemet är tyvärr ekonomin som inte drabbar 
bara näringsministern utan hela regeringen. Det är tungt nu när storföreta-
gen går knackigt, BNP backar och landskapets inkomster överlag sviktar och 
har sviktat en längre tid. Enligt ÅSUB så tyder tecken på att den ekonomiska 
krisen i Europa har bottnat och att en återhämtning inletts. Hoppas de har 
rätt, men det går fortfarande mycket trögt för den finländska ekonomin som 
ännu inte återhämtat sig till sin produktionsnivå innan 2008 och lågkonjunk-
turen. 

Även den åländska ekonomin är ur ett tillväxtperspektiv fortfarande inne i 
en utdragen nergångsperiod enligt ÅSUB. Vi är ju vana vid en eftersläpning i 
Ålands ekonomi. Konjunktursvackan brukar komma lite senare men även 
återhämtningen lite tidigare. Det har fungerat så om vi tittar i backspegeln. 
Det återstår att se hur det går den här gången. Mycket hänger givetvis på hur 
det går för de stora bolagen, speciellt hur rederierna lyckas parera sina stora 
hotbilder. 

I princip är hela näringslivets utveckling avgörande för utgången. Allt har 
betydelse för hur det ska gå. Åland behöver dra på alla cylindrar för att vi igen 
ska kunna leva upp till vår goda nivå.  

För att få ekonomin i balans antogs för två år sedan den så kallade om-
ställningsbudget som ligger till grund för regeringens alla beslut med ekono-
miska konsekvenser. För centerns lagtingsgrupp är det en hederssak att hålla 
sig till gjorda överenskommelser. Ändras emellertid förutsättningarna eller 
grunderna för tidigare antaganden så ska vi också våga tänka om och för-
ändra för att undvika negativa följder. Sådan styrka har också landskapsrege-
ringen visat prov på t.ex. när det gäller sjukkostnadsavdraget och ÅHS. 
Ingenting är således skrivet i sten. Vi måste alltid se till den totala samhälls-
nyttan i så här stora frågor. 

Herr talman! För näringslivet generellt finns flera problem som vi måste ta 
på allvar, t.ex. att medelstorleken på åländska företag minskar och att vi inte 
ser någon tillväxt i andelen kvinnliga företagare. Det är någonting att fundera 
på. Enligt centerns lagtingsgrupp är detta för framtiden två stora utmaningar 
som vi måste hitta lösningar på. Att öka medelstorleken sker enklast, som vi 
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ser det, genom att inspirera mikroföretag att växa. När ett enmansföretag gör 
sin första anställning då växer antalet anställda med 100 procent. Att ett en-
mansföretag ska våga göra sin första anställning, där finns en enorm tröskel. 
Alla som har varit med om detta vet hur svårt det är att ta det första beslutet.  

Landskapsregeringen och lagtinget har det yttersta ansvaret för att nä-
ringslivet stimuleras på olika sätt så att vi tar vara på entreprenörer som är 
villiga att satsa och skapa tillväxt i det åländska samhället. Till exempel ge-
nom att underlätta generationsskiften i småföretag, att erbjuda spetskompe-
tens av olika slag, att vara med och bygga nätverk och fungera som bollplank 
för dem som vill utveckla sina familjeföretag till en ny nivå för att bli intres-
santa och solida den dagen företaget ska tas över av nya ägare. Sådana insat-
ser är också ypperliga instrument i regionalpolitiken när det gäller att få 
landsbygden och skärgården att få kraft att utvecklas. Här behövs profession-
ell rådgivning och rätt utformade investeringsstöd som ger kraftiga ringverk-
ningar till småföretagare i olika branscher så att de kan hålla igång och ut-
veckla sin verksamhet. 

Centerns lagtingsgrupp anser att regeringen har goda intentioner när det 
gäller att höja kunskapen och kompetensen och att öka produktiviteten och 
innovationskapaciteten samt minska byråkratin. Det är mycket bra. Men, vid 
implementeringen av programmet vill vi se mer åtgärder för att ta vara på 
kvinnokraften. Där behöver man sätta sig ner och fundera lite till. Åland 
skulle gynnas av flera kvinnor som företagare och entreprenörer. De finns i 
staden, på landsbygden och i skärgården. De måste få känna att vi tror och 
satsar på dem.  

Herr talman! Stödet till jordbruket är den riktigt heta potatisen i det här 
förslaget. Sällan har vi upplevt så kraftiga reaktioner. Från jordbrukarhåll har 
man under hela resan hävdat att nuvarande stödnivå är ett minimum för att 
Åland inte ska tappa i konkurrenskraft, framförallt i jämförelse med huvud-
marknaden i Finland. 

Den första remissrundans svar resulterade därför i att finans- och närings-
utskottet och lagtinget begärde en konsekvensanalys. Frågan var: Behåller vi 
konkurrenskraften på huvudmarknaden med nuvarande förslag eller inte? 
Landskapsregeringen har också beaktat remissvaren och, precis som begär-
des, genomfört en konsekvensanalys utgående ifrån finansieringsramen i om-
ställningsbudgeten och jämfört med rikets förslag till landsbygdsutvecklings-
program. 

Regeringen har då dragit nya slutsatser och kommit emot genom att åter-
föra hälften av förslaget till minskning, dvs..3,5 miljoner euro. Allt gott så 
långt. Men oron i producent- och industrileden finns kvar. 

Herr talman! Centers lagtingsgrupp har varit med och tagit omställnings-
budgeten. Men EU:s jordbrukspolitik är oerhört komplicerad. Jag erkänner 
öppet, eftersom jag har sysslat med det en hel del, att jordbrukspolitiken är 
mycket svår att sätta sig in i och att på förhand uppfatta alla konsekvenser av 
olika förslag.  

Nu står vi i ett sent läge, inför en svår utmaning, där landskapsregeringen 
genom sin näringsminister hävdar att det föreslagna programmet är minst 
lika bra som Finlands. Men de som ska driva businessen; producenterna och 
deras organisationer samt industriföretaget ÅCA, har t.o.m. i pressen gått ut 
och förklarat att risken för utslagning är stor om föreliggande förslag genom-
förs. Remissvaren talar också egentligen alla samma språk.  
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Vem ska vi tro på? Det är en naturlig fråga som många ställer sig idag. Vem 
ska vi tro på? Vi i centern har alltid sagt att livsmedelsklustret är en framtids-
bransch för Åland. Branschen har, trots den kontinuerliga nedgången i anta-
let gårdar, ändå producerat stabilt, branschen visar innovationskraft och till-
växtvilja och den har naturliga förutsättningar på våra öar. Med indirekta ef-
fekter medräknade sysselsätter branschen över 1 300 personer och genererar 
cirka 10 procent av exportintäkterna. I konkurrenskraftigt skick kan bran-
schen ge mycket mera framöver. Det är en bransch som vi ska bygga vidare 
på och som vi vill att ska skötas av människor med framtidstro. Nu har de 
inte framtidstro, framtidstron saknas och det kan inte ha undgått någon. Då 
är det vårt ansvar att reda ut begreppen. Även om tiden är kort så måste det 
gå att ge svar som skapar framtidstro och expansionsvilja i branschen på lång 
sikt. Förväntad politisk stabilitet är det allra viktigaste för ett satsande företag 
och det gäller oberoende av bransch. När ett storföretag ska flytta någonstans 
till ett nytt land så ser man kanske inte bara på skattenivån utan det allra vik-
tigaste är att det finns en politisk stabilitet. Att de villkor som man har lagt till 
bas för sina investeringskalkyler kommer att hålla och att man kommer att 
kunna driva sina affärer långsiktigt. 

Vi från centerns lagtingsgrupps sida är väl medvetna om att strukturerna i 
jordbruket fortsättningsvis kommer att förändras. Men hur fort ska det gå 
och hur långt? Småskaligheten är också en styrka. Vi är inte något Skåne med 
stora slätter. Fortsatt småskalighet och mångsyssleri är också överlevnads-
nycklar i regionerna och speciellt i skärgården för att den ska klara sig. Struk-
turerna behöver nödvändigtvis inte vara lika och kan inte heller vara lika över 
hela Åland. Ser vi till turismen så är öppna landskap, familjejordbruk och ett 
grönt Åland en lockelse som inte ska underskattas.  

Vi måste alltså projicera ett helhetstänkande på programmet. Jordbruket 
är i det perspektivet en viktig länk i hela Ålands näringslivs kedja. 

Herr talman! Fast tiden är kort så måste remissvaren detaljstuderas och 
påverka den slutgiltiga programutformningen. En fråga som vi i centerns lag-
tingsgrupp anser att ovillkorligen bör inverka på det slutliga paketet är det 
allmänt höga kostnadsläget på Åland. Bränsle och varor är dyrare här än i öv-
riga delar av regionen, det vittnar alla remissvar om både från producenter 
och från livsmedelsindustrin. I denna konkurrensnackdel finns inte heller ex-
plicit hänsyn tagen i konsekvensanalysen. Det kan röra sig om 5-10 procent, 
eller mera jag kan inte säga säkert, jag tror att det kan ligga i den storleksord-
ningen, för att kompensera vår högre kostnadsnivå som våra företagare ut-
sätts för. Alltså lika mycket som en ganska normal företagsvinst i ett bolag, 5-
10 procent på omsättningen, en ganska normal vinst. Det är alltså skillnaden 
mellan vinst och förlust.  

En åländsk djurgård betalar 3,5 gånger högre frakt för sitt foder än vad en 
gård i Finland betalar. Även exporten av produkter tyngs av högre transport-
kostnader. Vi vet också att skärgårdsföretag kommer att drabbas extra hårt 
om liggande programförslag genomförs exakt så som det är. Skärgårdens ex-
istens hänger ytterst på arbetsplatser. I den här salen har vi många gånger 
sagt att om det ska finnas en chans för skärgården att överleva då måste nya 
arbetsplatser uppstå. Arbetsplatser får absolut inte försvinna.  

Den här branschen sysselsätter kvinnor och män jämställt, det är intres-
sant och det gör faktiskt att den här branschen. Det får därför under inga om-
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ständigheter riskeras i jakten på stödodlare samtidigt som vi satsar stora 
pengar på en utbyggd infrastruktur. Här måste vi ta en liten tankestund.  

Avslutningsvis har jag tre citat till ur regeringsprogrammet. För det första: 
”I det nya programmet betonas aktivt jordbruk, produktionsvärde, syssel-
sättning, miljöanpassning, ökad förädling och lantbruksföretagens lönsam-
het.” 

För det andra: ”Livsmedelsindustrin har stor utvecklingspotential och bi-
drar dessutom till en levande landsbygd och öppna landskap.” 

För det tredje: ”Målet för landskapsregeringens regionalpolitik är att ge 
alla regioner möjligheter att utvecklas och utöka sin befolkning. Landsbyg-
den hålls levande genom ett decentraliserat servicenät för vård, skola och 
omsorg. Näringspolitiken ska även främja de näringar som kan utvecklas 
på landsbygden.”  

Herr talman! Vi vet att de kommande sex åren är en avgörande tid för 
åländskt näringsliv, framförallt för livsmedelsproduktionen och för sjöfarten. 
Vi måste få tillväxt igen och det sker inte utan entreprenörskap, investerings-
vilja och optimism. Nu handlar det om att med beaktande av regeringspro-
grammet, inkomna remissvar och nya fakta se framåt och långsiktigt juste-
rade EU-programmet så att alla ben är konkurrenskraftiga och att alla aktö-
rer känner framtidstro över en stabil politik. Vi måste också ta ansvar för mil-
jön. Det är viktigt att vi har en livskraftigt lokal produktion där den ekolo-
giska odlingen självklart ska ha sin givna plats.  

Efter denna lagtingsbehandling vilar ansvaret tungt på landskapsregering-
en för att, på väldigt kort tid nu, leverera ett ekonomiskt och innehållsmässigt 
balanserat program. Vi säger vårt nu, sedan ska landskapsregeringen ta hand 
om det här och de har cirka tre veckor på sig. Det är ett tungt ansvar som vilar 
på landskapsregeringen.  

Jag blev glad när lantrådet steg upp i talarstolen och sade att landskapsre-
geringen självklart kommer att vara beredd att ta ett sådant ansvar. Tack, 
herr talman. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Vem ska vi tro på, sade centern i sitt gruppanförande. Ska 
vi tro på näringsministern och landskapsregeringen eller ska vi tro på 
jordbrukarna som arbetar i vardagen ute på fältet? Ska vi tro på repre-
sentanterna för livsmedelsklustret, ÅCA och Trädgårdshallen? Det är 
förstås en väsentlig fråga. Det här är en komplicerad sak. Det är svårt att 
veta exakt var gränsen går för och när vi kommer till ett jordbruk som 
sätts i avveckling eller om vi kan se en blomstrande framtid framför oss. 

Sedan sade ltl Eliasson i gruppanförandet; det här är lagtingets sista 
chans att behandla frågan. Med tanke på detta så är det märkligt att cen-
tern, under talmanskonferensens behandling inför det här, röstade för 
att det här ärendet inte ska utskottsbehandlas. Om det beslutats att det 
här ärendet inte ska utskottsbehandlas då kommer den här diskussion-
en att sluta med att lagtinget antecknar sig meddelandet till kännedom. 
Då kommer lagtinget inte att fatta något beslut i den här frågan. 

Talmannen 
Tiden är ute! 
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Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Det var en befogad fråga. När man pratar med folk 
utanför den här salen, ute på gatan eller runt kaffeborden som ltl Sund-
man brukar säga, så ställer man sig den här frågan. Man kan läsa i pres-
sen att landskapsregeringen och näringsministern säger att det här pro-
grammet är minst lika bra som i Finland. Men sedan säger de som ska 
producera det här är och t.o.m. tunga industriföretag att det inte är så. 
Jag kan ju inte svara på det. Det är alltför komplicerade frågor. Den 
enda som har möjlighet att noggrant undersöka det här, vem som har 
rätt, det är egentligen avdelningen. Det är avdelningen som har kapa-
citet till det. 

Beträffande utskottsbehandlingen så skulle det ta 3-4 veckor och då 
ska programmet redan skickas till Bryssel. Det blir liksom ett slag i luf-
ten. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Frågan är absolut befogad; vem ska man tro på i den här 
frågan? Vi känner oss osäkra på om vi drar gränsen på rätt ställe. Jag 
tyckte själv att frågan var befogad och det var bra att den ställdes. 

Vad gäller utskottsbehandlingen så inte är det ju lagtinget som kan ta 
ansvar för att det här meddelandet kommer så pass sent och att lag-
tinget ska ta ansvar över tidspressen. Det är oerhört förvånande om lag-
tinget väljer att inte vara med och fatta beslutet som gäller näringspoli-
tiken för 6-7 år framöver och att detta bara ska hanteras via en lös de-
batt som aldrig leder till något beslut. Oberoende av tidspress så med 
tanke på att det tar länge innan det här resultatet ska huggas i sten så 
menar jag att det är absolut nödvändigt i den här situationen att lag-
tinget behandlar det här på ett seriöst sätt. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

När det gäller de olika uppfattningarna så vill jag förtydliga att jag och 
gruppen inte misstänker att någon försöker medvetet förändra. Det 
finns två olika uppfattningar och vi måste veta vad som är sanningen. 
Landskapsregeringen måste veta vad som är rätt innan man fattar det 
slutliga beslutet. 

Jag tror absolut att man ska titta närmare på kostnadsläget som jag 
tog upp i vårt gruppanförande. Vi vet att vi har betydligt högre kostna-
der, detta är inte explicit med i den här utredningen och det behöver 
man titta på. Det kan faktiskt vara förklaringen till att man ligger på så 
här olika nivåer.  

Beträffande tidspressen så det är inte landskapsregeringen som är 
skyldig till det, landskapsregeringen har väntat in Finlands förslag. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

När det gäller det sista som sades så har man inte alls behövt invänta det 
utan man hade faktiskt kunna bestämma själv hur man vill ha det. Men 
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det är den politik som gäller idag, man inväntar först vad som händer på 
den finska sidan oavsett vad det är. 

Ltl Eliasson sade att nu är det sista chansen att påverka. Han beskrev 
också på ett bra sätt frågeställningen vem man ska tro på. Det är en 
komplicerad fråga och det är svårt för många att sätta sig in i det här. 
Jag och Ålands Framtid tyckte att det var enormt viktigt att man skulle 
utskottsbehandla det här ärendet så att faktiskt ledamöterna också i ett 
specialutskott skulle haft möjligheten att fördjupa sig och faktiskt få 
reda på vad det här sist och slutligen handlar om. Jag tycker att det är 
enormt märkligt att man inte heller från centerns sida tycker att en så-
dan här viktig fråga skulle behöva utskottsbehandlas. Det känner jag 
mig väldigt frågande till. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Beträffande utskottsbehandlingen så var jag inte med på talmanskonfe-
rensen när man diskuterade det. Jag föreslår att ltl Pettersson redogör 
lite närmare för det. Jag skulle definitivt inte ha någonting emot att ut-
skottsbehandla det här ärendet, men jag tror att det är tiden som har 
gjort att det blir ett slag i luften. 

Sedan angående att vi ska titta på Finland, det är ju inte så att vi alltid 
måste titta på Finland. Här handlar det om att det är vår marknad. Det 
handlar om att finans- och näringsutskottet och lagtinget begärde att så 
skulle ske. Det är ingenting som regeringen har hittat på, det bestämdes 
i lagtinget. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

I den åländska lantbrukspolitiken har det alltid funnits tre beståndsde-
lar, vilket jag tror att tidigare näringsministern Eliasson också vet. EU-
stöden, de finska stöden som hör till deras behörighet och de åländska 
stöden som hör till vår behörighet. Det är de sistnämnda vi ska använda 
för att kompensera de konkurrensnackdelar vi har.  

Sedan tror jag att det är svårt för ltl Pettersson att komma in mitt i det 
här replikskiftet.  

Vi kan konstatera att det finns två meddelande på bordet idag; kort-
ruttsmeddelandet och EU-programmen. När det gäller kortruttsmed-
delandet så sade ltl Pettersson att det är så viktigt att det ska utskottsbe-
handlas. Medan centerns ledamöter båda röstade emot när det gäller 
EU-programmen. Jag konstaterade att åtminstone representanterna i 
talmanskonferensen, och kanske rent av ltl Eliasson också, prioriterar 
det här på ett annorlunda sätt än vad jag gör.  

Talmannen 
Talmannen påminner om att repliken ska riktas till den som höll anförandet. Det hör 
inte heller till att berätta om vad som sagts i lagtingets organ. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Ltl Pettersson kommer säkert att hålla ett eget anförande och då finns 
det möjligheter att fråga honom. 

Den totala bilden med de här tre delarna, javisst, men om jag är en fö-
retagare och ska konkurrera på en viss marknad så är det intressant att 
se hur den totala bilden ser ut. Är jag konkurrenskraftig eller inte? Då 
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måste man ta hänsyn till allt. Därför måste man naturligtvis även titta 
på alla tre delarna.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Jag är glad att ltl Eliasson tog upp kvinnligt företagande. Det är 
ett perspektiv som vi från liberalerna helt saknar. Där finns det en stor 
potential i nya företag och tillväxt. Detta ska Eliasson ha en eloge för, 
detta är som sagt någonting som vi saknar väldigt mycket.  

När det gäller om meddelandet ska utskottsbehandlas eller inte så blir 
hela ärendet i en lite konstig dager. Regeringspartierna för en dialog 
med varandra och pratar om att nu är det landskapsregeringens ansvar. 
Det kan omförhandlas, det ska diskuteras och lagtinget blir helt åsido-
satt. Vi har en mycket märklig situation just nu. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, talman! Om jag kommentera det senare först, javisst, det blir så. 
Det är den enorma tidspressen som har ställt till det. Någon ruskar på 
huvudet men visst har tidspressen haft stor betydelse. Det var egentligen 
meningen att vi skulle ha börjat med det här programmet på den tiden 
som jag var näringsminister. Sedan har det förskjutits, förskjutits och 
förskjutits. Med tanke på den tid man har haft på sig så har man gjort ett 
otroligt bra arbete.  

När det gäller kvinnor, tack, ja vi behöver dem. Kan vi ha både kvin-
nor och män i ett företag och kvinnor i ledningen i företag så ger det po-
sitiva effekter. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Samtidigt säger flera representanter från landskapsregeringen 
och även företrädare för majoriteten att sannolikheten är att det kom-
mer att omförhandlas under programperioden och vi har en lång pro-
gramperiod. Skulle det inte då vara skäl att man har någon slags ut-
gångspunkt att ta ställning till, att man har en bred åsikt, en bred för-
ankring i lagtinget och ett betänkande? Vi måste ju också komma ihåg 
att det här handlar om pengar, som vtm Roger Jansson var inne på. Vi 
har tagit någon form av omställningsbudget, nu ska vi ta 3,5 miljoner till 
och nu förs det diskussioner om ännu mera pengar. Som vanligt när det 
gäller ekonomin och den här landskapsregeringen är det också skrivet i 
stjärnorna. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Som jag alltid hävdat när det gäller näringslivet så 
måste man komma ihåg att det är näringslivet som skapar arbetsplatser 
och skatteintäkter. Jag säger inte emot ltl Katrin Sjögren, med så är det. 
Från näringslivet får vi jobben och skatterna och därför är det viktigt att 
man väldigt noggrant, speciellt när det gäller den här typen av frågor, 
garanterar att näringslivet har sådana villkor att de kan jobba vidare. 
Har inte näringslivet sådana villkor då slår det tillbaka och då blir det 
dyrt. 
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Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Annette Holmberg-Jansson, replik 

Herr talman! Jag har en fråga som jag måste ställa till ltl Eliasson. Hur 
ser centers lagtingsgrupp på att er styrelsen nu går ut och begär 3,5 mil-
joner till? Har ltl Eliasson en aning om varifrån centern har tänkt ta 
dessa 3,5 miljoner? Stöder centers lagtingsgrupp sin styrelse? 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Det blir komplicerat att besvara det här. Vi har en 
styrelse i centern. Centern har invalda ledamöter i Ålands landskapsre-
gering, som bildar lagtingsgruppen, som tillsammans med er i moderat 
samling och socialdemokraterna driver den här regeringen. Jag uttalar 
mig för centerns lagtingsgrupp. Det som jag har sagt här det står vi för. 
Det är naturligtvis också fritt för en styrelse i ett demokratiskt samhälle 
att göra sina uttalanden och det har de gjort. Jag tänker inte kommen-
tera de uttalandena här nu. Jag försöker få landskapsregeringspartierna 
med på noterna att verkligen titta på det här och tänkt en gång till. Det 
är det viktiga för oss nu. 

Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, herr talman! Bra, då fick jag reda på det. 
Ltl Eliasson påtalar det dyra kostnadsläget på Åland, att böndernas 

kostnader skulle vara unika är ju inte sant. Det är ju inte endast den 
branschen som känner av det dyra kostnadsläget, vilket jag tror att ltl 
Eliasson är medveten om.  

Nu ligger stöden på en högre nivå här än på fastlandet och det är för 
att kompensera just detta, har jag förstått. Anser centers lagtingsgrupp 
att en näring specifikt ska särbehandlas och de andra får anpassa sin nä-
ring och jobba hårdare, effektivare och tänka nytt för att klara sig? Är 
det rätt att en näring specifikt ska gynnas? 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Det där kommer faktiskt alltid upp. Det finns många 
företag som inte kan få stöd. Den här branschen och sjöfarten är väl de 
typiska som får statliga stöd och där man från samhället har gått in och 
sagt att vi vill stöda finländsk sjöfarten eller vi vill stöda livsmedelspro-
duktionen. Framförallt, i det här fallet, har EU sagt att det här är en 
fråga om konsumentpriserna och det är därför som man gör det. Då 
handlar det om stöd och då måste man naturligtvis ta emot det. Ska vi 
jämföra oss med den marknad till vilken vi exporterar så måste vi se till 
alla kostnader. Vi har en högre kostnadsbild på Åland. Även om vi har 
lika stora stöd så är vi inte lika konkurrenskraftiga och detta behöver 
man titta på. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Tack, herr talman! Det finns mycket jag kan säga om det här. För det 
första när det gäller kvinnokraft och satsandet på kvinnligt företagande 
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så är vi överens, ltl Eliasson sparkar in en öppen dörr där. Det står i pro-
grammet, om man läser ERUF-programmet, att det satsas just på det. 
Det satsas även på invandrare som är en stor resurs att bygga vidare på. 
Det är inte något problem, det har vi redan täckt upp i programmet om 
man har läst det. 

Vem man ska tro på? Jag tycker att man ska tro på konsekvensana-
lysen som är utförd av avdelningen på ett objektivt och sakligt sätt, med 
så mycket fakta och kunskap som går att få tag på gällande hur det ser ut 
i det finska systemet och hur det drabbar de åländska gårdarna. Tro på 
konsekvensanalysen! Eller titta i meddelandet när vi satsar tre gånger 
mera på rådgivning och kurser, vi ökar 3 miljoner på startstöd och inve-
steringar. Vi ökar på investeringarna till förädlingsindustrin. LFA-stödet 
är på samma nivå. Det som vi minskar på, på samma sätt som i Finland, 
är miljöstödet. Miljöstödet är alltså inte ett inkomststöd och ett lönsam-
hetsstöd. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Jag förstår att näringsministern är lite echaufferad. 
Det här var inte någon kritik. Inte sparkade jag väl in några öppna dör-
rar heller. Jag konstaterade att från vår sida så är det bra att man gör det 
man gör, men det är viktigt att man gör ännu mera eftersom statistiken 
visar att vi inte får någon fart på kvinnligt företagande. Det var bara en 
hjälp till näringsministern. 

När det gäller konsekvensanalysen, kan näringsministern svara på om 
man explicit har tagit ad notam den höga kostnadsbild som vi har på 
Åland? Eller är det så att jag har fel?  

Minister Fredrik Karlström, replik 

Tack, herr talman! Jag sade i mitt anförande att miljöinsatserna som vi 
kan finansiera via miljöstödet ska ha bevisade effekter och kostnaderna 
ska verifieras av kalkyler som räknats fram av Forskningscentralen för 
jordbruk och livsmedelsekonomi med utgångspunkten i kostnadsläget 
som råder på Åland. Det täcker inte upp problematiken fullt ut med den 
utmaning som finns att transportkostnaderna är högre. Men de obero-
ende kostnaderna och kalkylerna som har räknats ut har tagit i beak-
tande den ökade kostnadsnivån och det är inte landskapsregeringen el-
ler avdelningen som har räknat ut kostnaderna. Man tittade på var man 
kan sätta kalkylkostnaderna för att stöda miljöåtgärderna. 

Återigen, vem ska man tro på? Jag pratar också dagligen med jord-
brukare som är positiva, som ser framtidstro och som med tillförsikt ser 
på framtiden. Det säger att det här kommer att bli bra. Jag frågar om de 
kan säga det högt, men nej det vill man inte göra. Jag kommer att åter-
komma till varför. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Jag har inte sagt att alla är ledsna och att alla saknar framtidstro. Ser 
man generellt så måste man vara blind om man inte har uppfattat att 
det finns en oro och dålig framtidstro i branschen i stort.  
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När det gäller kostnaderna så tackar jag näringsministern för att han 
sade att alla kostnader kanske inte finns med där. Min personliga upp-
fattning är att det kan röra sig om så mycket som 5-10 procent som det 
skiljer, kanske mera. Som jag sade, det betyder en normal företagsvinst 
och det är skillnad mellan vinst och förlust. Då tycker jag att det är väl-
digt rätt av näringsavdelningen att titta på det där. Om jag har rätt så 
bör man göra någonting. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! Ltl Eliasson pratade runt de här olika stöden. Man 
stöder delvis det här förslaget men man måste också titta på verklighet-
en och titta på vad näringarna säger. Jag blev inte riktigt klok på vad 
centerns lagtingsgrupp och ltl Eliasson vill. Vill centern, som centralsty-
relsen vill, nu ytterligare höja 3,5 miljoner eller står man fast vid det för-
slag som ligger här och som vi diskuterar idag? 

När det gäller utskottsbehandlingen så är det klart att ärendet ska 
skickas ner till Bryssel 11 maj och vara framme den 17 maj. Men för-
handlingarna med programmet fortsätter ju ändå, så inte är det för sent 
att utskottsbehandla och påverka om man vill. Nu har talmanskonferen-
sen tagit den inställningen att man inte ska utskottsbehandla det här 
ärendet.  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Ja, jag vet, ltl Brage Eklund, att från producenthåll 
och nu också från centerns styrelse så har man gått ut med beloppet 3,5 
miljoner till, sedan är det bra. Jag tycker inte att det är ett bra argument 
att säga att vi ska ha lika mycket som tidigare. Jag vill att man ska titta 
på hur mycket till vi behöver, det kan vara ännu mera, vad vet jag? Jag 
har inte kunnat göra de kalkylerna. Därför har vi i vårt gruppanförande 
sagt att det här måste regeringen titta på. Om det jag säger är rätt, då 
måste man kompensera det, för annars kan ingen här i salen säga att vi 
har gett vårt livsmedelskluster samma konkurrensförutsättningar som 
de har på vår huvudmarknad i Finland. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! Okej, vi ska titta gång till. Jag undrar hur det ska gå 
till? Jag har inte fått någon förklaring till det. Jag får en känsla av att det 
här är någon sorts utspel av centern, centralstyrelsen och kanske även 
lagtingsgruppen är inblandad. Det här är någon sorts populistisk U-
sväng igen för att man ska mildra sin väljarkår för att man går med på 
det här jordbruksprogrammet. Jag får den känslan, jag vet inte varför. 
Det borde inte få förekomma för centralstyrelsen borde väl också vara 
representerad av lagtingsledamöterna när man har ett styrelsemöte och 
då borde man veta vad man diskuterade. Här verkar lagtingsgruppen 
vara helt ovetande om vad centralstyrelsen har gjort och det förstår jag 
inte. 
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Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Jag kan bara uttala mig för mig själv först. Jag gör 
inga populistiska utspel. Jag visste inte att här skulle finnas ute på tid-
ningarnas hemsidor för en stund sedan. Däremot visste jag att man har 
diskuterat de här frågorna i centerns styrelse igår där jag inte var med av 
olika anledningar. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade.  

Vtm Viveka Eriksson 

Talman! Som jag redan tidigare sade i en replik så är det verkligt omfattande 
arbete som ligger bakom dokumentet. Det går åt väldigt många arbetstimmar 
att ta fram de här programmen och det är väldigt många som har bidragit till 
programmen så här långt. Programmen kommer att ha en stor betydelse för 
landskapet under den här sexårsperioden. De kommer att bära upp en stor 
del av näringslivet i landskapet.  

Det finns förstås många delar i det här, men ändå diskuteras jordbrukspo-
litiken väldigt mycket. För min del kommer jag också ganska mycket att foku-
sera på jordbruksfrågorna. 

Först vill jag säga att när vi har satt oss in i det här meddelandet och för-
sökt tränga bakom de här olika staplarna och texterna så blir man att fun-
dera: Hur tänker landskapsregeringen? Hur har man tänkt när man har gjort 
de olika prioriteringarna? 

Den allra första frågan som vi ställer oss är: Hur tänker landskapsregering-
en och regeringspartierna när det gäller lagtingets roll i att anta ett sådant här 
viktigt dokument? Man kommer att binda upp budgetar sex år framåt. Ute i 
samhället finns det en uppfattning och förväntan om att vi kommer att fatta 
ett beslut här i lagtinget. Men det kommer vi verkligen inte att göra. Vi har en 
diskussion kring ett meddelande där vi inte kommer till ett beslut. Ska vi fatta 
beslut om ramarna så är det i form av något budgetdokument. Hur har land-
skapsregeringen tänkt att man också ska ha lagtingets stöd för den här pro-
gramperioden? Man ska inte förvänta sig att lagtinget ska fatta beslut.  

Lagtinget har blivit ett remissorgan bland alla andra. Producentförbundet, 
Ålands näringsliv och enskilda näringsutövare kommer in med sina åsikter 
och synpunkter. Samtidigt som detta kom till lagtinget så skickades det ut på 
en ny remissförfrågan till olika organisationer.  

Med detta menar jag ingen kritik till andra remissinstanser. Men det är 
lagtinget som anger budgetmedel.  

Meddelandet har en status att man inte fattar ett beslut, man antecknar 
meddelandet till kännedom och det är landskapsregeringens avsikter hur 
man tänker gå vidare. Så är meddelandets struktur. Men vi brukar ändå ut-
skottsbehandla viktiga meddelanden, just för att man ska kunna få ett brett 
betänkande där olika åsikter vägs mot varandra. Det kommer inte heller att 
göras genom att man i Talmanskonferensen har beslutat att meddelandet inte 
ska utskottsbehandlas. Det blir den här diskussionen, meddelandet antecknas 
till kännedom och vi skickar tillbaks det till landskapsregeringen. 

Sedan är det landskapsregeringen och regeringspartierna som fattar beslu-
tet. Det är också landskapsregeringspartierna som bär hela ansvaret.  
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Som sagt jordbruksfrågorna är viktiga men de andra programmen är minst 
lika viktiga. Det blir lite synd att det blir mest fokus på jordbruken. 

Om man till exempel tar fiskeriprogrammet så har det också stor betydelse 
för primärnäringarna. Men det är svårt att utifrån meddelandet få en bild av 
hur fiskeriprogrammet kommer att landa och det är för att det inte är klart. 
Man kan inte säga så väldigt mycket om det. Men vi kan ändå skicka en upp-
maning till landskapsregeringen att man väldigt mycket bevakar fiskeripoliti-
ken som den utformas för hela landet. 

Fisket har varit satt under hård press och har sakta men säkert urholkats, 
möjligheten att leva på fiske är svårt, samtidigt som vi som skärgårdssam-
hälle skulle ha alla förutsättningar. Fisk är dessutom en bra och hälsosam 
föda. Fisk sätter mindre ekologiska avtryck.  

Därför säger vi till landskapsregeringen: Se till att bevaka fiskeriprogram-
met. Gör bästa möjliga av det stödprogram som komma skall och se också till 
att vattenbruket kan fortsätta att utvecklas på ett bra och hållbart sätt. 

Hela ERUF-programmet är viktigt för annat företagande än jordbruk och 
primärnäringarna. Landskapsregeringen pratar själva om generationsskifte 
och kvinnligt företagande. Det blir färre kvinnliga företagare, vi går bakåt i 
den frågan. När jag har försökt tränga in i hur de här stöden ska fördelas så 
hittar jag inte åtgärder som faktiskt riktas in specifikt för att möta behovet att 
stötta kvinnligt företagande. I dokumentet finns inte heller en genusaspekt. 
Man har inte gjort någon jämställdhetskonsekvensanalys. Jag förstår att man 
har haft mycket annat jobb men det är viktigt att hela tiden hålla inne genu-
saspekten när man tar så här viktiga och långsiktiga beslut. 

Från liberalernas sida så konstaterar vi att man går in för ett mer projekt-
betonade stöd. Det blir mindre riktade stöd till företag. Det här kan ju bli 
problematiskt för små och medelstora företag. Det beror sedan på hur man 
utformar det.  

Förslaget att 30 procent av ERUF-programmet ska riktas till riskföreta-
gande är vi mycket tveksamma till. Vi tycker inte att det är samhällets sak att 
med skattemedel ta riskerna i näringslivet. Andra liberaler kommer att säga 
mer om den här delen av programförslaget. 

Största debatten i media har varit om jordbruksstöd och landsbygdsut-
vecklingsprogram. Det är en märkbar oro som vi får ta del av. Det är ödes-
mättade tongångar. Det gäller att se till att det finns en framtid. Nu skriver vi 
framtiden när programmen utformas. Kan jordbruksföretagaren våga tro på 
framtiden, vågar man satsa i en osäker verksamhet som förändras när ny 
programtid inleds? Vågar vi tro på en fortsatt produktion av närproducerade 
rena livsmedel? Kan förädlingsindustrin vara trygg i att råvaror produceras i 
tillräcklig mängd? Kommer åtgärderna att gynna vårt öppna landskap? 

Jordbruket har en stor betydelse för åländskt näringsliv, exportindustri, 
och förädlingsgrenar inom näringen. Många arbetsplatser ligger i stöpsleven. 
Därmed har också jordbruksverksamheten stor betydelse för samhällseko-
nomin. 

I ÅSUB:s konjunkturrapport fick vi ta del av dystra siffror, vikande eko-
nomi och ökande arbetslöshet. Hur tänker landskapsregeringen? Bygger man 
med det föreslagna programmet vidare på det som är framgångsrikt? Tar 
man tillvara det som vi är bra på och som gör att Åland har en konkurrens-
kraft? Ser man det här som ett långsiktigt samhällsåtagande? Vi är inte riktigt 
säkra på det. Tongångarna visar inte den riktningen. Remissvar och uttalan-
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den talar sitt klara språk, ett språk som landskapsregeringen inte förstår eller 
kanske väljer att inte lyssna på. 

Alla här och tidigare talare har talat om att det är sorgligt att jordbrukaren 
är så beroende av stödordningar. Alla skulle önska att jordbruket klarade sig 
självt och fick sin inkomst genom försäljning av produkter. Men verkligheten 
är en annan. Inom EU måste vi upprätthålla en jämförbar konkurrenssituat-
ion. Vi konsumenter är inte villiga att betala priset och många av jordbrukets 
åtgärder har betydelse för samhället. 

Den näring som har störst betydelse för landskapet, sjöfarten, har en lik-
nande situation. Den är beroende av statliga stöd för att upprätthålla konkur-
rensen internationellt. Efter många om och men gick också landet Finland in 
för att stötta sjöfarten så att man står sig internationellt. Sjöfarten har en god 
förhandlingsposition, de driver verksamheten på köl och flaggar ut om de blir 
missnöjda med staten. Det kan inte jordbruket göra, de är förankrade i den 
åländska myllan.  

Vi har sagt det tidigare många gånger och upprepar; EU:s jordbrukspolitik 
tar sikte på stora enheter och industrialiserat jordbruk passar dåligt för 
åländska förhållanden. Grunden för åländskt jordbruk är mindre familjejord-
bruk. Landskapets natur sätter ramar. Vi har små åkrar och små gårdar. Den 
åländska bonden har anpassat sig till verklighetens ramar, åkerlapparna och 
betesmarkerna. Man har lärt sig att få ut bästa möjliga kvalitet ur det småska-
liga. Man har framgångsrikt satsat på specialgrödor, frukt och har djur på be-
ten mellan bergsknallarna. 

Därför måste vi tänka utanför ramarna och göra upp program som följer 
EU:s riktlinjer men som anpassas till våra särskilda förutsättningar. Det 
krävs ett stort mått av kreativitet.  

Fokus för oss kan inte vara antalet kor eller hur stora investeringar som 
ska göras för få större enheter och inte heller ett allt hårdare drivet produkt-
ionskrav. 

Det som är avgörande för jordbrukets framtid är konkurrenssituationen 
främst till rikets bönder. Därför måste stödordningen utformas så att det rå-
der en konkurrensneutralitet till omgivande regioner. Då måste det insulära 
läget och fördyrande transporter vägas in. Det verkar inte räcka att vårt stöd-
program är på samma nivå som i riket. Förra perioden togs hänsyn till de 
högre produktionskostnaderna. 

Det finns några viktiga, övergripande principer och riktlinjer för åländsk 
jordbrukspolitik. Dem har också landskapsregeringen beskrivit. 

Vi vill med jordbrukspolitiken ha en hållbar utveckling, ren föda, närpro-
ducerade råvaror som tillgodoser konsumenter och förädlingsindustri i till-
räcklig omfattning. Vi vill ha öppna landskap och god djurhållning. 

En styrka för Åland är vårt spridda boende. Jordbrukspolitiken ger männi-
skor möjlighet att jobba och bo i hela landskapet. Programmen ska också 
stärka konkurrenskraft bland annat genom investeringar. 

Hur hänger de allmänt omfattade principerna ihop med de planerade åt-
gärderna? Har landskapsregeringen tänkt efter och anpassat stöden till de 
beskrivna målsättningarna? Vi ser uppenbara brister. 

Det är svårt att förstå hur landskapsregeringen tänker när man minskar 
miljöstödet och stödet till EKO-odlingen. För oss ter det sig som man backar 
från den allmänt omfattade principen att ett hållbart jordbruk sker på miljöns 
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villkor och att stödordningar ska uppmuntra odlare till miljöanpassade åt-
gärder. 

Ett minskat miljöstöd kan få som effekt att jordbrukaren väljer att ställa sig 
utanför miljöstödsprogrammet, vilket i förlängningen antagligen innebär 
mindre hänsyn till miljön och mera konstgödning för att öka produktionen. 
En allt för stor fixering vid ökad produktion får också effekten att jordbruket 
drivs hårdare, mer gödsel sätts in och miljön blir förloraren. 

Lantrådspartiet, sossarna, brukar nu och då framhålla att hela Åland ska 
bli eko-område. Hur går de tankarna ihop med neddraget stöd till ekologisk 
odling? Hur ska de öppna landskapet bevaras, och helst också utökas, om 
landskapsregeringen avser att ta bort stöd till naturbeten?  

Hur kan djurhållningen fortsätta när t.o.m. stora gårdar varslar om att de 
får problem att få verksamheten att gå runt? Det blir minskad djurhållning 
mer igenväxt landskap och Åland blir mindre attraktivt som besöksmål. 

God djurhållning, varför inte ge stöd för djurens välbefinnande? Land-
skapsregeringen har sagt att det inte behövs och att det ökar byråkratin. Men 
hur tänker man? En avigsida med hela stödprogrammet är byråkratin, men 
samtidigt genomförs stödet för att uppnå vissa syften. Stöd för god djurhåll-
ning förebygger att djur kommer i kläm i en allt hårdare pressad ekonomi. 

Landskapsregeringen förde in mera pengar efter remissrundan, pengar 
som ska användas till investeringar. Så har det sagts tidigare, 3,5 miljoner till 
investeringar, jag hörde lite nya bud från näringsministern här idag. Men hur 
tänker landskapsregeringen att den jordbrukare som inte får ekonomin att gå 
runt ska våga eller kunna satsa på dyra nya investeringar? Redan nu kommer 
signaler om att de satsningar som har gjorts under tidigare stödperiod inte 
kommer att bära sig och röster höjs om att entreprenören blivit lurad att dra 
på sig höga kapitalkostnader när benen dras undan för en fortsatt drift. 

I den politiska retoriken, innefattat också mig, lyfts jordbruket fram med 
många vackra ord. De orden är inget värda om förutsättningarna att fortsätta 
odla som jordbrukare saknas. Får man det inte att gå ihop ekonomiskt så är 
det ingen idé att fortsätta.  

Diskussionen om centerns ändrade hållning är intressant. I Sverige fanns 
det ett parti som började kalla sig för verklighetens folk. Så brukar ju centern 
vara, de är också medveten om verkligheten som bönderna lever i och centern 
brukar alltid stå på bondens sida. Men hur är det nu? Kanske det har ändrat? 
Men så här långt har man ju stått bakom det här stödprogrammet. 

Om en stor mjölkgård förlorar upp till 20 000 euro i året då är det en verk-
lighet som svider och det förvånar oss storligen att centern har gått med på 
det här. Men det är lite lättare att förstå nu när centern har ändrat inriktning.  

För liberalernas del är det viktigt att det åländska jordbruket är konkur-
renskraftigt gentemot övriga omvärlden. Vi ställer kravet på landskapsrege-
ringen, på näringsministern och lantrådet. När ni beslutar om programmet se 
då till att programmet är uppbyggt så att det åländska lantbruket kan konkur-
rera på liknande villkor och att de övergripande principerna för åländsk jord-
brukspolitik upprätthålls. 

Ansvaret är ert, ni måste se till att de hotbilder som målats upp inte blir 
verklighet. För hur blir det om gårdar försvinner, det kommer ut mindre rå-
vara från jordbruket, det blir problem för förädlingsindustrin, exporten från 
Åland minskar, människor förlorar arbete och landskapet växer igen? Kort 
och gott blir kostnaden för det åländska samhället stor.  
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Ibland sägs att det var bättre förr. Jag är inte så säker på att livet var 
mindre strävsamt för den åländska bonden då. Själv är jag uppvuxen på ett 
skärgårdshemman där barnarbetskraft var vanligt och där alla fick lov att bi-
dra till överlevnaden. Jag genomlevde många svettiga somrar i både lökland 
och bettland, men då hade bonden sitt liv och sin verksamhet i sina egna 
händer. Det gick just och just runt men inkomsten bestämdes inte av andra 
utan lön fick man i bästa fall för sin möda, inte genom bidrag som vägts och 
mätts i Bryssel, Helsingfors och Mariehamn. Det var knappast bättre förr 
men det kanske var trevligare för bonden att ta hand om likviden. Tack. 

Minister Fredrik Karlström, replik  

Herr talman! Det känns som jag borde gå upp och hålla ett lika långt an-
förande för att hinna svara på alla de frågor som jag tog upp ganska bra i 
mitt huvudanförande. Uppenbarligen ville vtm Viveka Eriksson inte rik-
tigt lyssna då. 

Djurens välbefinnande är en åtgärd som inte har ansetts behövlig när 
man tittade på behovsanalysen när man påbörjade programmet. Från 
landskapsregeringens sida har vi föreslagit ett stöd på nästan 180 euro 
per hektar för vallen som djurgården behöver till sin produktion istället 
för att sätta in ett stöd som motsvarar ungefär 50 euro per djurenhet. 
Till detta skulle krävas en ny administration, flera veterinärkontroller 
och bara byråkrati. Den här åtgärden som vi nu har fört in, 3,5 miljoner, 
kompenserar djurens välfärd.  

20 000 euro per år säger vtm Eriksson. Ja, men man måste också 
titta lite djupare på de siffrorna. 

Talmannen 
Tiden är ute!    

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Övergripande principer och riktlinjer för ett hållbart jordbruk 
det gäller också att djuren har en bra situation. Det kan vara så att 
åländska djur har det bra, så kan det vara. Men om man pressar jord-
brukaren för hårt till att allt mera öka produktionen och produktions-
kraven växer så då pressas alla och även djuren riskerar att hamna i 
kläm. Faktum är att man har pekat på detta ifrån djurgårdar. Djurens 
välbefinnande behövs också som en del för att man ska kunna fortsätta 
att ha en verksamhet på mjölkgårdar och köttgårdar. 

Minister Fredrik Karlström, replik  

Om man ställer saker och ting mot varandra, om djurgårdarna och 
mjölkgårdarna skulle få välja, vill man ha åtgärden med djurens välbe-
finnande eller vill man ha ersättning för vallen man odlar på gården? 
Fråga den frågan nästa gång av de stora mjölkproducenterna och ÅCA, 
som för övrigt är samma person om man ska vara riktigt ärlig, det är 
samma ägare som äger industrin också. 

Sedan säger Vtm Viveka Eriksson i sitt huvudanförande att det ska 
vara samma konkurrensförutsättningar. Men titta i tabellen på sidan 25 
i meddelandet; vi har det bättre överallt. Det är miljö och eko som är 
nerdraget både i riket och här. Jag har försökt förklara varför det är så. 
Därför att vi inte längre får betala för luft, vi får inte betala för ingenting. 
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Vi får kompensera riktiga kalkylerade kostnader men vi kan inte börja 
betala inkomststöd via miljöstödet. Vtm Eriksson, var vill ni sätta fokus 
förutom de fokusområden som redan är betydligt högre i det här pro-
grammet än i det förra programmet?  

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Vi talar inte för åtgärder utan prestationsmotkrav. Jag noterade 
att ministern bara pratar om miljöstödet som pengar. Vi ser det också 
som ett stödprogram för att man ska värna miljön. För att bönderna ska 
gå med i det här stödprogrammet så måste det vara tillräckligt bra för 
att man sedan också ska göra satsningar. De övergripande jordbruks-
principerna är rena produkter, öppet landskap och hållbar utveckling 
och de har också varit så viktiga för landskapsregeringen. Landskapsre-
geringen har sitt eget hållbarhetsprogram och just pekat på ekologisk 
odling och närproducerade rena livsmedel.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag tycker att vtm Eriksson gör en rättvis jämförelse i det 
faktum att sjöfarten får stöd ur den finska statskassan och vi på Åland 
betalar stöd till jordbruket här. Skillnaden är förstås vem som betalar 
och sedan finns det en skillnad i att jordbruket, i jämförelse med om-
sättning, kräver betydligt mera stöd.  

När regeringen Katainen bildades för ungefär tre år sedan så fördes 
det en diskussion på rikshåll om att minska sjöfartstödet, bemannings-
stödet. Men då stod partierna upp här på Åland som en man och vi 
krävde i våra förhandlingar med Katainens blivande regering att sjö-
fartsstödet skulle behållas på samma nivå som tidigare. Det tycks som 
om att vi är mer aktiva i näringspolitiken då när någon annan ska betala 
kostnaderna än när vi själva ska betala. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Till detta kan man också tillägga att den delen av jordbruksstö-
det är rikets, hela inkomstdelen kommer via statsbudgeten. Det är också 
viktigt att Åland håller sig framme och ser till att det blir bästa möjliga. 
Jag vet att det är pågår förhandlingar med ministerierna om att Åland 
har fått ta på sig lite för stor del av inkomststödet genom LFA. 

Visst, det är lättare att argumentera för det när någon annan har 
plånboken. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé, replik 

Tack, herr talman! Vtm Viveka Eriksson funderade över hur vi social-
demokrater tänker när det gäller sänkningen till de ekologiska odlarna. 
Vtm Eriksson fick svar av ministern i ett föregående replikskifte. Det är 
lite styrt av vad vi får ge ersättning för. Miljöstödspengarna har blivit 
mera styrda från EU.  
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Vi har också gått in med mera pengar för eko-odling. Vi ligger i topp 
vad vi få ge när det gäller grönsaksodlingen, det är också styrt. Vi kanske 
istället borde få mera ekologiska produkter producerade. Vi kan inte 
bara höja stödet för det finns också ett tak på vad vi får ge. Vi måste 
ändå hålla oss till reglerna, det är jätteviktigt när man gör det här.  

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Absolut! De riktlinjer som EU har pekat ut så måste vi följa. Jag 
och vi i liberalerna har en uppfattning att det gäller inte bara vad man 
får utan det är också vad man vill. Man kan mycket väl bygga upp olika 
system där man också har ett motkrav på odlaren. För det är detta som 
det handlar om, man kan inte ge bara miljöstöd så där som ett allmänt 
stöd. Det måste också finnas ett motkrav och det vill vi ha just för att vi 
ska trygga en fortsatt hållbar utveckling. Därför påstår vi att det handlar 
nog en del om vilja och att försöka hitta olika sätt. Verkligheten är att 
ekologiska odlingar får minskade stödnivåer nu, samtidigt har social-
demokraterna haft en uttalad målsättning att hela landskapet ska ekolo-
giskt.   

Ltl Göte Winé, replik 

Tack, herr talman! Ja, vtm Eriksson, det vill vi fortfarande. Det jobbar vi 
för, vi vill, men vi ser också vissa begränsningar på dels vad vi får ge. 
Vtm Eriksson nämnde motprestationer. Vad är det i motprestationerna 
som gör att vi får ge mera stöd per areal i själva miljöstödet? Sedan kan 
vi börja titta på CAP-stöd och LFA-stöd.  

Liberalerna har sagt otroligt mycket vad de andra partierna vill. Hur 
vill liberalerna uppnå det gröna landskapet med eko-odling? Det har 
vtm Eriksson möjlighet att ge svar på i den här repliken. Vad gör libera-
lerna för att komma mot målet med ännu mer ekologiskt? 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Motkrav på odlaren är att man gör olika åtgärder som främjar 
miljön på olika sätt och man minskar miljöslitaget. De programmen kan 
man utforma på lite olika sätt, eller hur? Ta detta med öppna landskap, 
det är en del av kulturmiljön som vi ser det. Ändå avser man att inte 
längre stöda naturbeten. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag tyckte att det var ett otroligt bra och initierat anförande. Det fanns 
många väldigt fina formuleringar, bl.a. parallellen mellan sjöfarten och 
jordbruket och hur svårt det är att flagga ut det åländska jordbruket som 
är så förankrat i myllan.  

Jag vill ta fasta på det som vtm Eriksson sade att man behöver ha ett 
program anpassat efter våra förutsättningar. Enligt mitt synsätt så är en 
viktig beståndsdel borta. Som vi har sagt i tidigare repliksskiften så finns 
det tre beståndsdelar i den åländska jordbrukspolitiken; EU-stöden, de 
finska stöden och de åländska stöden. Men i de analyser som gjordes i 
början konstaterades att småskaligheten och transportberoendet ledde 
till att vi behövde ungefär 25 procent högre stöd här på Åland för att 
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vara på samma nivå och konkurrera på samma villkor som på den finska 
sidan. Jag vill minnas att stöden var så ifrån första början. Den delen är 
mer eller mindre borta och det är allvarligt. Det är givetvis inte någon 
kritik mot vtm Eriksson. Jag ville peka på att den delen har man missat.  

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Visserligen har också EU:s ändrade riktningar påverkat hur vi 
kan stöda. Vi tycker det är viktigt att man verkligen försöker med alla 
möjliga åtgärder för att ytterligare stärka miljöstödet och stödet till eko-
odlingen. Vi ser att det har dragits ner där och det är ett stort problem. 
Det är inte bara det här med pengarna till gårdarna utan det har också 
att göra med principen om ett hållbart jordbruk och öppna landskap. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag tycker att det som har framkommit från olika håll är lite överdrivet 
om hur bakbunden man är när det gäller miljöstödet. Det är riktigt, det 
är inget inkomstpolitiskt stöd. Det är en ersättning för ett miljövänligt 
jordbruk, det är sant och det ska det också vara. Tycker man att ett mil-
jövänligt jordbruk är viktigt så ska man ha de stödformerna kvar. Det 
har också alltid funnits en morot för att få så stor anslutningsgrad som 
möjligt och den moroten ska man ta vara på.  

Sedan finns det inte heller något EU-direktiv på vilken nivå stödnivå-
erna ska ligga på.  

Jag är intresserad av jordbruksnäringen av olika orsaker och jag är 
också självstyrelseintresserad, men det gjordes narr av vissa remissutlå-
tanden som har kommit, där man uppgivet ifrån jordbrukarhåll skrev 
att bara vi får likadant som i riket så är allt bra. Det visar att det är 
någonting som inte är riktigt bra när jordbrukarkåren, som faktiskt har 
byggt upp hela självstyrelsen från första början, mer eller mindre börjar 
vända ryggen till självstyrelsen. Då är det fel någonstans. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det är säkert så att EU:s riktlinjer sätter vissa begränsningar. 
Det är vissa saker som vi inte får göra. Sedan handlar det också om vad 
vi vill göra, som jag redan var inne på i en replik här. Vill man försöka 
hitta vägar för att faktiskt kunna använda miljöstödsdelen ännu mera i 
en större omfattning? Det gäller att ha vilja att faktiskt försöka. Det ska 
också vara förhandlingar med kommissionen, så varför inte pröva grän-
serna, höja nivåerna och kanske få back i sista ändan. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Carina Aaltonen, replik  

Tack, herr talman! Vtm Viveka Eriksson är kritisk till regeringen och 
menar att vi inte tar tillräckligt med hänsyn till bl.a. eko-odlingen. Det 
här stämmer inte. Efter den senaste remissrundan så har regeringen 
höjt ramen med 3,5 miljoner euro. Vi har explicit satt de här pengarna 
på eko-odling och miljöinsatser.  

Jag menar också att det inte stämmer när man säger att det inte finns 
vilja. Det finns åtminstone åtta olika tilläggsåtgärder, som också gäller 
ekoodlarna, och som man kan välja till. De handlar bl.a. om skötsel av 
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prioriterade naturbeten, riktade insatser för naturbeten, odling av drag-
växter för bin osv. Det finns vilja och det har funnits från hela regering-
en ambition att göra det bättre för ekoodlarna än vad man har i riket. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Stämmer det inte då att det blir försämrat, jämfört med den programpe-
riod som går ut? Stämmer inte det? Man har haft en ambition under 
många, många år att stärka miljöinriktat jordbruk, eko-odling och nu 
varslar man om att det blir problem att fortsätta. Vi hör ju signaler om 
stora investeringar där man t.ex. har satsat på ekologisk odlad säd och 
nu är man orolig för om man kommer att kunna hålla sin verksamhet 
igång. För det finns en risk att vissa odlare slutar om man inte får till-
räckligt med underlag för ekologiskt odlade grödor. Man har lagt till 3,5 
miljoner. Nu säger landskapsregeringen att alla de 3,5 miljonerna går till 
ekologisk odling och miljöstöd. Tidigare har det framkommit att det var 
till investeringar.  

Minister Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Det är 3,5 miljoner explicit just på eko-odling och miljöin-
satser. Landskapsregeringens ambition är ju att varje euro som vi lägger 
till bidrag och stöd till jordbruket ska vara en grön euro. Det är den här 
landskapsregeringens målsättning. Bidragen, stöden men också investe-
ringarna ska syfta till en grönare och ett mer miljövänligt hållbart jord-
bruk, helt i enlighet med hållbarhetsstrategin som vi nyligen har lagt 
fram. Hela programmet syftar till att få ett hållbart jordbruk med den 
gröna faunan i topp. Vi ska vara så miljövänliga som möjligt.  Dessutom 
kommer också ett nytt program när det gäller nitratbeslutet, som syftar 
till att förbättra vattenkvaliteten i våra vikar. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Ambitionsnivån är bra, målen är bra, principerna och riktlin-
jerna för jordbrukspolitiken är bra men de måste också följas upp av 
konkreta ekonomiska åtgärder för att få andra odlare att välja miljö-
stödsprogrammet. Sådana signaler har också kommit att man tycker att 
man inte får tillräckligt ut av miljöstödsprogrammet och kraven är för 
stora. Då väljer man att ställa sig på sidan om miljöstödsprogrammet 
och det är ju en katastrof om vi hamnar i den situationen. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Jag fäste mig vid vtm Viveka Erikssons avslutning på 
anförandet där hon berättade om sin barndom och livet på landet under 
den tiden. Slutsatsen var att då bestämde bonden mera själv. Jag tror att 
man får ta detta med en nypa salt. Under den tiden hade vi prisreglering 
på jordbruksprodukter, vi hade ett produktionsstöd och vi hade period-
vis till och med importortull. Så genomreglerat som jordbruket var un-
der slutet av den tiden, före vi gick med i EU, har det aldrig varit. Det var 
mycket Kekkonens förtjänst för vi hade en massa små jordbrukare i Fin-
land efter kriget och de försökte man skydda. Jag undrar om det faktiskt 
var så hög bestämmanderätt då i alla fall? Inte mera än idag, tror jag. 
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Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag gjorde en betraktelse över när jag var ung. Det var lite 
längre tillbaka i tiden än tiden före EU-inträdet. Man får gå bra många 
flera år tillbaka i tiden. Jag håller med om att jordbruket i Finland har 
varit reglerat under många år. Backar man längre tillbaka i tiden så var 
det inte på det viset att priserna eller ekonomin sattes i Bryssel, Helsing-
fors och i Mariehamn, för så har ju bönderna det idag. På tre olika ni-
våer beslutar man om hur inkomsterna till ett jordbruk ska fördelas. 
Visst är man ju väldigt, väldigt styrd av det. Det är synd. Hur kan man 
ordna det på ett annat sätt så länge vi konsumenter inte betalar de kost-
nader som en jordbruksprodukt egentligen skulle betingar?  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag förbehåller mig nog faktiskt rätten att tro att under vtm Viveka Er-
ikssons barndom så var det finska jordbruket genomreglerat. Redan ef-
ter andra världskriget införde man sådana stödordningar. Det var näst-
an omöjligt att kräva produktionsökningar för det var så genomreglerat 
på alla sätt och vis. Det styrdes också nationellt med tanke på säkerhets-
politiken. Det var en sluten ekonomi och det finns ju inte idag i EU så 
det är en helt annan situation. Men genomreglerat var det nog.  

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Notera att jag inte har skyllt hela det här på EU. Det var inte 
det jag gjorde, utan jag är mycket medveten om och har fullständig kon-
troll på att jordbrukspolitiken under en lång tid har varit reglerad. 
Många säger att det beror på EU att det är så jobbigt i jordbruket, vilket 
jag inte gjorde. Det har varit en politik som så småningom har vuxit 
fram. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Det torde inte bli en överraskning för någon att landskapsrege-
ringens EU-program 2014-2020 i hög grad har blivit en diskussion om peng-
arna till det åländska lantbruket.  

Vtm Viveka Eriksson gjorde den största utvidgningen tyckte jag och berör-
de också de andra programmen, men troligen kommer debatten fortsätt-
ningsvis att koncentrera sig på hur många miljoner till man vill ha till lands-
bygdsutvecklingsprogrammet. Det återspeglar givetvis lantbrukets stora be-
tydelse för Åland.  

Innan jag går vidare i mitt anförande så vill jag bara poängtera att det här 
skrev jag under påsken. Det här har jag inte hittat på efter att vi har fått höra 
att centers styrelse har haft möte. Det beslutet i styrelsen kanske inte var helt 
oväntat.  

Jag tycker för min del att minister Fredrik Karlström hade ett alldeles bril-
jant anförande. Det var politiskt en klar linje, det var en bra helhet, det fanns 
en struktur och det var konsekvent, både politiskt och ekonomiskt. Det är ju 
inte första gången minister Karlström och jag hittar varandra i näringslivspo-
litiska frågor. Som sagt, det är mycket att sätta sig in och jag tycker att mi-
nisterns anförande visar på stor läraktighet och kompetens. Dessutom tycker 
jag att han har en positiv inställning och en attityd som trots våra svårigheter 
gör att många av oss kan tro att det här kommer nog att bli riktigt bra. 
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Jag vill ge också ge en eloge till byråchef Sölve Högman. Den artikel som 
man kunde läsa i Nya Åland om de här frågorna var mycket saklig, mycket 
upplysande och den visar på att det finns tydligen massor med missförstånd 
ute också bland dem som sysslar med de här frågorna. Det är många som nu 
försöker bidra till att få det här på rätt. Jag tycker att det arbetet som har ut-
förts och som utförs är mycket bra. 

Min uppfattning är att majoriteten av ålänningarna är stolta över det 
åländska lantbruket och särskilt den åländska livsmedelsindustrin. Åländskt 
fårkött på förstaklassrestauranger i Helsingfors, åländskt smör på lyxkrogar i 
Stockholm, Grannas äppelmust, Stallhagens öl och ÅCA:s ostar är några ex-
empel på vad åländsk livsmedelsindustri lyckats med. Framgångarna visar att 
det är fullt möjligt att utöka det åländska sortimentet av exklusiva produkter 
för export. För Socialdemokraterna är visionerna för landskapet fortsätt-
ningsvis att åländsk barnmat produceras av ekologiska livsmedel som garan-
terat är giftfria och säkra och som odlats utan att mänskor eller miljö tar 
skada. Det är en viktig framtidsvision för oss. Ett lantbruk och en livsmedels-
produktion som är hållbar och internationellt konkurrenskraftig. 

Vi tycker att utvecklingen gått i rätt riktning även om vi kunde önska att en 
övergång till ekologisk odling borde gå snabbare. De 3,5 miljoner som rege-
ringen nu plussar på de 33 670 000 som man ursprungligen upptagit för pro-
grammet är en viktig markering med tanke på miljön och den ekologiska od-
lingens framtid.  

Utöver detta behöver alla vi aktiva politiker i kommuner och på andra stäl-
len se till att man upphandlar ekologiska livsmedel till skolor och sjukhus osv. 
Det skapar efterfrågan och gör det möjligt för dem som odlar ekologiskt att 
investera i mera produktion. Det är en marginell merkostnad på kort sikt 
men i det längre perspektivet är det en hållbar utveckling för lantbruket och 
konsumenterna, särskilt det uppväxandet släktet men också för alla andra. 
Ekologisk odling är också det bästa sättet att stoppa jordbrukets utsläpp av 
kväve och fosfor till våra vattendrag. Östersjön är som ett fostervatten för 
Åland. Förgiftas fostervattnet finns det inget hopp om fortsatt liv. 

När den här regeringen kom till makten stod det klart att för att lyckas 
stävja kostnadsutvecklingen i den offentliga ekonomin krävs det tuffa beslut 
inom så gott som alla samhällssektorer. Istället för att helt amputera verk-
samheter har nödvändiga operationer gjorts för att åstadkomma strukturom-
vandlingar. Inom ÅHS, Gullåsen, gjordes stora förändringar. Inom skär-
gårdstrafiken och gymnasialutbildningen har likaså stora förändringar gjorts 
som av många upplevts som väldigt negativa och plågsamma. I den omställ-
ningsbudgeten kom regeringspartierna överens om att förändringar måste 
göras också inom lantbruket. Den överenskommelsen har justerats med 3,5 
miljoner efter påtryckningar från lantbrukarna och deras organisationer. För 
oss socialdemokrater är 3,5 miljoner euro mycket pengar särskilt om man 
tänker att det är egna åländska pengar. Det är inte pengar som kommer från 
Helsingfors eller Bryssel. Det är viktigt att förstå hur stor del av stödpengarna 
som ges till lantbruket på Åland som kommer genom den åländska budgeten, 
hur mycket som kommer över den finländska budgeten och hur mycket man 
får via EU. 

Herr talman! I runda tal betyder det att EU står för drygt 20 miljoner, res-
ten, dryga 37 miljoner, kommer från åländsk skattebetalare. Det utgör mellan 
60 och 65 procent.  
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Jag noterade att talmannen hade en annan siffra här och jag vet inte hur 
han har kommit fram till den. Nu kan han inte replikera, men kanske tids 
nog. Möjligen har man räknat med de statliga inkomsterna, CAP-stödet på yt-
terligare 20 miljoner.  

Det är alltså inte några småpengar som transfereras till det åländska lant-
bruket under de här sju åren. I runda tal är det 77 miljoner, dvs. 11-12 miljo-
ner i året som går till det åländska lantbruket. Av den delen kommer det 
största beloppet från den åländska budgeten, 37 170 000 euro.  

Man ska komma ihåg att varje miljon som ytterligare ska till så är miljoner 
bort från vård, skola och omsorg och resten av allt det som samhället svarar 
för. Det finns inte pengar att ta någon annanstans ifrån. Jag tycker att nog att 
centern måste tala om för oss andra, om de vill driva sin styrelses linje, var de 
pengarna ska tas ifrån. 

Socialdemokraterna tycker att det är en rimlig kompromiss som nu läggs 
fram och vi stöder därför regeringens programförslag. Det finns inget i EU:s 
regelverk som säger att den åländska andelen av bidragspengarna måste vara 
så hög som den nu är. Den kan vara mindre. Med tanke på regeringens arbete 
med att stävja kostnadsutvecklingen i den offentliga ekonomin ser vi att rege-
ringens förslag är balanserat och väl genomtänkt. Det är också ett förslag som 
kommer att leda till det åländska jordbrukets ökade konkurrenskraft gente-
mot omkringliggande regioner. Enligt oss ska programmet vara hållbart och 
leda till ökad produktion av råvaror som efterfrågas och som gynnar livsme-
delsindustrin. Investeringsstödet är viktigt för att få till stånd nya innovation-
er vilket också behövs för att en strukturförändring hela tiden ska kunna 
pågå. Den diskussion som förs här innehåller ingen drivkraft för att göra för-
ändringar och förnyelser. Man talar hela tiden om att man får mindre pengar 
och mindre stöd som om det var givet att det som skedde under den föregå-
ende perioden var det ultimata och det enda rätta. Det finns inga sådana stöd 
som man kan prenumerera på sju år i taget. När man är beroende av andras 
pengar så får man sist och slutligen anpassa sig till dem som har makten över 
pengarna.  

Det här programmet innehåller både och, det innehåller ekonomisk trygg-
het och det innehåller också både piska och morot för att få till stånd föränd-
ringar som ökar produktionen av råvaror för livsmedelsproduktionen. 

Regeringen och näringsavdelningen har gjort ett riktigt hästarbete och mo-
tiverar sitt förslag med stor professionalism och klokskap. 

Bland de övriga programmen noterar vi förändringsförslaget särskilt vad 
gäller Leaderprogrammet. Vi socialdemokrater frågar oss nog om förslaget är 
förenligt med tanken och syftet med Leaderpengarna. Ska man i så hög grad 
ta hand om sådana miljöprojekt som egentligen har förorsakats av jordbru-
ket? Så här ligger nu förslaget. Här ser vi gärna att regeringen tittar en gång 
till på detta innan man går vidare.  

Det tog väldigt lång tid att få fram Leaderpengarna på Åland. På både poli-
tiskt håll och tjänstemannahåll fanns det länge, ända sedan vi gick med i EU, 
ett motstånd mot Leaderprogrammet. Man ansåg att det var fråga om små-
pengar och att syftet med Leaderprogrammet inte var så väsentligt. Att be-
vilja medel för att öka den sociala sammanhållningen på landsbygden sågs 
som rätt ovidkommande. Det var först när en folklig rörelse som organiserade 
sig enligt Leaders principer började driva på frågan som de ansvariga började 
dra öronen åt sig. När EU sedan beslöt att Leader skulle vara en s.k. axel eller 
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en del av LBU blev det fart på programmet, för hellre arbetade man då med 
social sammanhållning än att pengarna inte alls skulle komma till Åland.  

Vi tycker att Leaderorganisationen har varit effektiv och fungerat bra. De 
har fått fina resultat. Vi vill att de ska ha möjlighet att fortsätta och ha stort 
inflytande över det här programmets innehåll. Vi är däremot ganska tvek-
samma till näringsavdelningens inblandning i det här projektet. De kanske 
snarare motarbetar än verkar för. Lite så är det nog också med Central Baltic 
pengarna, det är för mycket paragrafrytteri och för lite befrämjande av de här 
programmen.   

Leaderprogram, ja, och helst att Leaderorganisationen själv har så stort in-
flytande som möjligt över pengarna för då får man ut dem och de blir verk-
samma i samhället.  

Det här programmet innehåller på flera ställen begreppet hållbar utveckl-
ing. Jag ställer mig dock lite tveksam till i hur hög grad det här begreppet 
uppfyller det som regeringen har formulerat i sitt meddelande. Det går säkert 
åt det hållet, men om man får önska något så när det här programmet är klart 
skulle man snarast inleda ett arbete med nästa programperiod där hållbar ut-
veckling skulle vara vägledande. På något vis är den här diskussionen med 
miljöstöd absurd, om jordbruket smutsar ner eller förorenar vattendrag och 
marker så ska man få betalt för det, helt enkelt reda upp för det. På lång sikt, 
om vi ska ha en hållbar utveckling, så ska jordbruket inte förorena och jord-
bruksprodukterna måste vara hälsosamma och säkra för konsumenterna. Det 
är en viktig omstrukturering som man bör göra och inte invagga någon in att 
det ska bli mera miljöstöd. Först släpper man ut föroreningar för att det är så 
höga produktionskrav och sedan ska man ha betalt för att reda upp det. Det 
har i praktiken inte fungerat. Miljöstödet hade bara marginell inverkan på 
vattendragen. Miljöstödet är ingenting att eftertrakta. Det måste nog vara 
andra långsiktiga åtgärder för att jordbruket ska bli hållbart. Tack, fru tal-
man. 

Minister Fredrik Karlström, replik  

Tack, fru talman! Jag vill ta fasta på tre saker. Först vill jag tacka för de 
vackra orden. Det andra är att när det gäller stödet till jordbruket så 
hade ltl Sundback lite fel. Från landskapets sida och EU när det gäller 
LBU-programmet så kommer det in 8,3 miljoner per år. Totalt går det ut 
ungefär 17 miljoner euro i offentliga medel direkt ut till jordbruket. För-
utom det har vi också många andra åtgärder som är angelägna, t.ex. för-
söksstationen och hushållningssällskapet osv. 

Det tredje som jag vill ta upp är Leader, men jag kanske kan ta detta i 
det andra replikskiftet för jag har en del att säga om det också.    

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag har utgått ifrån de siffror som vi har här i programmet, de här 57 
miljonerna. Det finns redovisat här i texten hur mycket som är EU-
pengar och hur mycket som är åländska pengar. CAP-stödet fick jag reda 
på från annat håll. Det finns säkert andra pengar, men det visar ju bara 
hur kolossalt mycket pengar som går till den här näringen. 

Minister Fredrik Karlström, replik  

Det här är information som finns i ÅSUB:s statistikbok. Tittar man på 
överföringarna till jordbruket så går det åt 119 miljoner euro på en sju-

  697 



  

årsperiod. Jag vill bara att man pratar om rätt siffror, annars är det lätt 
att slänga sig med siffror. Det är 17 miljoner euro per år.  

Vad gäller frågan om det verkligen är klokt att Leader ska engagera 
sig i de här icke produktiva investeringarna så tycker jag att det är klokt. 
Jag tycker också att vi har motiverat det bra i programmet. Leader har ju 
visat att de är effektiva att mobilisera gräsrötterna och dem som bor i 
lokalsamhället att vidta åtgärder. Problemet med de icke produktiva in-
vesteringarna, som vi hade i förra programmet, var att de var bara äm-
nade till jordbrukare och markägare. Nu kan samfälligheter och markä-
gare och sådana som inte är jordbrukare också ställa upp med marker 
som kan användas för dessa icke produktiva investeringar och göra en 
väldigt stor miljönytta. Här har Leader en jättestor uppgift.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, allt annat skulle förvåna mig, om inte minister Karlström försvarar 
det här förslaget. Jag tycker ändå att det har tillkommit på ett sätt som 
inte är ett underifrån perspektiv som är Leaders utgångspunkt. Det 
kommer uppifrån. En stor del av Leaders pengar styr man nu på det här 
sättet via näringsavdelningen, ministern och regeringen. Jag tycker fort-
farande att det är viktigt att diskutera att Leader ska vara till för sitt ur-
sprungliga syfte. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag ska också i min replik prata lite om Leaderdimensionen. 
Vi har också noterat att det är en ganska kraftig minskning av pengarna 
för Leaderverksamhet. Utan att ha tittat på siffrorna så tidigare har det 
varit frågan om 2-3 miljoner under programperioden och nu är det un-
gefär 1 miljon. Det kan hända att jag har något fel i siffrorna, men det är 
i varje fall en ordentlig minskning. Kanske jag har fel? Men min min-
nesbild är att det är en kraftig minskning i varje fall. 

Oberoende så vill vi också betona den nytta som Leaderföreningen 
har gjort och hur man har lyckats kanalisera pengar på ett effektivt sätt 
ut till bygderna. Det har stimulerat det ideella arbetet också i viss mån. 
Det finns en stark koppling till det kulturella ute i samhället och en indi-
rekt effekt på företagandet. I den mån vi kan vara med och påverka pro-
cessen så skulle vi vilja se på det här också. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, fru talman! Det är just det som vi tycker också. Vi har från början 
ansett att Åland skulle ha ett Leaderprogram. Jag har aldrig delat upp-
fattningen att det här var av marginell betydelse, ja kanske om man bara 
räknar i siffror. Men om man ser till den sociala effekten som det här 
programmet har så är det hållbart om man ska ta hänsyn till miljö-, 
social- och ekonomisk hållbarhet.  

Det är oförenligt med Leaderdimensionen och programmet att det 
ska komma någon uppifrån och säga hur mycket pengar som ska använ-
das för ett visst ändamål. Jag tycker att regeringen kanske har haft för 
bråttom. Man borde ha respekterat Leaders politik mera.  
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Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! I varje fall borde det vara korrekt att det för Leaderdimens-
ionen inte finns lika mycket pengar tillgängligt som tidigare till den 
verksamhet som man ändå i kraft av sitt självbestämmande har kunnat 
fördela till olika verksamheter.  

Delvis var jag med, tillsammans med många andra här i salen, och 
jobbade för att det här skulle komma igång. Jag menar att den drivkraft, 
som ändå kom från fältet och som har lett till positiva effekter, är någon-
ting som vi måste värna om och ta tillvara. Jag uppskattar att det är flera 
som pratar för att vi ännu i den här processen ska beakta det arbete som 
har gjorts. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag har samma uppfattning. När det gäller de här strukturprogrammen, 
så jag tror att man för lite har beaktat tredje sektorn. Av min egen erfa-
renhet tror jag faktiskt inte att det är ministrarnas fel, inte direkt. Det är 
förvaltningen, det är något otroligt byråkratiskt och stelbent. Det är näs-
tan ibland som man upplever att de är emot tredje sektorn istället för att 
vara för. Jag förstår inte varför det ska vara så här på Åland när det gäl-
ler strukturprogrammen och tredje sektorn. Jordbruket har en massa 
organisationer som är samhällsfinansierade och sekreterare som kan 
försvara och hålla på med de här blanketterna, men tredje sektorn borde 
ju få stöd. I Sverige har de gjort jättefina förvaltningar där parlamentet 
går in och stöttar tredje sektorn. Här känns det mera som om landskap-
et är emot förvaltningen.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Tack, fru talman! Tack för ett gott anförande. Eftersom ltl Sundback frå-
gade efter siffrorna så vill jag klargöra dem. Siffrorna som jag talade om 
finns på sidan 2 i bilagan om konsekvensanalysen. Det var stödets andel 
av lantbruksproduktionens omsättning. Före EU-inträdet var det 20 
procent varav Åland betalade 4,4 procent och riket ungefär 15 procent. 
Riket betalade alltså 3-4 gånger mera. Efter EU-inträdet 1999, fyra år ef-
ter inträdet, så betalades 38 procent av lantbruksinkomsterna med de 
tre delarna; stöd från Åland, riket och EU. 12,5 procent, en mindre del, 
gick genom Åland och 25,2 procent gick igenom riket. Det var denna 38 
procent. Sedan plötsligt år 2011 har det blivit 47 procent. Det är väldigt 
mycket, och då betalar Åland klart mera än att vad riket gör. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund 

Tack, fru talman! Det går in på den senare delen av dygnet och vi fortsätter 
att debattera den nya programperioden för lantbruket. Jag tänkte först kom-
mentera de tidigare anförandena som har hållits. Man har pekat på kostna-
derna och att det är mycket skattemedel som lantbruket förbrukar. Så kan 
man tycka och så kanske det är. Men det här är en del i hela EU-politiken. 
Man har gått med i EU, man har varit med och godkänt EU-program som 
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delvis är EU-finansierade och sedan ställer man ett motkrav på finansiering-
en från den nationella staten, i det här fallet självstyrelsen. Inte är det något 
konstigare än det. Sedan står man här och skuldbelägger jordbruket för att 
man har använt mycket av skattebetalarnas pengar. Vi fick just en förklaring 
av ltl Jansson, jordbrukarnas omsättning är mer beroende av finansiering 
från EU. Det sade jag i en replik tidigare, jag förklarade att det kan bero på att 
priserna på de produkter vi odlar idag sjunker och lönsamheten sjunker. Då 
blir finansieringsdelen från allmänna medel större. Det kan vara en förkla-
ring. 

Man har också nämnt varför jordbruket ska få stöd, ingen annan näring får 
stöd.  

Restaurangmomsen sänktes från 22 procent till 13 procent härom året. Det 
är ett stöd. Kanske inte ett stöd direkt så att vi diskutera det här, men i varje 
fall, det är ett stöd till näringen och det var mening att man skulle ta vara på 
det. 

Sedan har vi rederinäringen, inte ett ord nämner man när pengarna går till 
rederinäringen. Men när pengarna går till jordbrukets behov så då försöker 
man alltid skuldbelägga att det är vi som har begärt det här. Nej, vi är med i 
ett system som andra har skapat och då måste man vara nöjd och betala, eller 
säga som det är; att vi inte accepterar systemet. Men så här är verkligheten. 
Sedan försöker man på något vis påstå att vi får tillräckligt mycket pengar. 
Den argumentationen kan vi säkert komma tillbaka till senare. 

När det gäller miljöinsatserna så nämndes det också att vi inte har sett nå-
got resultat. Om jag inte missminner mig så gjordes det en undersökning som 
visade att man har minskat fosforutsläppen med 20 procent tack vare de mil-
jöstöd och miljöinsatser som har gjorts. Visst har det gett resultat, det kan 
man inte förneka. Om det sedan är tillräckligt kan man alltid diskutera fort-
sättningsvis. 

Ytterligare vill jag ge ett förslag på att vi ska remittera det här ärendet till 
utskottsbehandling. Jag tyckte att ltl Harry Jansson från centern var inne på 
samma sak. Det finns skäl att diskutera den här frågan i utskottet. Jag hoppas 
att få stöd från centergruppen i det här fallet. Det är en så pass viktig sak. Det 
är alldeles för enkelt att vi ska avsluta den här viktiga debatten för den här 
näringen bara genom att det här ärendet ska gå som ett meddelande och se-
dan är det fritt spelrum för landskapsregeringen.  

På basen av detta vill jag också föreslå att jag bordlägga ärendet till in-
kommande onsdag för fortsatt diskussion. 

En vacker dag som denna när de åländska jordbrukarna har fullt upp i åk-
rarna med att så och sätta och skapa förutsättningar för att till hösten för-
hoppningsvis bärga en god skörd, ska vi i lagtinget diskutera och skapa förut-
sättningar för det åländska jordbruket och övriga företag som är berörda av 
den nya programperioden 2014-2020. 

Att satsa på ett jordbruk är en livsstil och en satsning som sträcker långt 
längre än en programperiod. Därför är det viktigt från politiskt håll att ge sig-
naler att vi tror jordbruket på Åland har en framtid. 

Det åländska jordbruket är av stor betydelse för Åland, både ur närings- 
och natursynpunkt. Den lokala förädlingen av råvaror växer, vilket gynnar 
jordbrukarna, sysselsättningen och exporten av åländska produkter. Samti-
digt skapar jordbruket ett öppet landskap. 
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Att Åland får en allt större småskalig livsmedelsindustri ska ses som ett 
välkommet tillskott då de traditionella näringarna dras med bristande lön-
samhet. 

Landskapsregeringens förslag till reviderat LBU-program, som ligger till 
grund för dagens debatt, har gett upphov till skarp kritik från jordbrukarhåll 
och det samlade livsmedelsklustret. Orsaken är att förslaget medför att stö-
den, framförallt miljöstödet, kommer att minska cirka 10 miljoner euro, dock 
har det kompenserats på annat vis så nettominskningen är inte så stor som 10 
miljoner.  

Hur rimmar detta med EU:s intentioner att under kommande programpe-
riod sätta fokus på miljö och företagande? Hur rimmar detta med landskaps-
regeringens strategi för hållbar utveckling 2051? Hur rimmar det med en le-
vande landsbygd? Hur rimmar det med intentionen om ett utvecklat jordbruk 
på Åland och näringsministerns mantra om 1 000 kor? Det finns bara ett svar 
på dessa frågor: Illa! Mycket illa! 

Med så pass drastiskt minskade anslag för miljöstöd finns det en uppenbar 
risk för att jordbrukarna helt väljer att hoppa av miljöstödet, vilket sannolikt 
leder ökat utsläpp av närsalter; fosfor och kväve. Detta går stick i stäv med 
EU:s intentioner och står i strid med dagens självklara politiska strävanden 
mot hållbar utveckling, innefattande ett hållbart, utvecklat jordbruk för att 
inte tala om landskapsregeringens färska ”hållbarhetsmeddelande”. En mil-
jömässig tillbakagång, alltså. Går landskapsregeringens förslag igenom kan 
den nybildade föreningen ”Lumparns vänner” snabbt få en motpol i ”Lum-
parns ovänner”.  

Ett bra exempel på hur snett landskapsregeringens förslag slår gäller 
Ålands största ekologiska gård. Det har just sagts i replikskiften att den ökade 
insatsen på 3,5 miljoner går helt och hållet till en ekologisk gård. För den 
gården utgör det nya förslaget en minskning av stöden på cirka 21 000 euro 
per år, enligt gårdens remissvar. 

Under 2013 levererar gården cirka 100 ton ekologisk säd till Österängs-
kvarn för vidareförädling och under 2014 önskar kvarnen ha en leverans på 
cirka 270 ton, alltså nästan en tredubbling!  Allt detta kan nu gå förlorat. Re-
sultatet av det liggande programmet blir odling på en defensiv nivå, där ut-
vecklingsmålen ställs åt sidan för att istället inrikta sig på ren överlevnad. Det 
blir permitteringar av anställda. Resultatet blir att anställda sägs upp. Inve-
steringsstöd har också tidigare getts för att satsa på en stor torkanläggning 
för ekologiskt spannmål som ska klara av att ta mot sin egen men även and-
ras ekologiska säd. Idag tar de emot cirka 570 ton. 

Nu vill de åländska regeringspartierna, inklusive centern, slå undan benen 
på den här verksamheten. Man kan fråga sig: Hur tänker ni egentligen?  

Gården har också stora utbyggnadastankar. Just nu har man lagt utbygg-
nadsplanerna på is, de får vila.  

Det finns även en upprördhet inom hela livmedelsklustret, vilket till stor 
del beror på den ovilja landskapsregeringen har visat att lyssna på näringen 
när man påpekat konsekvenserna av de förslag som ligger till grund för da-
gens debatt. 

Det åländska livsmedelsklustret, dvs. primärnäringarna och livsmedelsin-
dustrin tillsammans, står för en total omsättning på drygt 145 miljoner. Anta-
let direkt sysselsatta uppgår 890 personer och indirekt till 1 350 personer. 
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Livsmedelsindustrin, i sig själv, står för cirka 46 procent av den åländska 
tillverkningsindustrin omsättning. 80 procent av produkterna exporteras till 
en summa av cirka 110 miljoner euro per år. 

Istället för att utveckla denna växande näring kan regeringspartiernas för-
slag till LBU-program resultera till en avveckling av näringen. Försvinner rå-
varorna, så försvinner livsmedelsförädlingen. 

De ekonomiska konsekvensanalyser som landskapsregeringen redovisar 
jämför enbart stödnivåerna, däremot inte konsekvenserna för gårdarnas lön-
samhet. Detta är en stor brist och gör att man kan dra slutsatsen att land-
skapsregeringen inte heller är insatt vilka konsekvenser programmet får för 
jordbruksnäringen. Fårnäringen har man överhuvudtaget inte gjort en kon-
sekvensanalys på. Fårnäringen är en viktig del för att hålla det öppna land-
skapet. Risken är att en stor del av fårnäringen kommer att läggas ner.  

Samtidigt skriver landskapsregeringen i det liggande programmet, jag cite-
rar: ”Ger goda verksamhetsförutsättningar för lantbruket och bidrar till en 
god miljö. Förutsättningarna blir konkurrenskraftiga med tyngdpunkt på 
att utveckla gårdarnas produktivitet genom t.ex. investeringar i innovativ 
teknik och miljösatsningar. Fokus ligger på produktion av råvaror till livs-
medelsindustrin samt en högre förädlingsgrad. Miljöstödet riktas till åtgär-
der som ger en konkret miljönytta och investeringsstödet syftar till att 
skapa förbättrade produktionsförhållanden.” Frågan inställer sig: Hur kan 
landskapsregeringen och jordbruksnäringen komma till så vitt skilda slutsat-
ser? Politik och verklighet går inte ihop. Skulle det rent av behövas en konse-
kvensbedömning av en opartisk part för att få fram sanningen? Vi har hört 
det i tidigare anföranden här, att man har ifrågasatt om man borde ha en helt 
utomstående utredning. 

Landskapsregeringens förslag till LBU-program för perioden 2014-2020 är 
miljömässigt bakåtsträvande, hotar att slå undan benen på primärprodukt-
ionen och därmed den växande livsmedelsförädlingen på Åland. 

Ålands Framtid kan därför inte omfattade förslaget utan att stöden läggs i 
nivå med det åländska jordbrukets behov för att på ett hållbart sätt kunna 
verka på en konkurrensutsatt marknad.  

Hur ska vi finansiera detta? Det kallas prioritering. Har vi råd att skrota 
jordbruket kan man fråga sig? Vad händer om det blir en sådan effekt att en 
stor del av jordbruket läggs ner?  

Vi ska prata kortrutt om några dagar, då handlar det om flera hundra mil-
joner. Där finns det pengar. Hur ska vi finansiera det?  

Fru talman! Med dessa ord får det räcka för min del, tack. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Ltl Eklund tog upp frågan med näringsutsläpp och närings-
givor och han hade rätt när han sade att det har minskat. När man ser i 
ÅSUB:s statistikbok så har fosforgivorna på åkrarna i princip halverats 
de senaste tio åren. Att det har gett resultat, med en minskning hittills 
med drygt 30 procent ute i vattendragen, kan man också se i landskaps-
regeringens egen utredning. Det är ett faktum att miljöstödet har gett 
resultat. Det betyder mindre utsläpp i våra vikar och framförallt i Lum-
parn som vi nu försöka rädda. 
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Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Ja, det ville jag påpeka. Miljöstöden har gett effekter 
på fosforutsläppen och förhoppningsvis på Lumparn. Varför jag nämnde 
att Lumparns vänner kan bli Lumparns ovänner det är om det blir en 
sådan effekt att många går ur miljöstödsprogrammet och att man helt 
enkelt inte följer det, då kan det bli motsatt effekt. Man frångår pro-
grammet, ökar gödselgivorna och allt detta och då har man inte nått må-
let.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Fru talman! Förslaget kommer att ta död på den framgångsrika ekolo-
giska spannmålsodlingen, sade ltl Eklund. Eko-stöden ligger faktiskt 20 
procent över stöden i riket. Eko-stödet för spannmål är 206 euro högre 
för eko-odling än för konventionell spannmålsodling. Vi på Åland har 
investerat oerhört mycket de senaste åren på eko-odling. Vi är ledande i 
Finland. Borde inte en viss konkurrensfördel ha kommit till godo av de 
tidigare årens investeringar också?  

Detta med konsekvensanalys över lönsamheten, konsekvensanalysen 
som är gjord är utformad enligt överenskommelse med ÅPF för att på-
visa skillnaderna i överföringarna mellan den nya perioden, den gamla 
perioden och med riket.  

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! När det gäller eko-odlingen så är det inte är någonting 
som jag hittat på. Jag har tittat på remissvaren från Mats Häggblom. Jag 
har personligen pratat med honom i morse för att få bekräftat det jag 
säger och det stämmer. Hans framtidsutsikter är precis det som jag re-
dogjorde för och det står också i remissvaret. Han kommer att fundera 
på att ändra inriktning, gå över till konventionell odling och odla vall 
och få vallstöd och köra resten på sparlåga. Sedan kanske han måste ta 
ett jobb utanför sin verksamhet. Ja, Karlström pustar. 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Fru talman! För det första tycker jag att man inte ska ta upp enskilda 
personer och gårdar. Vi kan i så fall titta på flera gårdar generellt. Det 
finns också en kostnadsbit, på 20 000 euro inkomstglapp, som ltl 
Eklund lyfte upp. Vi ska också veta att eko-odlingen inte har samma 
krav som övrig konventionell odling vad gäller förgröningen.  

Inte ens inom inkomststödspolitiken, som Finland ansvarar över, 
räknar man ut lönsamhetskalkyler, eftersom det finns så otroligt olika 
gårdar beroende på vilka åtgärder man väljer och på vilket sätt man 
kommer att göra. Det går inte att göra en lönsamhetskonsekvensanalys 
för alla 500 gårdar på Åland. Det kommer inte att kunna ske. Vi måste 
ta generella stora riktlinjer.  

Jag undrar i förlängningen hur ltl Eklund kan stå och försvara ett 
självständigt Åland när man i parlamentet tar upp enskilda gårdar på 
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det här sättet? Hur skulle exempelvis ett skattebehörighetssystem fun-
gera om det drabbar ett enskilt företag eller en enskild organisation? 

Ltl Brage Eklund, replik 

Bästa ltl Karlström, jag skulle inte ha tagit upp det här om jag inte skulle 
ha frågat den berörda gården. Jag frågade om jag kunde använda hans 
uttalanden, remissvar och det som han sade åt mig. Absolut, sade han. 
Det är Ålands största eko-gård. Även om de skulle odla konventionellt så 
skulle det vara Åland största gård. Vi pratar om rationaliseringar och ef-
fektiveringar. Far ut till Mats Häggbloms gård och titta på hur gården 
drivs så får ni se på effektivitet. Jag skulle inte ha tagit upp den här en-
skilda gården om jag inte hade haft lov av berörd person. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Ltl Brage Eklund sågar det här meddelandet. Det är 
inte så överraskande. Som vanligt när Ålands Framtid öppnar munnen 
så rullar stödmiljonerna ur fickorna. Den här ökningen på ytterligare 
några miljoner som några önskar, inklusive ltl Eklund, ska finansieras 
på något sätt.  Var ska de miljonerna tas? Nyss skulle kommunerna ges 
ytterligare några miljoner och nu är det ytterligare några miljoner till 
lantbruket. Var ska de miljonerna tas? Det enda jag har hört är att man 
ska minska ner på sjukvård och utbildning och det kan jag inte accep-
tera. 

Det här programmet som landskapsregeringen presenterar är ett för-
slag som är lika bra som det är i riket eller på vissa punkter till och med 
bättre, precis det som efterfrågades i första remissen. Det är väl bra, el-
ler? 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Som vanligt när Petri Carlsson öppnar munnen så har 
han samma retorik. Var ska miljonerna tas ifrån? Det är bara att titta på 
våra förslag till de motioner vi har lagt. Titta på motionen om sparåtgär-
der i den offentliga sektorn. Titta på hur man använder pengarna, t.ex. 
trafikavdelningens 1 miljon som man har sparat in, vart gick den? Det 
redovisades inte överhuvudtaget. Nog finns det möjligheter att spara. 
Det där är en chimär, man försöker hela tiden skuldbelägga oss. Ja, då 
ska det minskas på lärarna och det ska minskas på sjuksköterskor och 
det stämmer inte överens. Hur gör man i företagsvärlden idag när man 
måste göra någonting? Ja, man titta på verksamheterna och hur man 
kan spara pengar. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Ja, jag har tittat också i motionerna. Jag ställer frå-
gorna igen eftersom jag inte får svar. Jag får inte svar på var de miljo-
nerna ska tas. Det som har beskrivits i motionerna är inte tillräckligt. 

En viktig aspekt, som man inte ens diskuterar, är priset på produk-
terna. Ska våra lantbrukare få långsiktig hållbar lönsamhet så måste 
man få bra betalt för sina produkter. Ett sätt att få det är att vidareför-
ädla produkterna ännu mera och för det krävs stora investeringar. Det 
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här tar landskapsregeringen fasta på i meddelandet. Det är väl också 
bra, eller? 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Märkväl, vi har inte kritiserat investeringsstödet över-
huvudtaget, om jag minns rätt vad jag sade i mitt anförande. Men för att 
man ska investera så måste man få tilltro till politiken också. Gårdar 
som ligger på gränsen i ekonomin idag gör inte investeringar bara för att 
det finns investeringsstöd och om man inte har tilltro till den politik 
som förs. Den här programperioden är sex år. Ett jordbruk är en gene-
ration, 20-30 år måste man planera framåt. Det får vi göra. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl John Hilander, replik 

Tack, talman! Ser ltl Eklund att insatserna för miljöstöd har haft effekt 
hittills? Har man använt miljöstödet på rätt sätt? Har det varit intres-
sant för jordbrukarna att utföra miljöåtgärder som våtmarker osv. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! När det gäller våtmarker så har det hittills inte funnits 
i stödprogrammen. Det som är på gång nu är helt okej. Sedan är det frå-
gan om det ska gå via Leader och det kan man ha åsikter om. De som 
representerar Leader kanske inte delar uppfattningen om att man ska ta 
pengar till miljöinsatser inom jordbruket. Men det är helt okej, men se-
dan är frågan om man uppnår målet. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Tack, fru talman! Bästa kollegan Eklund, en fråga som vi särskilt idag 
har orsak att ställa oss, efter de senaste veckornas debatt och dagens de-
batt, är vilket som är det största hotet mot framtidstron i jordbruket. Är 
det de som talar om att vi har goda möjligheter att utveckla jordbruket 
med det program som nu föreligger för de kommande åren? Eller är det 
de som totalt svartmålar förutsättningarna? Jag vill nog säga att det är 
nog alla de som nu svartmålar och skrämmer upp jordbrukarna och ber 
dem stoppa sina investeringsplaner osv. Har inte Ålands Framtid alls 
något ansvar för att skapa framtidstro för det åländska jordbrukets del? 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Jag tror att alla jordbrukare både är läskunniga och 
räknekunniga. Vi från Ålands Framtid behöver nog inte skrämma upp 
jordbrukarna för att man ska få den här bilden av LBU-programmet som 
är på gång nu. De är företagare, de är vana att investera och tro på fram-
tiden och det gör vi inom Ålands Framtid också. Men man har inte till-
tro till den politik som förs idag, det är det som är det värsta. Program-
met varar sex år, man vet inte vad som kommer efter det och i debatter-
na och i samband med uttalanden får man känslan av att man vill 
skuldbelägga och svartmåla jordbruket som någon slags bidragsbero-
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ende. Vi ska komma ihåg att det här i botten är ett konsumentstöd. Allt 
bygger på att det här är ett konsumentstöd. Bara för att man ska hålla 
prisnivån låg för konsumenterna så gick man in och kanaliserade stöden 
via jordbruket.  

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Låt mig ta ett aktuellt exempel utan att peka ut någon jord-
brukare eller någon gård. Vi har en gård med en omsättning strax under 
eller strax över 1 miljon euro per år och så får man 400 000 euro i sam-
hällsstöd enligt det gamla programmet. Det nya stödet kommer att ligga 
20 000 euro lägre på en bruttonivå, men tack vare att man också tappar 
kostnader så blir netto ungefär 10 000 euro sämre i stöd. En omsättning 
på 1 miljon med samhällsstöd på 400 000 euro, är det katastrofalt? Om 
man säger sig vara så väldigt räknekunnig så kan man säkert svara på 
den frågan på ett tillfredsställande sätt. Låt oss höra! 

Ltl Brage Eklund, replik 

Jag kan inte säga om det där exemplet på stöd är förenligt med den går-
den, att gården har 1 miljon i omsättning och får ett stöd på 400 000 
euro. Är det siffror som faktiskt är intakta eller är de bara gripna ur luf-
ten? Jordbruket idag är inte någon näring där man täljer guld. Det ligger 
på gränsen. Det finns t.o.m. sådana jordbrukare som fogden jagar när 
stöden kommer. Gränsen är nog ganska nära. Resultaten är inte sådana 
att man sätter tummarna i hängslena och njuter.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Runar Karlsson 

Fru talman! Jag ska först läsa vad EU skriver om sin jordbrukspolitik. ”I 
slutändan är det EU:s invånare som gynnas av den gemensamma jord-
brukspolitiken. Det finns alltid gott om mat i våra butiker och snabbköp till 
priser som ofta är rimliga. I de flesta EU-länder lägger en genomsnittsfa-
milj idag omkring 15 procent av sin månadsinkomst på mat. Det är ungefär 
hälften jämfört med 1962.”  

Det här visar att EU:s jordbrukspolitik har varit lyckosam för konsumen-
terna. EU kommer att göra allt i sin makt för att se till att jordbrukarna inte 
får mera betalt för sina produkter.  Varför det? Ja, för solidaritet med tredje 
världen. Vi här uppe i I-länderna har råd att betala mera för maten, men U-
länderna har inte råd.  

Om man skulle förändra jordbrukspolitiken i Europa, och i hela världen, så 
skulle förstås matpriserna markant stiga, vilket antagligen skulle medföra att 
en miljard människor skulle svälta. Vi pratar om solidaritet.  

Här raljerar man om att vi betalar hundratals miljoner till jordbruket när 
det är ett stöd till dem som inte har råd att betala mat. Det är så det är! Det är 
inte jordbrukarna och bönderna som får pengar till att köpa nya traktorer. 
Det handlar om att folk ska ha råd att köpa mat. 

Fru talman! Det var lite globalt, om vi tar lite lokalt så märkte ni väl alla att 
ltl Eliasson, av olika orsaker, höll ett gruppanförande här. Det var ett bra an-
förande som jag långt kan sympatisera med. Dock har jag, av olika orsaker, 
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haft vissa andra mera starka åsikter i den här frågan. Jag tänker nu framföra 
dem här.  

Fru talman! Det handlar om vår rena mat, det handlar om vår miljö och 
det handlar om 1 300 arbetsplatser. Det handlar om att jordbrukarna ska ges 
möjlighet att försörja sig, det handlar om mat till pris som alla ska ha råd 
med och det handlar om en levande landsbygd och skärgård. Ja, detta med-
delande handlar om hela Åland och alla ålänningar. 

De senaste EU-programmen 2000-2007 och 2007-2014 vad gäller jord-
bruket så måste väl de flesta av oss medge att det blev en succé. 

Näringsministern sade för en stund sedan här att vi är ledande bland eko-
odlingen i Finland. Det om någonting ska vi vara stolta över och det har de 
här programmen åstadkommit. 

Under dessa perioder lyckades politikerna tillsammans med jordbrukarna 
och förädlingen bevara och utveckla verksamheten hos många företag. För att 
ta några exempel: Chipsen, som grundades för över 40 år sedan, har under 
denna period gjort stora investeringar både i produktion och i miljön och är 
idag en av de modernaste fabrikerna i världen vad gäller chipstillverkning. 
Det är dock en mycket liten verksamhet för moderbolaget, men för Åland 
oerhört viktig. 

Vårt mejeri ÅCA, som lade sin grund för över 90 år sedan och har anor från 
1800-talet, producerar idag antagligen världens eller åtminstone en av värl-
dens renaste och miljövänligaste mat. Dessutom är företaget idag i princip 
utsläppsfritt.  

Vi har Dahlmans slakteri, cirka 90 år på nacken, som är en förutsättning 
för mjölkproduktionen och köttproduktionen. Vi vet att mjölkproduktionen 
genererar djur som går till köttförädlingen. Här har Dahlmans tagit ett stort 
ansvar i och med att andelsslakteriet lades ner. Här tog det familjeägda 
Dahlmans stafettpinnen och driver företaget vidare. Antagligen täljer de inte 
guld men de är oerhört viktiga för den här branschen, utan slakteri har vi 
knappast någon djurhållning alls på Åland.  

Trädgårdshallen som grundades för cirka 50 år sedan är idag Finlands le-
dande inom flera produkter. Trädgårdshallen har idag cirka 150 odlare som 
levererar bland annat lök, grönsaker och äpplen och de är ledande inom det 
området.  

Sedan har vi många mindre förädlingsföretag som har verkat en kortare tid 
såsom Bolstaholms gård som levererar kvalitetskött, Överängskvarn som för-
ädlar ekologiska produkter, flera äppelodlare som förädlar äpplen till juice 
och många fler.   

Alla dessa förädlare har byggt upp sina kunskaper under många årtionden 
och det tillsammans med stora investeringar utgör idag en unik och konkur-
renskraftig produktion som levererar säkra och efterfrågade produkter. 

Grunden till dessa förädlare är många skickliga jordbrukare som inget 
hellre önskar än att få ekonomiska möjligheter att kunna fortsätta sin pro-
duktion. Det är jordbrukare som generation efter generation utvecklat en allt 
miljövänligare produktion. Det åländska jordbruket och åkarna har levererat 
mat i hundra år.  

I många länder skövlar man regnskog och man kan odla bara ett eller två 
år sedan är det öken. Här tar det åländska och det europeiska jordbruket ett 
stort ansvar och har en viktig roll.  
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Ålands konventionella jordbrukare, tillsammans med de ekologiska jord-
brukarna, kan antagligen leverera världens renaste mat. Man anser att 
Europa har en av världens renaste mat och Finland anses ligga i topp. Vi kan 
nog med fog påstå att Åland har världens renaste mat som vi kan leverera till 
våra skolor och daghem. 

Aldrig har jordbruksproduktionen varit så miljövänlig och samtidigt fått 
fram så mycket rena produkter till våra förädlare som nu. 

Det unika är att lilla Åland, med endast 14 000 hektar åker och 5 000 hek-
tar beten, kan ha ett mejeri, ett slakteri, en chipsfabrik, en trädgårdshall och 
många flera förädlare. Det finns ingen annan ort i världen som har så många 
förädlare.  

Tillsammans ger detta 1 300 arbetsplatser eller cirka 10 procent av de 
åländska arbetsplatserna. 1 300 arbetsplatser som, förutom inom jordbruket 
och förädlingen, också finns inom transportsektorn, handeln, banker, försäk-
ringar, veterinäryrket, byggbranschen och många fler. Det som vi kallar jord-
bruksklustret. 

Man kan lugnt säga att jordbruket inklusive jordbruksklustret tillsammans 
med sjöfarten och dess kluster utgör stommen i den åländska välfärden. Och 
ingen av oss har någonsin fört en politik som äventyrar sjöfarten och sjöfarts-
klustret. Tvärtom, vid EU-inträdet så tiggde vi och bad av EU att vi skulle få 
behålla sjöfarten och att de inte skulle behöva betala en cent i skatt. Varför 
gjorde vi det? Ja, det var för arbetsplatsernas skull, ingenting annat. 

Tittar vi vad dessa 1 300 arbetsplatser direkt genererar så kan vi konstatera 
att om var och en har en beskattningsbar inkomst på 25 000 euro så genere-
rar de 4,5 miljoner i kommunalskatt i året. De genererar arbetsgivaravgifter 
på 6,5 miljoner per år och de genererar statsskatt på ett par miljoner per år. 
Tillsammans genererar de 1 300 arbetsplatserna direkt 13 miljoner.   

Sedan finns det mycket till. Om många av dessa istället skulle gå arbetslösa 
så skulle det kosta i andra ändan.  

Det är utom all rimlig tvivel att det lönar sig ersätta den här branschen 
med de pengar som jag och många av oss tycker att vi borde ersätta. Vi tycker 
att stödet borde vara oförändrat. 

Tyvärr verkar den nuvarande näringspolitiken äventyra delar av den nuva-
rande jordbruksproduktionen och förädlingen. Men vad kanske värre är att 
den omintetgör framtidstron. 

I och med att jordbrukspolitiken är helt reglerad i EU så är den långsiktiga 
stödpolitiken helt nödvändig för jordbruksproduktionen och för miljön. Det 
har den varit i många, många år nu. 

Nu vill man förändra det genom att försämra för den ekologiska odlingen 
och för den miljövänliga odlingen och detta till priset av en minskad jord-
bruksproduktion. Det finns en mycket stor risk här att man lägger om och 
man vill inte att det blir mera stödproduktion. Man orkar helt enkelt inte ha 
en ekologisk produktion utan man övergår till annat som ger sämre och 
mindre produkter.  

Nämnas kan att av de idag stödberättigade betena om 5 000 hektar så ska 
bara 2 500 hektar stödas i framtiden. Det betyder att 2 500 hektar växer igen. 
Detta kommer att bli en liten dolkstöt för fårfarmarna, vilket betyder mindre 
köttproduktion. Här har verkligen Dahlmans lyckas hitta en ny nisch genom 
att sälja åländskt fårkött till den finska marknaden och det åländska köttet är 
mycket dyrare än andra länders, det är mycket exklusivt. 
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Stöden till miljö- och ekoodling minskas med cirka 1,5 miljoner euro per år 
och det kommer att medföra mindre eller inga eko-odlare alls och en mera in-
tensiv konventionell odling. Det finns redan nu konventionella odlare som 
anser att miljötilläggsstöden är för låga så att man väljer bort dem och går 
tillbaka till sjuttiotalsodlingen som ger mera produkter men har betydligt 
högre utsläpp.  

Jag är med i projektet ”Rädda Lumparn” på initiativ av ltl Sundman. Det 
projektet blir i princip omöjligt. Varför ska vi försöka minska på utsläppen 
när vi har en politik som ökar utsläppen? 

Det här kommer också att minska den ekologiska produktionen på Åland. 
Vi läser i dagarna i tidningen att nio av tio utländska fruktar innehåller be-
kämpningsmedel. Man till och med avråder barn att äta dem. Var och en 
frukt innehåller kanske inte så mycket över gränsvärdena, men man pratar 
om cocktaileffekten. Det här är verkligen skrämmande. Ska vi inte fortsätta 
att ge våra konsumenter på Åland en egen inhemsk ekologisk produktion? 

Allt det här vill landskapsregeringen göra för att spara 500 000 euro per år 
på ett enskilt utgiftsmoment inom näringsavdelningen.  

Det finns en risk att det här är kontraproduktivt och att det späder på i 
andra ändan, exempelvis arbetslöshetsersättningen.  

I Sverige har man gjort en uträkning som säger att en arbetslös kostar 
samhället lika mycket som en offentligt anställd. En offentligt anställd på 
Åland kostar cirka 50 000 euro per år. Således utgör denna halvmiljon 10 ar-
betslösa personer. Den nuvarande jordbrukspolitiken kommer att medföra 
att fler än 10 arbetsplatser försvinner. Därför är det utom all rimlig tvivel att 
det här kommer att kosta samhället mera än vad det skulle göra om vi skulle 
öka stödet med en halv miljon. 

Varför ska inte jordbrukarna också vara med och spara? Visserligen ska de 
vara med men de har redan dragit sitt strå till stacken. Om det går, som åt-
minstone jag tycker, att stöden borde vara oförändrade så skulle det vara 
oförändrat från 2007-2020. Stödet skulle vara oförändrat i 14 år. Med en in-
flationstakt på 2-3 procent, vilket är lågt räknat vad gäller jordbruket, så 
skulle stöden vara 30-40 procent lägre år 2020 än vad det var 2007. Nu vill 
man dra ner stödet ytterligare med en halv miljon så det börjar bli en ned-
dragning på ungefär 50 procent från 2007 till 2020. Det finns ingen bransch 
som klarar det. Men jordbruket kan tydligen klara av att man kan sänka stö-
det med 30-40 procent. Här går nog smärtgränsen.  

Herr talman! För produktionens skull, för miljöns skull, för arbetsplatser-
nas skull och för att vi även i fortsättningen ska kunna erbjuda ålänningarna 
en säker och ren mat så måste den jordbrukspolitik som gäller under nuva-
rande period gälla även för åren 2014- 2020. 

Därför vädjar jag nu till landskapsregeringen att tänka om och se om man 
inte kan trygga 1 300 arbetsplatser, öppna landskap och vår miljö.  

Herr talman! Sedan vill jag gå in lite grann på partiernas valprogram. Jag 
har gått igenom varenda ett. Jag kan konstatera att samtliga partier har sen-
aste val lovat hur man ska göra.  

Moderaterna skriver: ”Landskapsregeringen går ut med en omfattande 
informationskampanj om kretsloppsbaserad ekologisk odling samt kompo-
nerar ett stödpaket för de odlare som uppfyller högt ställda krav.”   

Socialdemokraterna skriver: ”Socialdemokraterna anser att Åland ska 
sträva till att helt gå över till ekologisk matproduktion. Som ett första steg i 
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den riktningen ska alla åländska skolbarn ges möjlighet att äta ekologisk 
och närproducerad mat”.  

Centern skriver: ”Centern värnar om de öppna landskapen. Livsmedels-
industrin utgör drygt hälften av Ålands industri. Bra råvaror förutsätter 
god konkurrenskraft inom jordbruket och tryggar livsmedelsindustrins 
framtida utvecklingsmöjligheter inom närproducerat.” 

Liberalerna skriver: ”Livsmedelssektorn omfattar av primärnäringarna 
och livsmedelsindustrin. Livsmedelsindustrin är vår största industri som 
exporterar huvuddelen av sin produktion. Räknat med indirekta effekter på 
transport-, bygg- och handelsnäringarna är sysselsättningen inom livsme-
delsklustret 1 400 personer. Jordbrukare ska uppmuntras till att producera 
råvaror med minsta möjliga belastning för miljön”.  Man nämner också eko-
logisk produktion. 

Ålands Framtid skriver: ”I ett större perspektiv är det åländska jordbru-
ket ett skärgårdsjordbruk och bör också anpassas efter dessa förhållanden 
och begränsningar. Jordbruket har också en viktig roll i miljöarbetet; en le-
vande landsbygd ger öppna landskap och skapar livskvalitet.” 

Med detta vill jag säga att vi har alla varit med och lovat att det här ska 
fortsätta. Vi ska även i framtiden hålla de 1 300 arbetsplatserna. 

Ofta nämns ekonomin och att vi måste spara. Ja, vi måste spara. Jag roade 
mig med att titta hur den allmänna förvaltningen, avdelningarna, har ökat. 
Från 2007 till 2013 så har de ökat med 2 miljoner per år. Och här ska vi inte 
ha råd att betala en halv miljon per år som säkerställer 1 300 arbetsplatser 
och där vi verkligen producerar varor för export! 

Herr talman! Jag vill stöda bordläggningen. Jag stöder också att ärendet 
behandlas i utskottet eftersom vi själva har beslutat i 2014 års budget föl-
jande: ”Utskottet förutsätter att den konsekvensanalys som landskapsrege-
ringen planerar att genomföra av det kommande LBU-programmet förs till 
lagtinget för behandling som är ett meddelande före stödnivåerna fast-
ställts.” Om vi ska följa vårt eget beslut så måste det ju utskottsbehandlas och 
slutbehandlas här före den 17 maj. Det betyder antagligen att man måste 
kalla in lagtinget för en extra session efter Valborg. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Det var mycket långtgående slutsatser som ltl Runar 
Karlsson drog av alla möjliga påståenden och uttalanden här. Jag kan 
inte riktigt omfatta någonting av detta. 

Jag vill replikera på detta om hur bra det var med de låga priserna 
inom EU för tredje världen. Då måste man ju komma ihåg att EU inte 
tillåter fri import av livsmedel från tredje världen. Om man ska vara oro-
lig för prissättningen på EU:s varor så ska man nog analysera det fri-
handelsavtal som USA och EU nu resonerar om. När det avtalet träder 
ikraft då hjälper nog inte en halv miljon i året om man bara ska sköta 
konkurrenskraften med bidrag och inte med produktion och minskade 
kostnader.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Det är utom all är rimlig tvivel att EU:s stödsystem håller 
nere priserna, det är helt klart och det gör att det blir en mångfald jord-
brukare som kan hålla på med jordbruk. Skulle man inte ha detta stöd-
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system så anser man att världens matproduktion kanske handhas av en 
handfull människor. Det skulle i sin tur betyda att priserna markant 
skulle öka. Det gäller nog att mångfalden inom jordbruket, framförallt 
familjejordbruket, får fortsätta. Blir det stora enheter runt omkring oss 
så då blir det någon form av oligopol och då rusar priserna i väg. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag tror inte det är någon här som har ansett att vi inte ska ha en stöd-
ordning. Det är ju mera frågan om detaljer och om nivåer på stöden, inte 
ens det är av några stora mått jämfört med tidigare program. Jag är lite 
förvånad men jag tycker att ltl Runar Karlsson drar alltför långtgående 
konsekvenser av uttalanden som har gjorts här. Det nämns ingenting 
om marknaden för produkterna. Är det oväsentligt för ltl Karlsson? Det 
har visats om och om igen att livsmedelsindustrin förmår att förädla de 
åländska produkterna för att man ska få ett bra pris. Det är väl där som 
vi ska lägga tyngdpunkten, och inte bara hur man ska kunna mata ut bi-
drag. Var är de nya produkterna som vi ska sälja? Det är väl det som är 
ekonomin i det hela. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Som jag sade så har senaste programperioden varit en 
succé. Det är ju fantastiskt vilka produkter ålänningarna kan leverera 
och detta tack vare de senaste EU-programmen. Vi har en mångfald och 
vi fortsätter att expandera.  

Nu är jag orolig för att det blir en stagnation. Jag hör ju själv vad för-
ädlarna och jordbrukarna säger. Man är orolig. Jag har god kontakt med 
branschen, jag lever mitt i en jordbruksbygd, jag vet hur man resonerar 
och jag vet hur mycket man jobbar. Vi vet ungefär var smärtgränsen går.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Tack, herr talman! EU:s jordbrukspolitik är en lyckad för konsumenter-
na sade ltl Runar Karlsson. Vi i EU producerar faktiskt dubbelt mer än 
vad vi äter och vi slänger bort hälften av all vår produktion. Så lyckad är 
inte hela EU:s jordbrukspolitik. Det finns mycket man kan diskutera, 
men vi kanske inte behöver gå in i de detaljerna. 

Det är oerhört vilken domedagsprofetia vi får höra från talarstolen. 
Stöden bör vara oförändrade, alltså 500 000 euro till om jag förstår ltl 
Karlson rätt. Hur vill ltl Runar Karlsson fördela de 500 000 euro om vi 
skulle hitta åtgärder som passar in? Är det till djurens välfärd? Är det till 
eko-gårdarna? Mera miljösatsningar? Eller på produktiva insatser, kun-
skap och kompetens? Eller ska det delas jämnt på alla 500 gårdar? Det 
motsvarar 83 euro per gård och månad. Hur vill ltl Runar Karlsson för-
dela dessa 500 000 euro? 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Det är kanske lite väl mycket begärt att jag ska kunna be-
rätta det på en minut här. Jag tror att man måste hitta en mix på miljö-
stöd, eko-stöd och betesstöd. Då tror jag att man når upp till en accepta-
bel nivå. Branschen har också sagt det till mig att man tycker att det vore 
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en lämplig åtgärd. Problemet är att stöden helt enkelt minskar för 
mycket på för kort tid. Om stöden fortsätter att minska i takt med inflat-
ionen så skulle man kunna anpassa sig, vilket man har gjort under 
många år. Det har varit en radikal förändring inom jordbruket bara un-
der de senaste tio åren. Det finns ingen bransch som har förändrats så 
mycket och överlevt som jordbruket. Jag bor mitt i bygden, jag ser själv 
med egna ögon hur det har förändrats. 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Det har varit en enorm strukturförändring i jordbruket. Den senaste pe-
rioden har det försvunnit ungefär 120-140 gårdar, trots att vi har haft ett 
mycket mer välfinansierat system än vad man har haft i Finland. Trots 
detta har det försvunnit väldigt många gårdar. Förmodligen kommer 
strukturomvandlingen att fortsätta. Det behöver inte vara en domedags-
profetia där 1 300 arbetsplatser försvinner, landskapet växer igen och 
turisterna kommer att svika Åland.  

Det här är en satsning för framtiden, vi vill ge förutsättningar för att 
producera råvaror till livsmedelsindustrin som vi sedan kan exportera 
för att behålla sysselsättningen på Åland. Detta är själva lysande stjär-
nan i det här programmet. Sedan vill vi göra det hållbart, smart och mil-
jömässigt. Vi vill rikta åtgärderna där de verkligen gör effekt. Vi har ex-
empelvis våtmarker och integrerade skyddszoner, detta har inte gjorts i 
det förra programmet, men kanske vi kan göra det med Leader insatser. 
Jag återkommer till det.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag delar helt enkelt inte Karlströms ideologi i det här fal-
let. Att först släppa ut en massa föroreningar och sedan försöka rena i 
andra ändan så alla miljöexperter vet att det är det sämsta alternativet. 
Man ska försöka hindra att föroreningar uppstår och det har man lyck-
ats med under den här perioden. Landskapets egna utredningar visar att 
utsläppen har minskat med 30-40 procent och ändå har livsmedels-
klustret och förädlingen fått tillräckligt med varor för att kunna fortsätta 
och man har till och med utökat och förbättrat sitt förädlingsvärde. Jag 
är inte emot att det förändras i takt med inflationen, men när man tar 
ett sådant här stort steg så kommer det tyvärr, enligt min bedömning, 
att vara förödande för stora delar av jordbruket och förädlingen. Det är 
inte ansvarsfullt tycker jag. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! Tack ltl Runar Karlsson för ett informativt och analy-
serande inlägg i debatten. Man kan nästan stöda Runar Karlsson till 
hundra procent i de här tankarna.  

Det som oroar mig är att Runar Karlsson representerar centern och är 
gruppordförande. Jag har hört ett annat gruppanförande, med helt 
andra tankar, som skulle vara centerns gruppanförande och där backar 
man tydligt upp landskapsregeringen. Samtidigt har vi hört från cen-
terns styrelse att man vill ha ytterligare 3,5 miljoner, samma som nuva-
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rande nivå. Vem ska man lita på? Ska man lita på Runar Karlsson som 
jag hoppas att har möjlighet att påverka centern så att de ändrar sig eller 
ska man lita på de andra i centern? 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Ja, vem man ska lita på? Jag upplever att centern är hygg-
ligt enig om att man vill bevara jordbruket och förädlingen. Sedan kan 
det finnas lite olika åsikter om var smärtgränsen går. Ingen kan säga vad 
som är exakt rätt eller fel. Jag är väl den som har varit tydligast i det här 
fallet. Jag tycker att det har gått för långt. Inte vill jag heller beskylla nå-
gon annan av mina kollegor för att de har fel. Jag befarar att det här 
kommer att vara kontraproduktivt för Åland och för landsbygden som 
jag hemskt mycket vurmar över. Om detta förfaller så finns det en risk 
att kommunerna inte klarar av att stå upp ekonomiskt och då får man 
väl den här kommunsammanslagningen som många så hett eftertraktar. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! Jag delar ltl Runar Karlssons oro. Man svartmålar 
inte, som sades här tidigare, utan man lyssnar av vad näringen säger. 
Det är detta som det handlar om. Jag är själv jordbrukare och jag vet 
precis hur mina grannar resonerar. Att det går runt ligger så på gränsen 
till marginalerna idag. En del tror att man ska vara effektivare och satsa 
mera. Vi är effektiva här på Åland, vi har satsat och säkert finns det nå-
gon enstaka gård till som kan satsa och vara med. Vi har våra arrende-
rade marker, spridda landskap och små enheter. Vi kan inte göra om 
det, marken finns där den finns och alla gånger uppnår man inte hundra 
procent effektivitet och det måste miljöstödet och stödprogrammet vara 
anpassat till. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Vi får se vad som händer härefter, om det blir enligt för-
slaget eller om det blir några förändringar. Jag har själv stora farhågor 
och har svårt att kunna ta ansvar över den här politiken som medför de 
här stora försämringarna för Åland som helhet. Det känner jag. 

Det återstår att se vad det blir innan beslutet tas i regeringen.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, herr talman! Man brukar säga att det finns dåliga dagar och det 
finns sämre dagar. Jag tror att ltl Runar Karlsson har en av de sämre 
dagarna för det här var den största domedagsprofetia jag har hört från 
denna talarstol. 

Vi har ju jobbat med programmet. Jag hoppade lite till när ltl Runar 
Karlsson föreslog bordläggning. Vi har flera talare på listan, vi har suttit 
här, vi jobbar och vi har en debatt så varför denna bordläggning nu? 

När det gäller utskottsbehandlingen, hur skulle det gå till? Vi har fort-
farande en deadline att skicka ner det här LBU-programmet till Bryssel. 
Eller är det på det viset att ltl Runar Karlsson inte ens vill ha program-
met till Bryssel och att vi ska klara oss helt utan EU-pengar? Vad vill 
centern och ltl Runar Karlsson?  
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Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Ltl Karlsson vill att vi ska följa det beslut vi tog i budgeten 
att det här meddelandet ska slutbehandlas före stödnivåerna fastslås. 
Det har vi själva beslutat här. Jag tycker faktiskt det är rimligt att kräva 
att parlamentet får ta ett beslut om en politik som ska vara i sju år. Det 
tillhör faktiskt de demokratiska rättigheterna. Personligen är jag invald 
att företräda Ålands folk och lämnar jag inte en sådan här viktig sak till 
sju personer i regeringen. De är i och för sig sju kloka personer men i 
alla fall, ett parlament är ett parlament. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, herr talman! Man har i alla fall förstått att centerns lagtingsgrupp 
inte har förtroende för landskapsregeringen och dess arbete. Det har 
man märkt under dagen, men det är ert byke så det får ni tvätta.  

Jag blev lite fundersam över hur ltl Karlsson tänker när det gäller an-
svaret? Nu vill han ha det här ärendet till ett utskott och man vet att då 
kommer programmet inte att hinna till Bryssel. Egentligen vill man vara 
populistisk och man bråkar med landskapsregeringen för att blicka fram 
till nästa val. Det var inte någonting konstruktivt hur man kan göra och 
hur man kan utveckla. Allting ska vara som förr, förändra inte. Var finns 
de konstruktiva idéerna som ltl Runar Karlsson brukar komma fram 
med? Jag saknar den ltl Runar Karlsson, för han finns där, men här är 
allting så svart. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Naturligtvis ska landskapsregeringen ta beslut senast den 
17 maj och skicka iväg det här.  

Om ltl Winé skulle ha hört på vad jag sade, men han kanske inte vill 
höra allt vad jag säger, så sade jag att lagtinget borde ha en extra session 
efter Valborg och slutbehandla detta ärende så att landskapsregeringen 
kan ta ett beslut före den 17 maj. Gör man inte det så då måste naturligt-
vis landskapsregeringen ta det här beslutet och skicka iväg det, men då 
har vi inte följt lagtingets beslut i budgeten 2014. Det finns i och för sig 
även många andra beslut som vi inte heller har följt, men naturligtvis 
ska regeringen ta ett beslut före den 17 maj. Men jag ville att parlamen-
tet skulle vara mera inblandat eftersom det är sjuårig politik som t.o.m. 
går över två val efter det här.   

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade.  

Ärendet kommer att bordläggas eftersom ltl Brage Eklund, understödd av ltl Runar 
Karlsson, har föreslagits att ärendet ska bordläggas till plenum den 30 april. Önskar nå-
gon uttala sig om bordläggningstiden? Ärendet bordläggs till plenum den 30 april. 

På talarlistan finns ännu lagtingsledamöterna Perämaa, Winé och Slotte samt minister 
Fredrik Karlström som får tillfälle att yttra sig. 

Ltl Göte Winé 

Tack, herr talman! Jag känner ändå att vi behöver ta tillfället i akt att faktiskt 
debattera detta just nu. 

På onsdag tycker jag att vi ska ha all respekt för det ärendet som ligger och 
väntar; nämligen skärgårdstrafiken.  
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Herr talman!  Man märker vad strukturfondsstöd berör. Vi har haft det så 
kallade bondeuppropet här tidigare. Under den senare tiden har ni lagtings-
ledamöter säkert, lika som jag, blivit uppvaktade av olika lantbrukare som 
kommer med domedagsprofetior om detta program klubbas. Nu tror jag inte 
att det kommer att bli så nattsvart som det har pratats om.  

Det finns faktiskt vissa lantbrukare som varit riktigt resonliga och att det 
här kommer att bli bra bara vi ger det tid.  

Nu säger vissa lagtingsledamöter; ”oj så här kan vi inte ha det”. Det är väl 
än en gång centers utspel som ofta kommer i samband med jordbruksfrågor. 
Desto närmare valet, desto större chans/risk att vi får ett utspel från centern. 

Man har stått här tidigare och sagt att alla skall vara med och betala. Vissa 
får mindre i börsen, man får betala mer och servicen blir lite sämre. Man har 
t.o.m. sagt att om man inte har råd att gå till ÅHS så får man gå till socialen. 
Var är de orden nu, ltl Runar Karlsson? Men nu ska det inte vara försämring-
ar, nu ska det vara som förr!  

Jag däremot vill att vi verkligen funderar på vad vår politik är i dessa 
strukturfondspengar. Visst är det jobbigt att göra förändringar som kan bli 
försämringar, men det är något man måste göra med tanke på hur det såg ut 
när vi tog vår omställningsbudget. Vi måste sänka olika ramar för att gå mot 
en budget i balans. Vissa saker har vi klarat av, andra inte. Men vi har tagit 
jobbiga beslut som jag själv tycker varit oerhört jobbiga och visst har vissa 
fått det sämre. Det har varit jobbigt, även för mig, att ta sådana beslut. Men 
har vi varit med och godkänt en omställningsbudget så måste vi jobba mot 
den, men tydligen inte centern längre.  

Med omställningspolitik försöker vi sänka våra kostnader och jobba mot 
en budget i balans. 

Nu har vi då dessa strukturfondspengar som vi debatterar. Även här kom-
mer det att bli försämringar, men jag tycker ändå att regeringen verkligen sett 
över det och då framförallt konsekvenserna av LBU-programmet. Det har va-
rit två remisser.  

Alla försämringar kan inte heller regeringen ansvara för. Vad jag har för-
stått så har EU gått mer in och styrt t.ex. vad man ger miljöstödspengar till. 
Visst kan jag erkänna att jag inte heller är nöjd med allt som står här i pro-
grammet men jag har förståelse för komplexiteten i det hela. 

Visst ser man minister Karlströms politik i programmet. Att minister Karl-
ström och jag står ideologiskt en bit ifrån varandra är väl knappast någon 
hemlighet. Men jag måste erkänna att visst har minister Karlström en poäng 
här som är rätt, för hur många gånger har jag inte hört honom säga att man 
måste gå från passiva stödåtgärder till produktivitet. Det finns en hel del så-
dant i programmet och det köper jag om vi har förutsättningar för det. 

Herr talman! Under påsken läste jag detta meddelande. Meddelandet var 
intressant och fick mig att fundera lite. Jag satt ute och läste och samtidigt 
hörde jag traktorerna fara förbi, de hade inte tid med påskfirandet utan vår-
bruket skulle igång. 

Att vi nu måste sänka och göra förändringar är väl klart för inkomsterna 
minskar och då måste vi sänka kostnaderna. Sedan kan vi inte hålla på som vi 
alltid har gjort utan vi måste våga tänka nytt och göra förändringar. Däremot 
behöver vi fundera på för vem vi förändrar och för vem vi försämrar. 

När jag satt hemma och funderade på Ålands jordbrukspolitik så blev det 
tre punkter jag fastnade för. 
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Ska vi fortsättningsvis stöda en som inte har jordbruk som huvudsyssla till 
att få lika mycket i arealstöd som en som har jordbruket som en huvudsaklig 
försörjning för sin familj? Är det lika viktigt med arealstöd för en ”månskens-
bonde” jämfört med den som försörjer sin familj? 

I det här programmet är det storskalighet och produktivitet som vi ska 
främja, det lilla genuina jordbruket får stryka på foten och även det miljö-
mässiga får ta stryk här tyvärr.  

Herr talman! när det gäller den sista punkten så blev jag att fundera på vad 
som är ett hållbart jordbruk i detta program? Jag har själv tidigare kritiserat 
vallodling för att den politiken är passiv och man kan lyfta stöd genom att ha 
en s.k. passiv vallodling. Nu främjar man att man ska arrendera ut den mar-
ken istället till en som vill odla där, till produktivitet. Jag känner att man 
ändå vill vara med och producera egna pengar. Men det innebär ju då att de 
s.k. gröna vallodlingarna minskar och vi försämrar för möjlighet till ekolo-
giskt lamm- och nötköttsproduktion, enligt min uppfattning. 

En annan sak som jag undrar; hur hållbart är odling av chipspotatis? De 
lär vara ganska hårt gödslade, så ur ett miljöperspektiv kanske odling av 
chipspotatis inte är så hållbart. Men sedan är det istället mer hållbart ur ett 
ekonomiskt och socialt perspektiv för det skapar många arbetsplatser. När vi 
ser på vår jordbrukspolitik så måste vi nog också lyfta upp det hållbara och 
miljömässiga och inte bara det produktiva. 

Säga vad man vill om minister Karlström men visioner har han och ibland 
funderar jag om det är bara han som ser visionerna och näringen bara ser 
molnen framför visionerna. Däremot tror jag att minister Karlström måste få 
flera med sig i jakten på att nå visionerna.  

Det här meddelandet går nu mer ut på minister Karlström linje och hans 
politik, dvs. det gynnar mer produktivitet och mindre beroende av stöd.  

Det är synd att det är det småskaliga jordbruket som får ta stryk, att vi inte 
ska ha råd att ha det småskaliga jordbruket kvar för att vi ska gå över till mer 
produktivitet.  

Vi får inte glömma att det finns småbarnsfamiljer med s.k. familjelantbruk, 
som nu kanske inte har möjlighet att investera om till stordrift. Här bör man 
se att de fortsättningsvis har möjlighet till att ha en verksamhet. 

Den för mig viktigaste punkten är sedan en sak som jag tycker att är job-
bigt; det centrala, när man pratar om jord- och lantbruk, så är att man är så 
beroende av stöd. När man ser vår småskalighet så förstår jag att stöd behövs, 
men här anser jag att vi i framtiden behöver göra förändringar. Jag tänker på 
dem som har jordbruk som deltidssyssla. Att de som har jord- eller lantbruk 
som huvudförsörjning behöver stöd av samhället förstår jag. Men det som jag 
har svårt med är att de s.k. månskensbönderna, som har jordbruket som en 
deltidssyssla, ska ha samma stöd per areal som dem som har det som huvud-
inkomst. Här anser jag att vi måste våga tänka nytt, göra förändringar och se 
på en annorlunda fördelningspolitik. Kanske ska vi ge mer stöd till heltids-
jordbruk och kanske lite mindre till deltidsjordbruket? 

 Jag kan visst tänka mig tjusningen att kunna odla sina egna varor och sälja 
vidare och sådant, men hur mycket av det ska man subventionera med sam-
hällsmedel om man har en annan huvudinkomst?  

Därför anser jag att vi borde styra våra pengar till dem som verkligen be-
höver dem och som försörjer familjer. Vi har styrsystem genom LFA-stöd el-
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ler CAP-stöd. CAP-stöden är visserligen finsk behörighet, men man behöver 
titta på dem. Jag tycker att de här två stöden ger möjligheter.  

En av huvudmålsättningen med jordbruksfonden är att landsbygdspoliti-
ken bör stöda och komplettera marknads- och inkomststöden i den gemen-
samma jordbrukspolitiken. Nu vet jag inte om detta finns någon annanstans 
men jag kan inte tänka mig att det skulle vara fel att styra stödpengarna enligt 
mitt förslag. 

Att inte så många håller med mig här förstår jag, för det skulle vara obe-
kvämt att ta ett sådant beslut. För många, som sitter i den här salen, rör det 
den egna plånboken. Men är vi riktigt ärliga, ni som sitter här i lagtingssalen 
och samtidigt lyfter stöd, tycker ni att det är rätt att ni får samma arealstöd 
som en småbarnsfamilj som jobbar heltid för sin inkomst?  

Ålands Framtid brukar säga att de är det enda partiet som är borgerligt, 
men hur är det här? Är det här också borgerlig politik? Alla ska ha stöd och 
man ska leva på stöden.  

Jag missunnar inte dem som på tidiga morgnar och sena kvällar jobbar på 
sidan om sitt arbete med sitt jordbruk att få ett stöd för det. För de bidrar till 
att vi får närproducerat. Däremot är jag som sagt skeptisk till om stöden för 
dem som inte har jordbruket som huvudsyssla ska ligga på samma nivå som 
stöden till dem som har jordbruket som sin huvudsakliga försörjning. Jag 
tycker inte det är rättvist. Jag anser inte heller att det är konkurrens på lika 
villkor. 

Strukturfondspengarna har minskat och vi behöver nu prioritera dem. Här 
borde vi se nu vad vi satsar på. Jag skulle gärna se lite grön vallodling kvar, 
det skulle medföra att vi i framtiden kan saluföra Åland som producent av det 
bästa ekologiska lamm- och nötköttet. 

Det småskaliga lantbruket ska finnas kvar och ingå i en turistsatsning som 
”Öppna gårdar” där de förädlar och säljer sina egna varor. Man har den gröna 
nyckeln i fokus som är turismbranschens största miljömärkning. Det går bara 
vi vill och ger stöd i den riktningen. Men då behöver också intresseorganisat-
ionerna ge kraft och råd åt det hållet och inte tvärtom. 

Avslutningsvis, herr talman, det här meddelandet handlar inte bara om 
landsbygdsprogrammet utan även om annat. Här ser jag en annan viktig 
fond, ESF, Europeiska socialfonden som även bidrar till tillväxt. Jag replike-
rade om vikten av att ESF-medel används till stöd och att man får in många i 
sysselsättning. De ESF-projekt som jag har tagit del av så har gjort ett fantas-
tiskt jobb för att bidra till att få in många i sysselsättning. Tack, herr talman. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Jag tycker inte att det är rättvist, jag är besviken över 
ltl Winés raljerande över det som han kallar för centerns utspel. Jag 
skulle vilja veta var i vårt gruppanförande som ltl Winé kan hitta någon 
form av på populism eller opportunism? Det var en äkta diskussion som 
vi hade, vi ställer frågor och det måste vi få göra.  

Om man tittar på socialdemokraternas eget agerande här idag så har 
ni också haft ganska kraftiga synpunkter på exempelvis Leaderpro-
grammet. Varför ska inte vi få ha synpunkter nu när vi diskuterar det 
här i lagtinget och som ska tas beslut om senare? Jag tycker att ltl Winé 
var oschysst här. 
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Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, herr talman! Om jag får använda ett engelskt uttryck så kan jag 
hälsa åt ltl Eliasson: Payback Time! Nej, förlåt.  

Ltl Eliasson var besviken på mitt raljerande. Går man ut med ett 
pressmeddelande exakt samtidigt som ministern ställer sig i talarstolen 
så tycker jag att det är populism. Så är det. Det är ingenting annat än att 
man inför valet vill brösta upp sig och säga; ”det här vill vi”. Ni har haft 
så många lägen tidigare, ni har varit med och tagit omställningsbudge-
ten så jag skulle ha uppskattat lite mer action tidigare.  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, fru talman! Om ltl Göte Winé minns vad jag sade i vårt gruppanfö-
rande, så sade jag uttryckligen att vi tar ansvar för allt det som vi har va-
rit med om i processen. Att då börjar kalla centerns gruppanförande för 
populistiskt utspel tycker jag att är helt fel. Vi resonerar runt det pro-
grammet. Nu framför vi våra synpunkter och på vissa ställen är vi oro-
liga. Vi framförde exempelvis också det högre kostnadsläget som vi tyck-
er att landskapsregeringen ska ta hänsyn till när de tittar på det här. För 
det kan faktiskt betyda att man måste göra någonting till.   

Kalla inte det här för ett populistiskt utspel från centergruppens sida! 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, herr talman! Jag tar mig rätten att göra det, om jag vill. Det är inte 
gruppanförandet som jag har kritiserat. Jag har sagt tre gånger här att 
det är centerns agerande, det är inte gruppanförandet. Man måste också 
lyssna på vad jag säger.  

Jag tycker fortsättningsvis att centern har kunnat vara med och ta ett 
större ansvar. Jag är lite orolig över vad som händer längre fram. Vi ska 
ändå ta en lag. Tidigare var centern med och röstade emot garantilagen. 
Det finns beslut som man tar som är bra då, men vilka konsekvenser det 
får en längre fram tänker man inte på. Jag börjar bli lite besviken på det. 
Nu måste man börja stå för besluten och inte hela tiden säga att vi inte 
gör det här. Jag tycker att det är lite fegt. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag är allmänt förvirrad över ltl Winés anförande. Dels 
stödde han Karlströms och regeringens förslag och delvis var han kritisk 
till chipspotatisen på Åland. Dels tyckte ltl Winé att deltidsjordbrukare 
inte skulle ha stöd, men å andra sidan så tyckte han att de små jordbru-
karna skulle favoriseras och att de skulle ha många ben att stå på. 

Jag ska ta ut det här anförande i skrift sedan. Det var fullt av motsä-
gelser hela vägen. Det är jätte, jättelätt att vara politiker om man kan ha 
det så enkelt i livet. 
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Ltl Göte Winé, replik  

Tack, herr talman! Det skulle ha varit en fördel om ltl Karlsson hade sut-
tit inne och lyssnat på mitt anförande. Jag kan skriva ut mitt anförande 
åt ltl Karlsson. Jag sade inte att deltidsjordbrukarna inte ska få stöd. Jag 
frågade om det är rätt att en deltidsjordbrukare får samma arealstöd 
som en som har jordbruket som heltidssyssla. Det var det som jag 
nämnde. Jag frågade om odlingen av chipspotatis var hållbart, ur håll-
barhets synvinkel, med tanke på hur mycket man gödslar och förorenar. 
Jag sade att man samtidigt också måste se det ur ett hållbarhetsperspek-
tiv när det gäller det ekonomiska och det sociala. Jag anser inte att mitt 
anförande innehöll motsägelser. Däremot så måste jag få fundera och ha 
funderingar. Jag ser också att det är viktigt att det småskaliga jordbru-
ket finns kvar. Men har man jordbruket som huvudsysselsättning ska 
man få ett större stöd än de som har jordbruket som deltidssysselsätt-
ning. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Det är inte svårt att vara politiker om man säger att man är 
kritisk mot chipspotatisodlingen för att de släpper ut så mycket närings-
ämnen. Men å andra sidan så måste chipspotatisodlingen finnas kvar för 
att den är så viktig för arbetsplatserna. Det är nog ett ställningstagande 
utan dess like. 

Principiellt håller jag med om att i den bästa av världar så skulle den 
som lever på jordbruket få stöd och de andra skulle inte få stöd. Proble-
met är bara att deltidsjordbrukarna producerar mest med råvaror till 
förädlingen. Hugger vi av där så kan vi stänga Chipsen, Dahlmans, ÅCA 
och Trädgårdshallen och då försvinner 1 300 arbetsplatser. Det är jag 
inte beredd att göra, men det är tydligen ltl Winé beredd att göra. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, herr talman! Nej, det är jag inte beredd att göra. Jag har inte ifrå-
gasatt att deltidsjordbrukarna ska få stöd, men ska de ha lika mycket? 
Ska man som deltidsjordbrukare ha lika mycket stöd? Jag tror fortsätt-
ningsvis att man har intresse av att sälja, men vinsten kanske inte behö-
ver vara lika. Man behöver också se på andra saker där. Istället för att se 
allt så svart som ltl Runar Karlsson, som tidigare stod och höll dome-
dagsprofetia, så försöker jag se vad vi kan göra annorlunda. Jag vet att 
det verkar vara svårt för ltl Runar Karlsson, men ibland måste vi våga 
tänka utanför boxen och inte bara se hur vi alltid har gjort och så här ska 
vi göra. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Tack, herr talman! Det fanns mycket bra i ltl Winé anförande, men det 
fanns också lite sådant som jag inte delar, t.ex. när det gäller deltids-
jordbruk eller ”månskensjordbrukare.” För mig spelar det egentligen 
ingen roll på vilket sätt man väljer att producera sina råvaror till livsme-

  719 



  

delsindustrin och till konsumenterna. Det viktigaste är att stödet går till 
dem som producerar och inte till dem som icke producerar. Sålunda ser 
jag inte att man ska ändra stödordningen beroende på om får inkomster 
från något annat område. Den röda tråden hänger inte ihop med den 
behovsanalys som vi har gjort i hela det här arbetet. 

Hela hållbarhetstanken är intressant, också ur ett chipsperspektiv. 
Jag är själv en stor förespråkare av chipspotatis och att vi behöver öka 
andelen chipspotatis på Åland. Alternativet är att vi importerar potatis 
från södra Sverige och Danmark. Hur hållbart är det? Då exporterar vi 
miljöproblemen bort från Åland och tar inte ansvar här. Jag tycker att 
det är viktigt. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Göte Winé, replik 

Tack, herr talman! Det är inte första gången som minister Karlström och 
jag har lite skilda åsikter. Med all respekt minister Karlström, jag förstår 
tankarna, det jag ville med chipspotatisen det var att få en diskussion 
om hur svårt det är. Chipsen skapar otroligt med arbetsplatser, men 
samtidigt när man pratar om Lumparn och föroreningar så ifrågasätts 
det ibland. 

Angående heltid- och deltidsjordbrukare så vet jag en i salen som 
tycker så här. Men det är svårt, från vissa håll hörs det ofta hur illa det 
är med stöd och bidrag. Men nu ska det vara lika mycket åt alla. Sedan 
står man här och säger att nu far det ena jordbruket efter det andra och 
då måste vi kanske börja se hur vi ska göra för att behålla jordbruken? 
Hur ska vi se till att de som har småjordbruk klarar av att leva på dem? 
Det är det som jag tänker på. Kassan blir mindre, vi måste se hur vi för-
delar den. 

Minister Fredrik Karlström, replik  

Den här strukturförändringen kommer att fortsätta. Det är ingenting 
nytt på Åland och det är ingenting nytt i Europa eller någonstans i värl-
den. Gårdarna kommer att bli lite större och man kommer att få lite mer 
åkerareal. Många tror kanske att det åländska jordbruket är mycket 
mera småskaligt än vad det är. Det finns några stora gårdar och sedan 
finns det några små. 

Det här programmet stimulera faktiskt dem som vill fokusera på pro-
dukter till konsumenterna och till livsmedelsindustrin. Basstödet sjun-
ker lite i den konventionella odlingen och i eko-odlingen. Däremot finns 
det en hel del nya åtgärder, när vi tillförde 3,5 miljoner euro, som görs 
av dem som aktivt producerar. Jag ser att det här programmet går mot 
den riktningen. Den röda tråden håller ihop. Vi tittar på det som kom-
missionen säger åt oss att göra i positionspappret; se till att ni har råva-
ror till livsmedelsindustrin och till konsumenterna. Det är det första, se-
dan ska det göras hållbart och miljömässigt, men råvarorna är prioritet 
ett. 
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Ltl Göte Winé, replik 

Tack, herr talman! Jag har full respekt för ministern och det här med-
delandet. Jag ville bara fråga vad vi kunde göra annorlunda. Alla har 
stått här och sett så negativt på detta och det här är slutet. Var kan vi 
göra annorlunda? Jag försöker titta framåt och se vad vi kan göra. Sedan 
har vi olika ideologiska tankar. Jag ville släppa den här bollen och låta 
den rulla lite. Vi måste ändå vågar göra någonting. Jag ser flera lantbru-
kare som undrar vad som händer och sker. Varför ska de som har andra 
huvudsysslor få lika mycket stöd? Även de vill att någon ska stå här och 
säga det. Andra står också här och säger; så där kan man inte tänka. Det 
finns faktiskt sådana som tänker så ute i vårt samhälle och då måste 
man våga säga det också.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Tack, herr talman! Ltl Winé bekymrar sig över små jordbrukarfamiljer 
som kämpar för att överleva. Det är bra att man bekymrar sig över den 
här gruppen, för det är precis den är gruppen som riskerar att få ta kon-
sekvenserna av det program som nu ltl Winé själv i talarstolen står och 
förespråkar. Bläddrar man igenom de remissvar som har inkommit nyli-
gen så ser man att det är också de här gårdarna som blir av med en vik-
tig del av sin inkomst och då kommer man att få kämpa ännu hårdare 
för att överleva. Frågan man kan ställa sig är; hur har regeringssuppor-
ten ltl Winé arbetat för att få in det här i det liggande landsbygdsutveckl-
ingsprogrammet? Hur upplever ltl Winé att han har lyckats med den bi-
ten?  

Ltl Göte Winé, replik 

Tack, herr talman! Vi har jobbat för de frågorna. Vi har pratat om dem. 
Vissa saker får man igenom och vissa inte. Jag stöder det här program-
met. Däremot kommer det att ske förändringar under den tiden också, 
som minister Karlström sade nyss i ett replikskifte till mig. Då måste vi 
se hur vi kan göra. Jag vill faktiskt ha det här programmet levande, jag 
vill se att det här går vidare så jag ser inte allting så nattsvart som ltl 
Jonsson. Det finns en utmaning för dessa små lantbruk. Man måste se 
vilka förändringar man kan göra för att få mera lönsamhet i sitt lant-
bruk. Jag nämnde att man kanske kunde förädla sina produkter. Vi 
kanske också måste jobba för att få mer produktion av ekologiskt lamm- 
och nötkött. 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Det är de små familjejordbruken som är kärnan i den åländska livsme-
delsproduktionen. Ser man till medelarealen enligt det här programmet 
så år 2010 låg vi på 25,2 hektar. Det är de här småbarnsfamiljerna som 
kämpar för att överleva, som ltl Winé så varmt förespråkar, och som 
kanske är de som bedriver ett deltidsjordbruk. De är mångsysslare och 
har annat på sidan om, och det är för dem som vi tydligen ska dra ner 
stödnivåerna för, enligt ltl Winés medicin. Det hänger inte alls ihop och 
det ligger långt ifrån verkligheten. Man kommer definitivt inte att lyckas 
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med den målsättning som ltl Winé är ute efter, att faktiskt stärka den 
här gruppen, t.ex. småbarnsfamiljer inom livsmedelsproduktionen i 
jordbruket. Det gäller nog för ltl Winé att gå hem och tänka till en gång 
över de åtgärder man föreslår om man ska lyckas med detta och faktiskt 
tänka efter om det här programmet är det som ltl Winé verkligen är ute 
efter.  

Ltl Göte Winé, replik 

Tack, herr talman! Skulle ltl Jonsson ha suttit inne när jag höll mitt an-
förande så kanske han också skulle ha hört vad jag sade. Men, glöm inte 
heller vad som sades tidigare. Det här programmet är inte spikat ännu. 
Vi har regeringsledamöter som sitter och lyssnar och det kommer att gö-
ras förändringar ännu. Det här är som en remissdebatt till landskapsre-
geringen, så har jag sett det. Inte är det spikat ännu utan det kan ske 
förändringar. Jag stöder programmet men det kan också behövas göras 
förändringar. Jag stöder ramen. Vi måste ha en ram. 

Ålands Framtid säger; vi ska sänka kostnaderna för gymnasiet, vi ska 
sänka kostnaderna för ÅHS, men här ska vi inte sänka. Allting ska vara 
som förr och helst egna plånboken. Tack för det, borgerliga partierna!  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Slotte, replik 

Tack, fru talman! Jag märker att ltl Winé försöker angripa deltidsjord-
brukarna. Jag undrar om man har sitt partis stöd i den frågan? Deltids-
jordbrukarna får ju faktiskt mindre betalt än de som har mera mark. En 
deltidsjordbrukare har ofta mindre mark och man får betalt per hektar. 
Således får den som har mera mark mera betalt. Har man hundra hektar 
får man tio gånger mer än den som har tio hektar, som exempel. 

Runt 50 procent eller mera av dem som levererar till Trädgårdshallen 
och till Chipsen är deltidsjordbrukare. Jag tror att det är runt 60 procent 
som levererar till Chipsen som är deltidsjordbrukare. Så det är en viktig 
fråga. 

Ltl Göte Winé, replik 

Tack, herr talman! Ltl Slotte, jag försöker inte angripa någon. Jag försö-
ker se hur vi fortsättningsvis kan behålla ett bra lantbruk med minskade 
kostnader. Hur kan man göra? Därför tog jag i mitt anförande upp något 
som jag personligen har funderat på. Jag nämnde inte att det var parti-
ets åsikter utan det var mina personliga åsikter. Jag är, fortsättningsvis 
efter denna debatt också, tveksam till om ltl Slotte ska ha lika mycket 
per areal som en som har jordbruket som sin huvudförsörjning. Jag är 
fortfarande skeptiskt till det. Jag tycker att vi här i framtiden måste 
börja se vem vi ska satsa på och hur vi ska göra det.  

Ltl Roger Slotte, replik 

Tack, herr talman! Deltidsjordbrukarna är ganska många och heltids-
jordbrukarna är ganska få, om det är på det viset som man ska resone-
rat. Man utför likadant arbete men vi ska också komma ihåg att hus-
djursgårdarna har mycket högre stöd, från både LBU och miljöstöd, än 
vad växtodlingsgårdarna har. Det är en sak. Däremot vi också komma 
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ihåg att under tidernas gång har det alltid varit mångsyssleri som har 
varit ledstjärnan för Ålands välfärd. De små familjejordbruken är ju 
också ryggraden i jordbruket. Det är väldigt viktigt att man behandlas 
någorlunda likvärdigt. 

Ltl Göte Winé, replik 

När det gäller likvärdigt så tänker jag på att man får samma pris för va-
rorna. Jag frågar mig hur mycket av detta som ska stödas av samhälls-
medel? Tittar vi på eller LFA-stödet och CAP-stödet så är det pengar 
mera för att stärka sin inkomst. Det är som en inkomst. Jag funderar på 
om man ska ha det så eller hur kan man göra? Jag ville sända ut en boll 
och se vad som händer om man gör det här. Jag vet att det här är ett 
obekvämt beslut och många kommer inte att köpa det här. Jag vill ändå 
passa på att säga det i debatten eftersom jag vet att det här kommer att 
gå tillbaka. De kommer säkert inte att lyssna på mig men jag har sagt 
min åsikt och det är det viktiga. Att säga sin åsikt är bättre än att man 
bara sitter i stolen och tycker att allting är fel och att man inte får göra 
någonting.  

Talmannen 
Tiden är ute!    

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! Ltl Winé var orolig över att vi inte lyssnade. Ja, vi var 
tillfälligt ute ur salen men vi lyssnade nog på ltl Winés anförande. Ltl 
Winé frågade bl.a. hur Ålands Framtid, som vill gå ut och säga att vi är 
ett borgerligt parti, kan ge stöd. Vi borde inte vara för stöd. Vi är absolut 
för stöd när det gäller en politik som EU har fastställt angående en le-
vande landsbygd och ett levande jordbruk. Man ska utnyttja de möjlig-
heter som man har. Allt baserar sig på kostnadsutvecklingen. 

Sedan detta med deltidsjordbrukare. Jag undrar faktiskt om EU ens 
tillåter differentiering av stöden på den nivå som ltl Winé nu försöker 
framföra, att man inte skulle stöda deltidsjordbrukare.  

Ltl Göte Winé, replik 

Tack, herr talman! Jag har två förtydligande, ltl Eklund. Jag sade aldrig 
att man inte skulle stöda deltidsjordbrukare. Jag ifrågasatte om man ska 
ha samma stödnivåer. 

Däremot frågade jag inte heller om partiet Ålands Framtid var emot 
stöd. Jag frågade; om vi är riktigt ärliga, ni som sitter här och samtidigt 
lyfter stöd, tycker ni att det är rätt att ni får samma arealstöd som en 
som inte har en annan inkomst? Ålands Framtid brukar säga att de är 
det enda borgerliga partiet. Men hur är det med detta? Är det här också 
borgerlig politik? Det var det som jag sade i mitt anförande när ni stod 
ute och lyssnade. Jag läste det rakt av i mina papper, så jag vet vad jag 
sade. Försök istället att tolka rätt och inte hela tiden vilja missförstå 
bara för att det ska låta bättre. Kom med en ärligare politik istället, tack.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! När det gäller ärlig politik så får det vara Winés tolk-
ning. Jag tror att vi är precis lika ärliga som det parti som Winé repre-
senterar.  

  723 



  

Jag vill gå vidare när det gäller deltidsjordbruket som ltl Winé hade 
olika tolkningar av. Om ltl Winé själv skulle få bestämma så skulle del-
tidsjordbrukarna inte få lika mycket stöd som heltidsjordbrukarna. Vi 
har redan hört här i en replikväxling att en stor procent av leverantörer-
na till Chipsen är deltidsjordbrukare. Det är ofta sådana som har en 
känsla för jordbruket som fortsätter fast man har en annan inkomst. Om 
man har den känslan vill man fortsätta att jobba inom jordbruket. Oftast 
är de väldigt effektiva. Det kan finnas undantag där också, det kan fin-
nas de som bara lever på stöden som ltl Winé nämnde. I det stora hela är 
deltidsjordbrukare effektiva när det gäller att producera. 

Talmannen 
Tiden är ute!    

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, herr talman! Jag fick lite roligt, tydligen sade jag i mitt anförande 
att det finns sådana som bara lyfter stöd. Jag ska gå igenom anförandet 
och se vad jag sade. 

Däremot sade jag att jag har full respekt för dem som stiger upp tidigt 
på morgonen och jobbar sent på kvällen och det ska ha ett stöd för det 
som de gör och för det som de producerar. Men behöver stödet vara lika 
stort som för dem som kämpar dygnet runt för att försörja hela sin fa-
milj? Det är detta som jag ifrågasätter.  

Detta är så känsligt och det verkar framförallt vara extremt känsligt 
från Ålands Framtids flank. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. Ärendet bordläggs till plenum den 30 april 2014. 

Föredras 

4 Framtidens skärgårdstrafiksystem 
Landskapsregeringens meddelande (M 6/2013-2014) 
Ärendet avförs och upptas till behandling vid nästa plenum. 

Remiss 

5 Posten Åland Ab till folkaktiebolag 
Ltl Anders Erikssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 16/2013-2014) 
Ärendet avförs och upptas till behandling vid nästa plenum. 

Remiss 

6 Gränslöst Åland utan gränshinder 
Ltl Anders Erikssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 18/2013-2014) 
Ärendet avförs och upptas till behandling vid nästa plenum. 

Remiss 

7 Max tre valperioder i lagtinget 
Ltl Anders Erikssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 19/2013-2014) 
Ärendet avförs och upptas till behandling vid nästa plenum. 
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Plenum slutar 
Nästa plenum hålls 30.04.2014 klockan 09.30. Plenum är avslutat. 
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Plenum börjar 
Närvaroregistrering. 29 ledamöter närvarande. 

Andra behandling 

1 Energideklaration för byggnader 
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 6/2013-2014) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 7/2013-2014) 
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 betän-
kandets motiveringar samt klämförslagen i utskottets betänkande för godkännande i 
enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. 

Diskussion. 

Föreläggs förslaget till landskapslag om energideklaration för byggnader för antagande i 
andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. 
Lagförslagets andra behandling är avslutad. 

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av plan- och bygglagen för landskapet 
Ålandför 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. 
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Föreläggs det första klämförslaget i utskottets betänkande. Förslaget är godkänt i enda 
behandling. 

Föreläggs det andra klämförslaget i utskottets betänkande. Förslaget är godkänt i enda 
behandling. 

Föreläggs det tredje klämförslaget i utskottets betänkande. Förslaget är godkänt i enda 
behandling. 

Ärendet är slutbehandlat. 

Föredras, efter bordläggning 

2 Landskapsregeringens EU-program 2014-2020 
Landskapsregeringens meddelande (M 5/2013-2014) 
Ärendet bordlades vid plenum 28.04.2014 då talmannen meddelade att talmanskonfe-
rensen föreslår att ärendet inte ska utskottsbehandlas. Meddelandet kan bordläggas yt-
terligare en gång om lagtinget så beslutar.  

Fortsatt diskussion. 

Minister Fredrik Karlström 

Herr talman! I måndags höll jag ett ganska långt anförande där jag presente-
rade det här EU-meddelandet och alla strukturfondsprogram. Jag hade hop-
pats på en konstruktiv och bra debatt och utbytande av tankar och idéer. Jag 
lovade också att jag skulle återkomma med ett anförande fokuserat lite mera 
kring Leader. Det ska jag hålla under dagen, jag får se om jag berättar om Le-
ader nu eller lite senare. 

Innan jag börjar debatten för dagen så vill jag säga några saker. Jag tycker 
att det är tråkigt att huvudfokus i måndagens debatt inte lades på innehållet i 
alla de här programmen. Fokus lades inte på meddelandet och konsekvensa-
nalysen utan debatten handlade mera om någon sorts domedagsprofetior och 
att det kommer att bli problem. Diskussionerna innehöll mycket känslor, 
tyckande och troende. Diskussionerna gödslades på av en massa aktiva miss-
förstånd, både från remissvar som hade kommit in och även när det gäller 
den debatt som har föregått under det senaste året. 

Att vara jordbrukare måste ha konkurrenskraftiga förutsättningar gente-
mot Finland, det har varit en ledstjärna i det här programarbetet. Jag har sagt 
det tusen gånger och jag säger det igen, det som konsekvensanalysen visar; i 
stort sett alla åtgärder i vårt program har en högre stödnivå än motsvarande 
åtgärder i Finland. Jag vet inte hur många gånger eller på vilket sätt jag kan 
säga det här annorlunda. Det här är ett konkurrenskraftigt förslag i förhål-
lande till riket. Titta på konsekvensanalysen där nio gårdar jämförs. Titta på 
alternativ två i konsekvensanalysen, det som vi föreslår att ska gälla för de 
kommande sju åren. Inom alla områden har det åländska LBU-programmet 
högre nivå än motsvarande nivå i riket. Förutom detta så har vi också satsat 
oerhört mycket mera än vad man gör i riket på investeringar för jordbruksfö-
retag och för livsmedelsindustrin och det har man i det finska programmet 
prioriterat ner oerhört mycket. 

När man sedan får läsa uttalanden i tidningen och höra uttalanden här i 
salen om att det måste vara samma konkurrensförutsättningar som i om-
kringliggande regioner så säger jag att vi har det. Vi har det!  

I morse räknade jag lite. Jag hade inte tänkt ta upp i de här siffrorna men 
de är oerhört intressanta när man tittar på dem. I vår närregion har vi ett 

728 



  

LBU-program i Finland, vi har ett LBU-program i Sverige och vi har ett eget 
LBU-program på Åland som jag är jättestolt över. Sverige satsar 36 miljarder 
kronor i sitt LBU-program. Det motsvarar ungefär 4 miljarder euro. I Finland 
satsar man 7,5 miljarder euro, alltså på en befolkning som är hälften så stor 
så satsar man dubbelt så mycket på sitt LBU-program. Åland får 0,87 procent 
av Finlands del av de EU-medel som tilldelas Finland. Vi får 0,87 procent. I 
vanliga fall får vi 0,45 procent när vi ska fördela medel kring olika åtgärder på 
Åland.  

Jag tycker att siffran per capita egentligen inte är relevant, men den är 
ganska intressant. Per capita så satsar Sverige 414 euro i sitt LBU-program. 
Finland satsar 1 376 euro per capita och Åland satsar 2030 euro per capita. 
Det här är en ganska ointressant siffra men den säger i alla fall någonting; att 
vi verkligen prioriterar det här området på Åland.  

Om man istället börjar titta på odlad hektar vilket är mer relevant än per 
capita, för det finns stora städer i Sverige och Finland.  

LBU-budget per hektar; i Sverige satsar man 1 522 euro per hektar, i Fin-
land 3 322 euro per hektar och på Åland 4 100 euro per hektar. Blir det fel att 
jämföra så också?  

Kanske vi skulle titta antalet jordbruksföretag. Hur prioriterar vi? I Sverige 
sätter man 56 000 euro per jordbruksföretag, i Finland sätter man 117 000 
euro per jordbruksföretag och på Åland sätter vi 128 000 euro per jordbruks-
företag. Men kanske det blir fel det också? Eftersom det här uppenbarligen är 
ett sådant hopplöst program. 

Om vi sätter detta i relation till antalet sysselsatta inom jordbruks-
branschen. I Sverige sätter man 37 000 euro per sysselsatt i jordbruks-
branschen, i Finland sätter man 60 000 euro och på Åland 97 000 euro per 
sysselsatt i jordbruksbranschen. Det här är siffror som kommer från statistik-
centralen i Sverige, i Finland och på Åland. 

Jag säger det igen; det här är ett bra program. Det är mycket bättre än vad 
det är i omkringliggande regioner. Jag håller med om att det är sämre än det 
förra programmet och det har vi aldrig sagt någonting om. Det är mindre 
pengar i programmet, men vi har riktat åtgärderna där de kommer att göra 
nytta. När det gäller stödnivåerna så ligger vi över i stort sett överallt. 

När jag sedan får höra att självstyrelsen inte längre har kompetens att ta 
hand om jordbrukspolitiken och att man borde föra över den här politiken till 
Finland så blir jag nästan tårögd. Vi visar ju att vi satsar på det här. Jag har 
inte lagt ner så mycket tid på något annat område som har lagts ner på detta, 
för att vi ska se till att det ska finnas bra förutsättningar för det åländska 
lantbruket.  

Om man börjar jämföra med riket, vad skulle hända om vi förde över jord-
brukspolitiken till riket? Vilka konsekvenser skulle det få? Jag skulle inte tro 
att det finska jord- och skogsbruksministeriet kommer att använda faktorn 
0,87 längre. Vi vet att de inte skulle göra det. Vi har varit i förhandlingar och 
det har varit hårt att hålla den här nivån uppe. De tycker att den siffran borde 
sänkas, det är ingen hemlighet. Vi har lyckats hålla uppe procentsatsen på 
0,87 av de EU-medlen som vi kan fördela. Om vi skulle göra en snabb konse-
kvensanalys av det, vad skulle det innebära om vi överförde det är politikom-
rådet till Finland. Ja, det skulle innebära att vi skulle halvera investerings- 
och startstöden på Åland jämfört med idag, om vi tittar på konsekvensana-
lysen när det gäller hur rikets satsar. Det skulle betyda att vi skulle satsa åtta 
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gånger mindre på investeringsstödet till livsmedelsindustrin. Det skulle be-
tyda att vallstödet, som vi införde efter första remissrundan, inte skulle fin-
nas. I Finland får man inte stöd för vallodlingen, vilket man får på Åland. Den 
åtgärden är värd 1,8 miljoner euro och den åtgärden satte vi in efter första 
remissrundan förra året.  

LFA-stödet för husdjur är högre på Åland, i Finland får alla samma basstöd 
på 54 euro. På Åland får man ett högre belopp om man har husdjursgårdar 
och det beloppet skulle man inte heller få på Åland om vi hade överfört det 
här behörighetsområdet till Finland. De preciserade stallgödselåtgärderna 
skulle ha varit lägre.  

Sedan kan man också konstatera att vi hade kunnat fördela 38 miljoner 
annorlunda. Näringsministern på Åland hade haft 38 miljoner euro att för 
dela på någonting annat, om vi överförde den här behörigheten till Finland. 
Det här är också en konsekvensanalys av den debatt och den diskussion som 
jag har försökt förmedla under 1 1/2 års tid. 

I mitt huvudanförande pratade jag om tusentalet timmar som har lagts 
ner. Jag inser att det är oerhört mycket mer som har lagts ner i det här arbe-
tet. Miljögruppen, 6-7 personer, har räknat och tittat på olika åtgärder och 
den gruppen har haft 47 möten. De har suttit flera timmar varje möte. Bara 
miljöstödsgruppen har lagt ner tusen timmar. Vi har lagt ner ett oerhört ar-
bete på det här programmet för att det ska vara ett konkurrenskraftigt pro-
gram jämfört med kringliggande regioner. 

Jag har också fått höra att remisserna skulle ha varit onödiga och att detta 
är något sorts spel för gallerierna. Jag tycker att det är fult. Väldigt mycket av 
de remissvar, som kom in i första remissen som vi skickade ut i maj förra 
året, har beaktats.  

Det handlar mest om att vi har tillfört åtgärder i miljöersättningen. Största 
ändringen är att vi satte in åtta tilläggsåtgärder så att alla produktionsgrenar 
nu har flera frivilliga åtgärder att välja och de nivåerna är högre än i Finland.  

Vi har satt in stallgödsel undantaget, husdjursgårdar får alltid använda 
högst 15 kilo fosfor per hektar. Vi har satt in ett Ålandsundantag för gödsling 
av sockerbetor och potatis vilket man har efterfrågat i remissvaren. Vi har 
satt in ett Ålandsundantag för lökodling vilket tillåter högre kvävegivor om 
man kan uppvisa en hög skördenivå.  

Matindustripotatis på Åland jämförs med stärkelsepotatis vilket medger 
högre gödselgivor. Ekostödet för vall var tidigare endast riktat till husdjurs-
gårdar men ändrades med anledning av remissvaren till att också stöda går-
dar som inte har djur, men de är tvungna att skriva ett avtal med en djurgård. 

Vi har också gjort väldigt många små ändringar i formuleringarna för att 
tydliggöra där vi eventuellt var otydliga och där det i remissvaren har funnits 
risk för missuppfattningar. 

Nu har vi haft en andra remissomgång och tiden gick ut i fredags. Vi kom-
mer också att ta till oss av de förslag som har kommit in. Jag tänker inte 
jobba för att överföra självstyrelsens behörighet angående jordbrukspolitiken 
till Finland, nej, det tänker jag inte göra! Jag tänker inte heller jobba för att 
minska investeringsstödet som föreslås i remisserna. Det finns bra åsikter 
som har kommit in. Läser man remissensvaren så ser man att det finns livs-
medelsindustrier som nu tycker att det här är ett bra program.  

När jag pratar med enskilda jordbruksföretagare så är det väldigt många 
som säger att det här är bra. ”Det här kommer att bli bra, jag ser med tillför-
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sikt på framtiden”. Man kommer att behöva anpassa sig lite, det är sämre än 
tidigare, men det är bättre än i Finland. ”Vi förstår det och vi förstår att det 
inte är så enkelt. Men är ni har gjort så gott ni har kunnat med era resurser.” 
Vi tillförde 3,5 miljoner till, bl.a. 1,8 miljoner när det gäller vallen. 

Vi kommer nu att förtydliga att eko-odlarna också kan söka vissa tilläggs-
åtgärder i miljöstödet. Vi kommer att titta på hur vi ska göra med naturbeten, 
skyddszoner och ursprungsraser. Vi kommer också att titta på om vi kan hitta 
sätt att förbättra för markförbättrande växter. Gröngödselvallen, där det har 
förekommit missförstånd, det säkerställs att det kommer att beviljas.  

Jag tror också att det i remissvaren går att hitta mindre men viktiga åtgär-
der som t.ex. minimiarealer för dragväxter och biväxter. Jag tror att vi kom-
mer att kunna räkna in potatis i ekostödet för grönsaker. Vi kommer också att 
kunna räkna in lite små fånggrödor och det ena och det andra och det kom-
mer vi att beakta för att göra det här programmet ännu bättre.  

Men kom inte och säg att det är bättre i Finland! Säg inte det! Kom inte 
och säg att vi ska fundera på att beakta precis alla remissvar som kommer in 
för det tänker jag inte göra. Det här förslaget är bättre än det som har lagts i 
Finland. Det här är ett bra förslag. Det är mindre pengar i systemet än i tidi-
gare programperioder men tiderna förändras, den ekonomiska situationen är 
värre. Vi har ett konkurrenskraftigt landsbygdsutvecklingsprogram som jag 
är stolt över. Tack, herr talman. Jag tar upp Leader senare under dagen.  

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Inledningsvis utrycker minister sin frustration över att det inte 
har förts en konstruktiv debatt. Det tolkar jag som att ministern hade 
förväntningar på att vi bara skulle prisa det här programmet. Men som 
minister i landskapsregeringen måste man också kunna ta emot olika 
synpunkter och också möta kritik. Man måste ha en respekt och en för-
ståelse för att det finns andra åsikter. Man måste också ha en respekt 
och en förståelse för den oro som faktiskt finns. Inte är det bara illvilja 
från en stor del av jordbrukskåren och från förädlingsindustrin. Det är 
inte illvilja utan man har en verkligt känd oro. Vi skulle gärna också ha 
sett konsekvensanalysen lite mera utarbetad. Nu riktar man sig till en-
skilda gårdar, jag ska återkomma till det. 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Jag kan hålla med det fanns konstruktiva anföranden. 
Man försökte hitta lösningar och titta från nya synvinklar. Om det upp-
fattades att jag ansåg att det inte fanns konstruktiva anföranden så tar 
jag tillbaka det.  

Hela debatten och LBU-programmet som har pågått sedan augusti 
2012 har haft en tendens att bli väldigt enkelsidig och ses från ett håll. 
Det finns flera nivåer och flera synvinklar. I mitt huvudanförande för-
sökte jag förklara det i måndags och det försöker jag också förtydliga. 
Jag förstår att man skriver vissa remissutlåtanden som man gör, men 
det betyder inte att man alltid kommer att beakta alla de remissvaren 
som har kommit in. Jag försökte förklara varför vissa av remissvaren 
inte kommer att beaktas.  

Det som kan bli bättre, det som lagtinget föreslår i den här debatten 
och som håller sig innanför de här ramarna och som kan justeras så jag 
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lyssnar, avdelningen lyssnar, strategigruppen lyssnar och arbetsgrup-
perna lyssnar. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det tycker jag att är bra, ministern tänker lyssna, ministern 
tänker ta till sig av remissvaren och det är väldigt viktigt. Jag kan till viss 
del förstå ministerns frustration för det är en väldigt stor och svår fråga 
som har bearbetats i många år. Det är också en jätteviktig framtidsfråga. 
Den har stor betydelse inte bara för jordbruket utan också för hela det 
åländska samhället med alla arbetsplatser, exportindustri osv. Det är 
därför som vi från liberalernas sida gärna skulle ha sett en konsekvensa-
nalys som också skulle ha tagit ett litet bredare perspektiv. Vilka blir 
följdeffekterna? Nu har man tittat på enskilda gårdar och bra så, men 
man har inte kunnat titta på alla gårdar och det slår lite olika. Vad blev 
det i förlängningen för hela det åländska samhället och samhällsekono-
min? 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Det är klart att man kan konsekvensutreda allt hur mycket 
som helst, hur långt som helst och i alla möjliga tänkbara konstellation-
er. Det finns 474 gårdar på Åland. Säkert kan varenda en gård konse-
kvensutredas. Jag tycker att man i den här salen måste se det ur ett litet 
bredare perspektiv. Man följer hela interventionslogiken där vi säger att 
vi fokuserar programmet så att det kommer råvaror till livsmedelsindu-
strin. Prioritet ett är råvaror till konsumenten och till industrin. Så hål-
ler det här programmet ihop i jämförelse med de omkringliggande reg-
ionerna. Det är uppbyggt kring hela den principen. Det är livsmedelsin-
dustrin och exporten som är de viktiga och det försöker det här pro-
grammet stöda upp.  

Programmet kommer som sagt säkert att slå lite olika. Vissa kommer 
att få det bättre, vissa kommer att få det lite tuffare och vissa måste an-
passa sig och kanske öka antalet djur för att komma upp till en hus-
djursgård från att exempelvis ha varit en större växtodlingsgård. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Vid sidan av den möjliga eller eventuella regeringskris som 
är under uppsegling, vi får se hur det går med det, så betydligt allvarli-
gare är ändå att den självstyrelsepolitiska näringspolitiken nu ifrågasätts 
av näringsidkarna själva. Det sker nu när moderat samling och minister 
Karlström har vakten på den näringspolitiska bryggan. Det måste ju gi-
vetvis vara någonting som bekymrar det partiet. Det krävs nog nu att 
minister Karlström gör det som han redan sade här under anförandet, 
att man ska lyssna på de remissutlåtanden som har kommit in. Det gäl-
ler nog i den här allvarliga självstyrelsepolitiska situationen att åter-
skapa förtroendet mellan landskapsregeringen och näringsidkarna så att 
vi klarar av att reparera den här situationen. 
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Minister Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Det var en ledamot här i salen som sade åt mig att det 
krävs två personer för att lyssna och föra en dialog. Det är precis så, man 
behöver kunna lyssna och argumentera från båda sidor. 

I mitt anförande försökte jag nu förklara varför det är en fördel att vi 
har behörigheten över det här området. Jag ser inte på någon punkt var 
det skulle vara bättre att ligga under någon miljöcentral i sydvästra Fin-
land och ha kontakt med den myndigheten istället. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag tycker att det är bra och det är väsentligt att man också 
fokuserar på skillnaderna i jordbrukspolitiken mellan Finland och Åland 
och att man har den diskussionen med sig nu när den här sig frågan så 
småningom ska avgöras. Det här visar på behovet av att den här frågan 
borde utskottsbehandlas. Det är viktigt att lagtinget involveras i en så 
här självstyrelsepolitisk viktig fråga som den här nu när självstyrelsen 
ifrågasätts. Ministern har möjlighet att säga det han har sagt från talar-
stolen men den andra parten har ingen möjlighet att komma in i salen 
här och bemöta det. Jag hoppas att minister Karlström, med den makt 
han har, skulle förmå majoritetspartierna att höra oppositionen och föra 
den här frågan till utskott för behandling. 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Jag tänker inte lägga mig i hur lagtinget väljer att be-
handla det här meddelandet. Jag tänker presentera ett meddelande som 
jag står bakom. Jag har lagt ner mycket tid på meddelandet tillsammans 
med avdelningen och alla arbetsgrupper. Ni får gärna ställa frågor hur 
mycket ni vill.  

Vad lagtinget sedan beslutar att göra och hur man väljer att behandla 
det här ärendet är upp till lagtinget. Jag sitter inte där. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Från liberalernas sida ifrågasätter vi inte en sekund det mas-
siva arbete som har gjorts på tjänstemannanivå och på politisk nivå. Det 
är ingen tvekan om det. 

Siffrorna som ministern räknade upp talar sitt språk. Vi vet också att 
det åländska jordbruket har helt andra förutsättningar. På rikssidan ta-
lar vi om stora arealer och monokulturer. På Åland har vi som jämfö-
relse små åkerlappar där det är svårt att nå samma effektivitet och rat-
ionalitet.  

När man har följt debatten i media så kan man konstatera att också 
de unga jordbrukarna, som har gjort investeringar, är bekymrade. De 
upplever att de delvis har blivit lurade för att de har svårt att få lönsam-
het i sina företag. Det är ett stort bekymmer tycker vi. 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! I debatten förra gången sade jag att det här är ett program 
för utveckling, det är inte ett program där man höjer inkomsterna med 
miljöstöd. 
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 Jag vet inte hur många gånger man ska säga samma sak? Jag förstår 
att det finns en opinion och att det drivs en kampanj för att öka mäng-
den pengar i programmet. Men när jag försöker visa analyser och ta upp 
de faktiska gårdarna som exempel i konsekvensanalysen så visar de att 
vi har bättre förutsättningar än motsvarande gårdar i Finland. Vi har 
t.o.m. fått kritik för att vi har valt för små gårdar att jämföra med. Vi 
borde ha tittat på lite större gårdar, vi har tittat på dem också men de är 
inte med i konsekvensanalysen. Det visar även att större gårdar faktiskt 
har bättre förutsättningar här än i Finland. Problemet är att man inte får 
lika mycket betalt för mjölken här som i Finland. Det handlar om stor-
driftsfördelarna i Finland. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! I min replikväxling refererade jag till unga jordbruksföretagare 
som har gjort stora moderna framtidsinvesteringar. De påtalar att vårt 
isolerade läge gör att man får dyrare transportkostnader, man försöker 
satsa på kvalitet fram om bulk och sådana saker. 

Anmärkningsvärt är också att de 3,5 miljoner som man har lagt till 
var direkt till miljöstöd. Då kan vi också tänka oss hur programmet ur-
sprungligen såg ut. Det skulle också ha varit väldigt bra om lagtinget 
hade fattat ett framtidsbeslut när det gäller livsmedelsstrategin som det 
står om i landskapsregeringens program. Vi skulle haft politiska mål-
sättningar med vårt jordbruk och vår livsmedelsproduktion. Därefter 
skulle vi ha utformat ett EU-program med landsbygdsutvecklingspro-
grammen. Det finns också självstyrelsepolitik i miljöstöden och den po-
litiska målsättningen som länge har funnits; en grön ö i ett blått hav. 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Gällande de unga jordbrukarna som har satsat så finns det 
fortsättningsvis en investeringsvilja att satsa vidare och att man ger de 
unga företagarna förutsättningar att ha en framtid på Åland. Jag har 
sagt det hundra gånger, jag är helt övertygad om att livsmedels-
branschen är en framtidsbransch. Vi vet att det kommer att krävas mera 
mat i världen framöver för att mätta de magar som finns. Vi vet att vi på 
Åland är duktiga på att exportera. Vi vet att vi har en bra kvalitet i våra 
jordar. Vi har längre höstar, vi har mera sol och det skapar en produkt 
som är ren och som vi ska fortsättningsvis ska hålla ren. Därför sätter vi 
också in 3,5 miljoner euro till i det här programmet, mycket riktat just 
till eko och till miljö. Av dessa 3,5 miljoner är det ungefär 1,8 miljoner 
som går till möjlighet till ekologisk vall, kopplat till husdjursgårdar. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Ministern nämnde en rad grödor där gödselgivorna 
kunde vara högre här på Åland i det här programmet än i riket. Vilka 
bedömningar gör man vad gäller miljö och ekonomi när man ger möj-
lighet till högre gödsel här? Vad har ministern att säga om den biten? 
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Minister Fredrik Karlström, replik 

Hållbarhet handlar alltid om en helhet; ekonomi, social och miljö. Tar vi 
de här gödselgivorna exempelvis löken, som vi efter den första remissen 
har tagit till oss och fört in, så handlar det om att man kan göra det om 
man kan visa att man också kan uppnå en högre skördnivå. Det här är 
också ett projekt som man har jobbat med när det gäller potatisodlarna, 
inte på samma sätt men det är väldigt framgångsrik projekt. Potatisod-
larna har jobbat väldigt framgångsrikt tillsammans med Orkla och den 
effekten kommer in i det här programmet. Man får ut så mycket som 
möjligt av åkrarna i symbios med miljön. Det som sätts in i marken tas 
upp av potatisen och går inte sedan ut i dikesrenarna. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! Minister Karlström nämnde alla timmar som har 
jobbats för att ta fram det här programmet och det betvivlar jag inte på 
överhuvudtaget. Jag sitter själv med i strategigruppen och jag saknar 
faktiskt mötena. Jag tror att det snart är ett år sedan som vi i strategi-
gruppen hade ett övergripande möte. Nu den 5 maj är vi kallade till ett 
möte där vi i princip ska titta på detta och omfatta det. Vi har inte så 
många möjligheter att påverka det mera. Det är väl mer eller mindre ett 
konstaterande att det här är ett program som ska skickas ner till Bryssel. 
Under tiden som arbetsgruppen har jobbat så borde man haft lite tätare 
med strategigruppsmöten så att man hade haft möjlighet att vara med 
och kanske påverka, åtminstone titta åt vilket håll det bär iväg. Vad an-
ser minister Karlström om det? 

Minister Fredrik Karlström, replik  

Det är klart att man säkert hade kunnat ha flera möten med strategi-
gruppen. Men som jag också förklarade i måndags så hela programmet 
byggs upp kring att det finns en huvudstrategigrupp som ska prioritera 
och avgränsa. Sedan ska de sex undersubstansgrupperna jobba fram de 
här SWOT-analyserna och titta på behoven och sedan har man rappor-
terat efterhand till den här strategigruppen. Jag vet inte hur många mö-
ten vi hade? Kanske vi hade tre eller fyra möten före första remissen, ja 
det finns protokoll på allt sådant. Men vi hade möten med arbetsgrup-
perna som presenterade sitt arbete. Strategigruppens uppgift var att 
rikta vägen, inte i detalj och säga att si och så mycket kväve eller si och 
så många euro i det stödet. Strategigruppen skulle peka ut en väg vad vi 
prioriterade och vad vi avgränsade. Sedan skickade vi ut det remissför-
slaget i maj.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Vi kanske har lite olika åsikter om hur vi ser på det här. Visserligen kan 
det vara så att strategigruppen visar vägen. Man vill väl också under 
vägens gång se hur de här arbetsgrupperna har jobbat. 

När det gäller den ekonomiska situationen som ministern hänvisade 
till, att det är en värre situation för landskapet så vill jag upplysa om att 
situationen inte har blivit bättre för jordbruket heller. Ltl Runar Karls-
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son nämnde här att om man tittar man på samma stödprogram från 
2003 så har bara inflationen ätit upp en stor del av stöden. Jordbrukar-
na tar sin del. Man kan inte säga att vi bara kammar hem. 

Minister Fredrik Karlström, replik  

Herr talman! Det är precis den här debatten som jag tycker att är så trå-
kig. Jag har aldrig sagt ”att jordbrukarna kammar hem”. Det har jag ald-
rig sagt, det har jag aldrig nämnt, inte i det här replikskiftet och inte i 
något anförande heller. 

Tillbaks till strategigruppen. Strategigruppen ska få rapporter från 
arbetsgruppen, vilket den har fått. Sedan har man pekat ut riktningar. I 
maj gick det ut på remiss. Eftersom strategigruppen också krävde en 
konsekvensanalys, som jag också tyckte att vi behövde göra, så kunde 
den inte göras förrän vi fick siffrorna från Finland. Så fort vi fick siff-
rorna från Finland gjordes konsekvensanalysen och så fort som möjligt 
kommer vi hit och presenterar detta, vi kommer att presentera det på 
måndag.  

Visst ser programmet 2006-2020 annorlunda ut. Man ska också veta 
att antalet gårdar har minskat. Även om nivån på pengar är mindre nu 
så är också antalet gårdar mindre. Man måste se båda sidor av det myn-
tet. 

Talmannen 
Tiden är ute!   

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Talman! I ärenden som rör självstyrelsen företräds Ålands folk av oss 
här i lagtinget. Lagtinget äger nu detta ärende om EU-programmet 
2014-2020. Sättet som en minister presenterar ärenden i parlament har 
ofta betydelse för parlamentets behandling av ärendet i fråga. Nu har 
ministern två gånger, mycket ingående och på ett lysande sätt, presente-
rat detta ärende. Men hur ska vi här på golvet kunna ta till oss dessa siff-
ror och dessa viktiga informationer utan att lagtinget själv kan detaljbe-
handla all den information som ministern här nu har levererat? Därför 
efterlyser jag nog ändå en hållning från ministerns sida om ett realistiskt 
sätt för lagtinget att behandla detta ärende. 

Minister Fredrik Karlström, replik  

Herr talman! Återigen, jag anser inte att det är ministerns sak att be-
döma hur lagtinget tänker behandla det här meddelandet. Vi har skickat 
ett meddelande som är komplett. Vi har haft de här programmen ute på 
remiss. I över ett års tid har de funnits tillgängliga att läsa. Det finns en 
konsekvensanalys som klart och tydligt visar hur nio gårdar på Åland 
står sig i förhållande till motsvarande gårdar i Finland. Jag tycker att det 
här meddelandet är komplett. Med all den information som finns till-
gänglig för alla lagtingsledamöter att ta till sig så kan man i den här pre-
sentationen av meddelandet ställa frågor som man har funderingar 
kring. Sedan bedömer lagtinget hur man vill arbeta vidare med det. Det 
är inte ministerns sak att styra det jobbet. 
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Ltl Gunnar Jansson, replik 

Talman! Tack för det. Så är det förvisso. Jag är säker på att vi alla här 
har läst meddelandet, dess bilagor och anslutande informationsmaterial. 
Men det var en betydande insats med nya data som ministern levererade 
just nu i detta fortsatta presentationsanförande. Det är uppgifter som 
jag menar att är väsentliga för bedömningen av ärendet i dess helhet. De 
uppgifterna utgjorde i många stycken komplement till det som ingår i 
programmet. Jag är tacksam för den informationen. Det är ingen kritik 
utan det här är gott och väl. Jag vill värna om lagtingets realistiska möj-
lighet att på djupet, och på ett parlamentariskt försvarbart sätt, kunna 
behandla den här saken. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Jörgen Pettersson 

Talman! Tack för ordet. Tyvärr missade jag delar av näringsministerns sen-
aste utsaga då jag umgicks med mina kompisar i Strandnäs 6A som är här på 
ett studiebesök idag. Jag hoppas att jag inte upprepar något som han redan 
har sagt.  

Talman! Livsmedelsindustrin är en av Ålands viktigaste framtidsbyggare. 
Det är de flesta här inne och där ute överens om. De produkter som odlas och 
föds upp och förädlas i vårt landskap, sprider vårt varumärke och lyfter vår 
gemensamma historia, borde bottna i att vi ska vara en grön ö i ett blått hav. 
Samtidigt tjänar vi pengar och skapar arbetsplatser. Vi ligger mitt emellan två 
tre väldiga marknader som över tid, är min övertygelse, kräver och är villiga 
att betala för bättre mat, hälsosammare råvaror och ett besöksmål där natu-
ren är äkta och omgivningen vacker. Dit är Åland på väg om vi agerar klokt. 

Skälet till att vi kan göra det i industriell omfattning står att finna i den 
sjuårsperiod vi har bakom oss och tidigare. Under den tiden, särskilt den sen-
aste, har den åländska primärnäringen med hjälp av de avslutade EU-
programmen investerat tyngre än någonsin i förädling och produktion och 
detta leder till själva skälet till att upprördheten över delar av de nya EU-
programmen delvis är ganska stor. Det handlar nämligen om vikten av förut-
sägbarhet och nödvändigheten av kalkylerbara risker i företagande. När en 
entreprenör gör stora investeringar sker det inte på ett, fem eller tio år. Det 
handlar till exempel inom jordbruket om samma långsiktighet om inte längre 
som inom sjöfarten. Pengarna som ska betala investeringarna måste flyta in 
under flera decennier. 

Man har alltså investerat sig till den framgång som primärnäringarna och 
dess förädlare idag upplever. De har gjort sina kalkyler på basen av den verk-
lighet som de tidigare EU-programmen erbjöd. Detta leder inte till ett liv i sus 
och dus, snarare tvärtom. En genomgång av de största landsbygdsbolagens 
bokslut visar tvärtom att omsättningen visserligen vuxit men att de stigande 
kostnaderna ätit upp all eventuell vinst. Trots att ränteläget är historiskt lågt. 
När nu ett nytt program delvis stuvar om förutsättningarna förändras spel-
planen för de entreprenörer som sitter kvar med de investeringar de gjorde 
under den förra programperioden. Ilskan och ängslan vi idag ser ska läsas 
mot den bakgrunden och även hanteras så seriöst som möjligt. Det handlar 
om heder och att ta ansvar för tidigare beslut gentemot de näringsidkare som 
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trott på dem och satsat allt. Morgondagens förutsättningar upplevs som an-
norlunda i jämförelse med gårdagens löften. Det är självklart ett problem för 
det handlar om företagsekonomisk verklighet. 

Men. Det finns alltid ett men och det är i det här fallet en parallell verklig-
het, landskapet Ålands utsatta läge och den nödvändiga ekonomiska tillnykt-
ring som drabbar alla. Dagens Åland har byggts upp med hjälp av exempelvis 
skattegottgörelser som många gånger om motsvarat det egentliga behov det 
åländska samhället haft. Ändå har regering efter regering blundat för detta 
faktum och istället för att spara och långsiktigt skapa välstånd använt peng-
arna för att bygga in en guldkant i tillvaron. Den åländska vardagen har där-
med varit lite lyxigare än vardagen i jämförelsevis mot övriga Finland. Ser-
vicen inom de allra flesta områden har varit lite bättre på Åland än i Finland. 
Det vi nu ser är en normalisering i jämförelse med denna guldkantade vardag 
vi vant oss vid. Ett annat ord för normalisering är inbesparingar och det 
kommer att kännas på precis alla nivåer i det åländska samhället. Särskilt om 
vi väljer att se problemen istället för de möjligheter som alltid funnits och 
som alltid kommer att finnas.  

Ett annat väldigt konkret faktum är att Åland av historiska skäl övertagit 
allt större andel av finansieringen inom primärproduktionen. Före EU-
inträdet stod Åland på egen hand för drygt fyra procent av primärnäringarnas 
omsättning. Idag är motsvarande siffra 25 procent, vilket på många vis är 
väldigt utmanande.  

Jordbruksnäringen förändras idag liksom den gjorde i går. För inte så 
hemskt många år sedan var frilandsgurka en viktig del av lantbrukens in-
komster, sedan kom sockerbetorna. Numera är båda i stort sett borta. Idag är 
äppel, lök, mjölk och andra specialodlingar nya framgångsprodukter. På 
stormarknaderna i väst och öst tornar höga pallar av åländsk äppelmust upp 
sig. Det trodde ingen för tio år sedan. Vad morgondagen bär med sig vet ing-
en människa men det är knappast att odla bara vall och naturbeten. 

Det förefaller som om vi på Åland i allt högre grad odlar grödor som inte 
självklart blir till mat för djur eller människor. För trots att den odlade area-
len krympt något sedan år 1995 har mängden vall och åkerbeten fördubblats. 
Idag utgörs vall och åkerbeten närmast hälften av allt som odlas på Åland. 
Det kan omöjligt vara vägen framåt men är sannolikt, och detta är viktigt; en 
del av det samhällskontrakt som upprättades då de stora investeringarna jag 
tidigare nämnde genomfördes under den förra programperioden. Frågan är 
hur detta dilemma ska skötas. 

Kanske kunde en del av denna mark användas till nypotatis som tidigare 
än alla andra i Finland kunde erbjudas köpstarka storstadsbor. Eller sparris, 
denna primör som precis nu får hela Tyskland och kontinenten att stanna till 
och tänka på mat. Borde ännu mer mark användas till paradgrenen äppel-
odling där det bevisligen finns både marknad och lönsamhet? Frågorna är 
många och det är omöjligt för mig att hitta svar på alla. Men en del av de svar 
som jag söker är uppfinningsrikedom och kreativitet. 

Det finns flera utmanande påståenden i meddelandet om EU-
programmen. När det gäller forskning och utveckling investerades år 2009 
bara 0,16 procent av den åländska bruttonationalprodukten, det är pinsamt 
lågt och på riktigt illavarslande. Ett samhälle som inte längre väljer att satsa 
på framtiden är dömt att stagnera. Därför är jag glad över att se att fokus i 
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EU-programmen ligger på konkurrenskraft och produktivitet, inte att vi ska 
göra som vi alltid har gjort.  

När det gäller startstöd, investeringsstöd och konkurrenskraft satsar 
Åland, om jag förstått EU-programmet rätt, mer än man gör i Finland. Det är 
bra.  

Jag tar gärna ett exempel på utvecklingsförmåga från verkligheten, äppel-
odlingen. För tiotalet år sedan var branschen i kris, de åländska äpplena höll 
inte måttet hos de finländska konsumenterna som följaktligen köpte någon-
ting annat. Odlarna på Åland tog till sig kritiken, de gick hem, de gjorde om 
och de gjorde rätt. De lade ner de sorter som var sämst och satsade på ut-
veckling och förädling och bättre kyllager. Alla odlare ville inte göra detta 
men tillräckligt många och det kan vi alla vara glada för idag. Åländska äppel 
utgör svindlande 60 procent av de äppel som odlas i hela Finland och är dess-
sutom sensationellt läckra. 

Eftersom landskapets kassa är satt under historiskt hård press samtidigt 
som antalet gårdar de facto minskat är det tyvärr ofrånkomligt att även se 
över EU-programmens finansiering. Det är snärjigt att bena ut precis alla de-
taljer men då programmet på ett övergripande plan inte är sämre än motsva-
rande i Finland skapar det förutsättningar för Åland att lyfta fram positioner-
na och med nya produkter hitta nya marknader, för det är precis det som allt 
handlar om; att ta hand om gamla kunder och att hitta nya. 

Det handlar inte heller bara om de kommande sju åren. Jordbruk och miljö 
formas under mycket längre tider än så. Det är viktigt att tänka på de sju åren 
som följer efter år 2020 och efter det och så vidare.  

Åland har, liksom alla våra grannar och konkurrenter, att förhålla sig till 
krympande finanser. Därför gäller det att sikta omsorgsfullt och pricka rätt. 
Här finns skäl att se vilka näringsgrenar som just nu är de mest intressanta 
sett ur exportsynvinkel. Av alla jordbruksprodukter säljs som bekant 80 pro-
cent bort från landskapet. Det handlar om mjölk, äppel, grönsaker, potatis, 
kött och ägg samt spannmål, precis i den ordningen. Här är det viktigt att 
landskapet uppmuntrar och i mån av möjlighet stöder dessa grenar. Det är 
avgörande att de åländska mjölk- och köttprodukterna, äpplena, grönsakerna 
och potatisen fortsätter att vinna marknadsandelar och stärka det åländska 
varumärket. Åland ska vara rent, gott och klokt. 

Jag inser att det finns en uppdelning på Åland för det är så vi historiskt sett 
hanterar saker. Ju mer jag ser ställer jag mig ganska frågande till de ofta kon-
struerade konflikter vi genomlever och eldar på. Vi har sex små partier, vi har 
16 små kommuner, vi är 28 000 ålänningar, på gränsen till 29 0000, som 
undrar vad som pågår och allt detta tillsammans gör att jag ibland får känslan 
att vi glömmer bort att se helheten. Sanningen är den att vi bara tillsammans 
kan möta de utmaningar vi står inför. Jag kan inte förena mig i synen att 
Åland utgörs av staden och landet och skärgården. För mig finns ett Åland. 
Lika lite kan jag se nyttan att definiera oss som saltvikare, kumlingbor, lum-
parlänningar eller ytternäsare. Jag anser att vi alla är ålänningar. Mot den 
bakgrunden behöver vi, alldeles särskilt vi som sitter i detta parlament, tvinga 
oss själva att höja vår blick och definiera Åland som en helhet och omvärlden 
som vår konkurrent och vår möjlighet. Bara genom att skapa ett sunt, grönt, 
friskt och därmed inbjudande Åland kan vi garantera våra barn en lika bra 
framtid som våra förfäder skapade för oss. 
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Nu ska detta EU-program vara ett levande dokument och jag accepterar att 
ramarna är lagda och den nivå de ligger på. Mot bakgrund av den ekonomiska 
situation vårt landskap befinner sig i gäller det att hålla i slantarna överallt 
där det är möjligt. Jag önskar ändå att landskapsregeringen som nu har pro-
grammen i sina händer håller detta i minnet och med öppet sinne tar till sig 
informationen och faktaunderlaget i remissvaren. Tack vare det tidigare pro-
grammet har hundratals miljoner investerats i åländsk primärproduktion och 
gjort den stark. Det gäller nu att hålla sina tidigare löften och inte försvaga 
det starka för att på det sättet förstärka det svaga. Det fungerar nämligen 
inte. Jag förutsätter att när det kommande EU-programmen görs till verklig-
het ska de bidra till att garantera de tidigare investeringarna så att de på sikt 
blir livskraftiga och tillåts växa. 

Ja, vi ska hålla i utgifterna. Men det blir alldeles tokigt om samhället slår 
undan benen för dem man tidigare uppmuntrat att satsa. Tack för ordet. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Vi vet vid det här laget i lagtinget att ltl Pettersson får det att låta när 
han sitter på sin kammare och skriver. Det här anförandet gav upphov 
till två frågor. För det första, det är viktigt när Pettersson säger att 
många av landsbygdsföretagen har gjort sina investeringar på basen av 
gällande LBU-program och den ängslan måste hanteras seriöst, sade 
Pettersson. Det håller jag med om. Ska jag tolka det på det sättet att Pet-
tersson står bakom centerns utspel om ytterligare 3,5 miljoner till LBU-
programmet?  

För det andra, han sade att programmet är snärjigt. Det är sant, det är 
komplicerat. Därför ville jag och flera med mig att frågan skulle ut-
skottsbehandlas så att faktiskt folk får sätta sig in i den snärjiga och 
komplicerade frågan, men det ville inte centern och ltl Pettersson. Det 
får jag heller inte riktigt att gå ihop. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman för ordet. Tack för berömmet ltl Eriksson.  Rent generellt 
är vi alldeles för snåla med att berömma varandra när man gör bra sa-
ker. Där är ltl Eriksson ett stort föredöme. 

När det gäller det extra anslaget på 3,5 miljoner så var jag väldigt tyd-
lig i mitt anförande där jag sade att jag är nöjd med de ramar som idag 
finns. 

När det handlar om utskottsbehandlingen så är det en längre historia. 
Jag tror nog att ltl Eriksson är medveten om vad som låg till grund för 
det. När vi ställdes inför ”fait accompli” som betyder fullbordat faktum 
så var tiden så långt hunnen att det hade varit oseriöst att inleda en ut-
skottsbehandling som inte hade resulterat i annat än ett spel för galle-
riet. Det är just det spelet för galleriet som jag tror att vi inte är betjänta 
av i detta lagting. Det behövs kanske lite rakare besked.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Vi har också konstaterat att det program som har gällt nu har ändrats 
flera gånger. Visst, taktiken från regeringspartierna var att detta ärende 
skulle komma så sent som möjligt till lagtinget just för att vi inte skulle 
kunna behandla ärendet på ett seriöst sätt och utskottsbehandla det, det 
är jag välmedveten om. Men även i denna sena timme så hade det defi-
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nitivt inte varit bortkastat. I det utskottet hade det skapats ganska 
mycket kunskap hos de ledamöter som hade satt sig in lite på djupet i 
det här ärendet. Det borde ha varit det utskott som ltl Pettersson leder. 

När det gäller ramen så blev det tyvärr lite spel för galleriet när Pet-
tersson säger att den här ängslan ska hanteras seriöst. Har man investe-
ringar på basen ett visst stödprogram som man faktiskt har räknat med 
att skulle fortsätta och det helt plötsligt ändras, jag tror att Pettersson 
nämnde orden att benen slås undan, då bör man ju göra någonting om 
man ska hantera den ängslan seriöst. Men det var tydligen inte seriöst 
menat. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Ärendet har ändrats flera gånger också under det tidigare 
LBU-programmet. Därför kallas det för ett levande dokument, vilket jag 
också skickade med till landskapsregeringen som nu ska sköta allt detta. 

Att gå in på alla detaljer tror jag faktiskt är omöjligt även för det mest 
hårt arbetande utskott under de 6-8 utskottsdagar som i praktiken står 
till förfogande. Man måste nog ibland inse helt enkelt att vi lever i en re-
presentativ demokrati där vi har väljare som utser ett lagting som utser 
en landskapsregering som ska få till uppgift att sköta saker.  

Jag har varit kritisk till att vi fick ärendet väldigt sent till utskottet, 
det är ingen hemlighet. Jag kan dock förstå att vi har att förhålla oss till 
en omvärld som inte agerar lika snabbt som vi tycker att de borde göra. 
När man i Finland väljer att förhala detta arbete så länge som man gör 
så är det klart att Åland hamnar i en knepig sits. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Tack, herr talman! Framtiden är knappast att odla vall och naturbeten, 
sade ltl Pettersson. Han lyfte fram äppel och sparris som framtidsgrö-
dor. Han berömmer också den växande exporterande livsmedelsindu-
strin och lyfte fram mjölk, mejeri- och köttprodukter som den viktigaste 
grenen. Nog måste väl ändå ltl Pettersson förstå att både vall och natur-
beten är oerhört viktiga förutsättningar för att kunna satsa vidare på 
mejeri- och köttproduktion? Eller menar ltl Pettersson att korna ska 
börja äta äppel och sparris? 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Det där är ju en lustig svängning. Jag är osäker på vad 
korna riktigt äter. Det som jag vet med säkerhet är att 35 procent av den 
åländska jordbruksnäringen består av djur och 65 procent av växter, så 
där lite yvigt uttryckt. 

Jag är en varm vän av att man ska bli bättre på sådant som man redan 
är bra på. Vi har blivit väldigt duktiga på mejeriprodukter tack vare att vi 
har odlat vall och bete och gett dem en god och proteinrik föda. Man 
måste ändå minnas att andelen vall och beten på Åland under de senaste 
snart 20 åren har fördubblats och det har inte djurbesättningarna gjort. 
Så någonstans skäggar det där längs med vägen. 
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Ltl Axel Jonsson, replik  

Vi har en landskapsregering som har haft en vision om 1 000 nya kor. 
Det är uppenbart att ltl Pettersson behöver sätta sig in i vad korna fak-
tiskt äter. Vallen är viktig för våra husdjur. Ska man få 1 000 nya kor så 
måste man också satsa på vallodling. Det är en förutsättning för att vi 
ska lyckas expandera när det gäller mjölk, mejeriprodukter och framför-
allt köttprodukter. Det är verkligheten. Att stå och säga att vi kan sluta 
med vall och börja odla äppel och sparris, det hänger inte riktigt ihop 
om man vill satsa på vår djurproduktion.  

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Det här är ett typiskt exempel på konfrontationell politik 
av det skälet att jag ingenstans nämnde att man skulle sluta med bete 
och vallodling.  Jag ifrågasatte om det faktiskt var rätt att den mängden 
har fördubblats under de senaste 20 åren medan djurbesättningen inte 
har gjort det.  

Ltl Jonsson, jag tycker att det känns galet när man bygger upp mot-
sättningar som faktiskt är konstgjorda. Ingen människa vill väl egentlig-
en att vi inte ska ha mat att ge åt djuren, det är ju direkt kontraproduk-
tivt. Vi ska utnyttja våra resurser så bra som någonsin är möjligt.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, herr talman! Ltl Pettersson har sin vana trogen ett bildspråk som 
heter duga så här i valborgsmässotider. Det har vi väl ingenting emot för 
det underhållningsvärdet är ju stort mellan varven. 

När det gäller själva fakta i anförandet så kommer det tydligt och 
klart fram att ltl Pettersson inte stöder centerns partistyrelses linje på 
3,5 miljoner till i LBU-ramen, oberoende av de remisserna som har 
kommit in, och man vill inte beakta dem överhuvudtaget.  

Med all tydlighet kommer det också fram att ltl Pettersson inte heller 
vill att ärendet ska utskottsbehandlas så att finansutskottet kan reda ut 
det verkliga behovet av 3,5 miljoner till i ramen. Varför denna negativa 
hållning till att reda ut de verkliga konsekvenserna, nu när signalerna är 
så här? 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Tack igen, jag tycker att det är roligt när man lägger ner 
arbete på anföranden att det uppskattas även av dem som kanske inte 
alltid uppskattar innehållet i dem. Om det låter bra så är det faktiskt en 
bra början, det är inte alla som kan säga det. 

När det gäller stöd till höger, vänster, mittemellan eller upp och ner 
så kan ltl Asumaa få en utskrift av det jag sade. Jag har inte sagt vad jag 
inte vill stöda. Jag har sagt vad jag vill stöda. Det är en ganska stor skill-
nad i förhållningssätt gentemot både liv och framtid att gå in för vad 
man vill göra istället för vad man inte vill göra. Fokus blir så otroligt 
mycket trevligare.  
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Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, herr talman! I början av mitt anförande nämnde ltl Pettersson att 
vi har haft guldkanter i vår vardag jämfört med fastlandet utan att han 
överhuvudtaget kunde visa något exempel på guldkanter. Det kanske 
bara är en tro på någonting och konkret fakta kanske saknas. 

Vad gäller 3,5 miljoner, stöder centerpartisten ltl Pettersson 3,5 mil-
joner till LBU-stödet eller inte? Kan frågan svaras rakt av så behöver vi 
inte spekulera. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Det vore mig väl främmande att börja ifrågasätta folks fattningsförmåga. 
Nu är det kanske tredje gången som jag har sagt att jag är nöjd med de 
ramar som för tillfället föreligger. Jag förutsätter att man tar med sig de 
remissvar som kommer i den fortsatta behandlingen för att garantera de 
investeringar som hittills har gjorts för att hålla de löften som har getts.  

När det handlar om guldkanten så var det en utmärkt fråga för den 
kan jag hålla länge på med. Guldkanten på Åland består i att vi har 
bättre skolor med färre barn per lärare. Vi har en sjukvård som utklassar 
i stort sett vilket annat litet annat samhälle som helst. Vi har idrottsrö-
relser och anläggningar där det finns precis hur mycket som helst och 
där vi är överlägsna alla andra områden. Vi har ett kulturliv där ingen 
ens är nära oss. Just kultur kanske inte ltl Asumaa kommer i åtnjutande 
av så ofta, men idrotten vet jag att han är intresserad av. Områden där vi 
har det bättre än i stort sett alla andra jämförande områden är otaliga. 
Jag är ledsen men jag har bara två sekunder kvar, så jag måste sluta här. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Jag vill tacka ltl Pettersson för ett konstruktivt och bra 
anförande. Vi borde få mer sådana här anföranden i den här debatten. 
Anföranden som ser framåt och säger vad vi vill påverka nu när vi har 
möjligheten. Jag hoppas att det kommer fler anförande som det här, där 
man säger vad man vill och kanske mindre vad man inte vill. Det här an-
förandet ger vägkost framåt, vad vi bör satsa på. Det är betydligt bättre 
än att fälla krokben och skapa en större osäkerhet. Ännu en gång, tack 
för ett bra och konstruktivt anförande, ltl Pettersson! 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Talman! Det var en snäll kommentar till ett anförande som jag på 
många sätt tycker är kämpigt eftersom det är en väldigt svår fråga hur 
man på riktigt ska förhålla sig till framtiden.  

Jag satt dock och lyssnade för två dagar sedan och jag måste säga att 
mycket från denna stol och i denna sal andas väldigt mycket destruktivi-
tet istället för framtidstro. Mot bakgrund av den verklighet som finns 
där ute så stämmer det inte riktigt överens. När man ser i den rapporte-
ring som följer på det som händer i den här salen så upptäcker jag att 
den bild som vi ofta visar utåt inte är den verklighet som folk lever i. Här 
borde det vara en generaliseringsvarning för så där kan man inte ut-
trycka sig. Det är klart att det finns folk som kämpar otroligt, otroligt 
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hårt och ändå inte får det att gå ihop, men sådan är dessvärre verklig-
heten.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, talman! Jag återgår till ämnet. Enligt 15 § arbetsordningen för lag-
tinget ska det utskott som kollegan Jörgen Pettersson leder, finans- och 
näringsutskottet, behandla avtal som gäller anställda i landskapet; 
ärenden för tjänstekollektivavtalet. Det behöver utskottet inte göra om 
budgeteffekten är försumbar. Nu talar vi alltså om ett program som en-
ligt det själv kommer att innebära en finansieringsdel för landskapet på 
37 miljoner i dagens pengar. Jag tycker inte man kan säga att den sum-
man är försumbar. Jag skulle därför vilja ha ett litet tydligare ställnings-
tagande från utskottsordförande. Var är proportionen mellan ett kollek-
tivavtal för en liten grupp med budgeteffekt och 37 miljoner i det här 
sammanhanget? 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Jag förstår kanske inte riktigt jämförelsen mellan land-
skapets anställda och de företagare som kommer i åtnjutande av det EU- 
program som vi nu resonerar kring. Jag kan möjligen förstå att ltl Jans-
son anser att detta borde ha utskottsbehandlas och det har jag den 
största förståelse i världen för. I vårt utskott tar vi oss an allt arbete som 
vi får på oss. Däremot kommer det en vardag och en verklighet emot 
som i det här fallet gjorde det svårt för att inte säga omöjligt och i varje 
fall ganska fånigt att börja utskottsbehandla någonting som redan har 
lämnat byggnaden.  

När det kommer till utskottsbehandlingen av meddelandet så tror jag 
faktiskt att jag måste skicka tillbaka bollen till ltl Jansson som antaglig-
en skrev den lagtingsordningen, jag gjorde det i varje fall inte; enligt lag-
tingsordningen sägs att praxis är att meddelanden inte ska utskottsbe-
handlas. Hur ska vi egentligen göra?  

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Jag ska försöka upplysa. Utskottet ska, förutom vad gäller budget och 
andra effekter, också behandla ärenden som gäller näringarna och stöd 
till näringar. Jag uppfattar det här som en fråga om stöd till många nä-
ringar, inte bara till jordbruksnäringen och fiskerinäringen utan över-
huvudtaget till Ålands näringsliv. Det gäller ju landskapet som sådant 
med betydande ekonomiska effekter under sex-sju år framöver.  

Jag menar att om ett meddelande utskottsbehandlas, vilket ju har va-
rit praxis, delvis annorlunda än vad vi tänkt oss, ja, när den dåvarande 
lagtingsordningens skrevs. Men, en fast praxis brukar man också följa 
om det inte finns goda skäl att avvika från den. Jag upprepar; 37 miljo-
ner är åtminstone i min värld inte försumbar summa pengar. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Det är mycket mera än så. Det är väl 57 miljoner euro om 
man räknar allt. Jag vidhåller likväl att detta är ett meddelande och 
meddelanden ska, enligt det som alla har sagt, bara i undantagsfall ut-
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skottsbehandlas. Av det skälet att ett meddelande ska uppfattas som ett 
budskap från landskapsregeringen om avsikten om hur man ska fort-
sätta arbetet. I det här fallet, innan meddelandet kunde göras färdigt, 
hade man att förhålla sig till vad man gör i Finland som är vår närmsta 
marknad. Även om jag inte gillar det så inser jag att man måste vänta på 
besked därifrån innan man kan göra den erforderliga konsekvensana-
lysen. När allt detta var gjort så kanske man kan hävda att man från re-
gerings håll inte arbetade tillräckligt snabbt. Det har ju hänt att opposit-
ionen har hävdat just detta. Så är det kanske. Men i varje fall så blev det 
en verklighet som vi hade att förhålla oss till. När tiden är ute så är tiden 
ute och därmed är jag nöjd liksom den största delen av utskottet att 
meddelandet inte blev behandlat. 

Talmannen 
Tiden är ute! Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Vtm Viveka Eriksson höll liberalernas gruppanförande i förrgår. 
Hon gjorde det på ett initierat sätt och framförde liberalernas åsikt till de 
olika delar som detta meddelande berör. I det här skedet behöver man kanske 
inte säga mera som komplettering till detta annat än att liberalernas oro för 
detta landsbygdsutvecklingsprograms påverkan på miljön kvarstår fortfa-
rande. Vår oro över möjligheterna att producera kött på ett ekologiskt sätt 
kvarstår. Vi är fortfarande oroliga för vilka konsekvenser detta föreslagna 
program ska få för jordbrukarkåren, livsmedelsklustret och i sin helhet för 
det framtida jordbruket. 

Vi har idag hört näringsministern komplettera med sifferunderlag det som 
sades under måndagen. Det finns väldigt mycket som man borde ta ställning 
till. Vi ifrågasätter inte att de data, som ligger till grund för de uttalanden som 
gjordes, skulle vara felaktiga. Vi är säkra på att det för den insatta finns 
många orsaker till att ifrågasätta dem på ett eller annat sätt. Den jämförelsen 
gick ju väldigt mycket ut på hur stöden är i Finland och hur stöden föreslås 
vara här. Man får komma ihåg att näringsministern sedan ändå sade i slut-
skedet av anförandet att vi här på Åland kan erbjuda ett lägre invägningspris 
av mjölk på grund av småskaligheten. Det här visar att man inte bara rakt av 
kan jämföra stödprogrammen i Finland med det åländska programmet. Vi 
har andra faktorer som också spelar in. 

Under en sådan här debatt kommer vi inte att komma fram till exakt var 
gränsen går för när jordbruket fortfarande kan vara lönsamt och livskraftigt. 
Därför är det synnerligen viktigt att vi kunde enas om att vi skulle utskotts-
behandla denna fråga. I utskottet kunde då näringsministern upprepa det 
som har sagts här, utskottet kunde sedan höra motparten och väga in deras 
åsikter för att försöka hitta den gräns, som finns där någonstans, där lönsam-
het kan kvarstå i det åländska jordbruket. Det låter tyvärr som att vi kommer 
att förvägras utskottsbehandlingen. Jag hoppas att vi har fel. I slutskedet av 
denna debatt kommer vi att rösta om utskottsbehandling eller inte. Om inte 
vi liberalerna gjort det tydligt ännu så ska jag vara tydlig här och säga att vi 
kommer att stöda att ärendet ska utskottsbehandlas. 

Ännu viktigare blir det i dagens situation jämfört med det som debattera-
des i måndags när vi har fått erfara att det finns många representanter för 
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jordbrukarkåren som nu ifrågasätter om Åland ska ha behörighet över nä-
ringspolitiken till denna del. Då blir frågan genast en fråga av självstyrelsepo-
litisk vikt. Då blir det ännu viktigare att lagtinget får sätta sina spårstämplar 
in i behandlingen av denna fråga.  

Det har upprepats här flera gånger att landskapsregeringen nu ska väga in 
remissutlåtanden, man ska väga in den här debatten som pågår idag på något 
sätt för att sedan fatta beslut om detta program så småningom. Om det går på 
det viset så kommer vi att kunna konstatera att lagtinget har nedgraderats till 
ett remissorgan jämbördigt med de andra som lämnar utlåtande inför beslut i 
olika frågor. Även detta är ett självstyrelsepolitiskt nederlag, om den situat-
ionen framtvingas.  

Jag hoppas att gruppledarna och grupperna kunde fundera på denna situ-
ation och medverka till att vi skulle få en normal parlamentarisk behandling 
av denna viktiga fråga. 

Fru talman! Som vtm Viveka Eriksson utlovade i måndags i debatten under 
liberalernas gruppanförande så kommer vi nu, via mig, att framföra vissa 
åsikter om ERUF, ett av de andra programmen som diskuteras här. Det är ett 
litet nederlag i sig att den frågan så lite har berörts under debatten. Även här 
finns stora förändringar så också de frågorna borde utskottsbehandlas.  

Ända sedan näringsminister förde det på tal för kanske två år sedan, att 
man skulle omvandla en del av stödet till näringslivet, som kan beviljas via 
ERUF-programmet, den regionala utvecklingsfonden, till riskkapital så har vi 
ifrågasatt det under många anföranden. Vi ger inte på något sätt övertygade.  

För ett eller två år sedan framförde näringsministern flera gånger att risk-
kapital är till fördel, för efter beviljat riskkapital så kan den som beviljade 
riskkapitalet så småningom sälja tillgångar till mottagaren av riskkapitalet för 
att pengarna ska kunna användas återigen. Det här låter ju i princip bra. 

Vi har vi för vår del deltagit i seminarier och i diskussioner med represen-
tanter för näringslivet. Det finns några sådana organisationer plus de en-
skilda företagen. Ingen av oss, inte heller representanterna från näringslivet, 
har kunnat utröna exakt hur man ska utforma den byråkrati som ändå ligger 
bakom när man ska bevilja riskkapital utifrån en fond som regleras enligt de 
föreskrifter som finns från Bryssel.  

Vi har erfarit att endast tre procent av kapitalet som ska beviljas för detta 
ändamål kan användas för administration. Nu förslås det ungefär 3 miljoner 
euro, tre procent av detta skulle vara 90 000 under sex år. Det blir inte särde-
les mycket pengar för administration, vilket i sig är bra, men frågan är om det 
överhuvudtaget går att administrera.  

I det seminariet där jag själv deltog, och säkert näringsministern också, 
framgick det att när man bildade en svensk motsvarighet till en sådan här 
fond så ansåg man att 280 miljoner euro skulle vara en miniminivå för att 
etablera en fond på ett seriöst sätt. Det framgick också att arbetet med etable-
ringen tog ett och ett halvt år.   

Om vi nu skulle gå in för att vika en del av ERUF-medlen, 30 procent unge-
fär, 3 miljoner till riskkapital, så är risken att vi inte kan sätta igång det här 
verktyget inom rimlig tid.  

Näringsministern sade här i måndags att tanken är att detta riskkapital ska 
förvaltas och förmedlas och pengarna ska beviljas via Ålands Utvecklings Ab, 
det av landskapet ägda riskkapitalbolaget. 
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Då ställer man sig frågan: Hur framgångsrikt har denna metod med risk-
kapital varit via Ålands Utvecklings Ab? Jag är säker på att det ibland någon 
gång har varit framgångsrikt. Man har kunnat satsa pengar via ägandet i bo-
lag så att de har kunnat utvecklas. Det faktum har stått klart att Ålands Ut-
vecklings Ab inte har kunnat sälja det ägande man har fått via placeringar, för 
att sedan kunna använda pengarna på annat håll på nytt. Exitstrategin har 
inte kunnat förverkligas. Det har säkert sina orsaker i varje enskilt fall. Det 
har inte fungerar som man har tänkt, men man kan inte heller säga att det 
hade varit fullständigt illa. Man har säkert lyckats i något fall där man har 
medverkat till en positiv utveckling för företaget.  

Faktum kvarstår ändå, inte under den här mandatperioden och inte heller 
under den förra mandatperioden har man beviljat nya pengar till Ålands Ut-
vecklings Ab för att bolaget skulle kunna göra riskkapitalplaceringar i andra 
företag. Uppenbarligen har det politiska intresset inte varit så stort. Det finns 
säkert skäl till det också. Möjligheten har funnits. 

Nu menar landskapsregeringen att 30 procent av ERUF, 3 miljoner euro 
under kommande programperiod, ska föras över till Ålands Utvecklings Ab 
för detta ändamål.  

Det kanske låter konservativt men vi liberaler föreslår att man skulle be-
hålla ERUF-programmet som tidigare så att 3 miljoner fortsättningsvis 
kunde ges som ett direkt produktutvecklingsstöd till innovationsföretag. Det 
förslag som nu ligger tillåter inte via ERUF några direkta företagsstöd över-
huvudtaget. Precis som näringsministern sade så faktum är att man, vid si-
dan av dessa program, under senaste programperiod också, har projekterat 
rätt så stora belopp årligen för nationellt företagsstöd. Uppstår det ett behov 
inom ramen för Ålands Utvecklings Ab så kunde man gott tänka sig åt att 
man viker en del av dessa nationella stöd till riskkapitalplaceringar inom ra-
men för Ålands Utvecklings Ab.  

Vi menar att vi på det här sättet behåller situationen av byråkrati istället 
för att skapa nya byråkratiska system som vi ännu inte kan överblicka hur de 
kommer att fungera.  

I denna besvärliga situation, när ÅSUBs konjunkturrapport visar att BNP-
utvecklingen är negativ och många företag och branscher ser med oro på 
framtiden, så finns det stora risker politiskt att lämna de innovationsstöd och 
produktutvecklingsstöd som har funnits till förmån för någonting annat som 
kanske inte efterfrågas ordentligt. Kanske inte den samlade kunskapen men 
många aktörer menar att vad gäller riskkapital så är det troliga att det bara 
blir något enda företag, kanske några företag, per år som kan få förmånen av 
sådana placeringar. 

Eftersom det har efterfrågats olika förslag på förändringar så har vi till den 
här delen också varit konkreta. Tack, fru talman. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Tack, fru talman! Vad gäller önskan från liberalerna och ltl Perämaa om 
att få utskottsbehandla det här meddelandet med tanke på LBU:s vara 
eller inte vara i det här så hur ser ltl Perämaa på tidsaspekten som de 
facto nu infinner sig? Vi känner idag till att det här ska skickas till Brys-
sel. Vi känner till att landskapsregeringen kommer att behöva fatta be-
slut väldigt snabbt, inom nästa vecka, för att hinna få det här till Bryssel 
i tid. Jag anser att det närmast är en förolämpning att ha en massa hö-
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rande i finansutskottet när man de facto inte hinner leverera en rapport 
som kan påverka landskapsregeringens beslut i frågan. Det är närmast 
ett vilseledande ur mitt perspektiv, därför förordar jag inte en utskotts-
behandling av ärendet. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag känner till att det sägs så här, beslut ska fattas väldigt 
snart till landskapsregeringen och så är det säkert. Däremot är jag också 
väldigt säker på att det inte kan vara helt omöjligt, sett ur EU-
perspektiv, att det finns länder och regioner som ibland försenar sig 
med någon åtgärd med någon vecka på grund av en politisk situation el-
ler på grund av att man kanske inte har hunnit bli färdig. Länder förse-
nar sig med implementering av EU-direktiv. I den här salen händer det 
många gånger att vi hotas med böter för att vi är sena.  

I den här viktiga frågan finns det all anledning att fundera på om det 
finns en möjlighet att landskapsregeringen kunde ge sitt svar någon 
vecka senare. Det här är en självstyrelsepolitisk oerhört viktig fråga. 
Kommer vi att ha ett levande jordbruk framöver eller inte? 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Tack för det. Jag vill inte spekulera i vilka konsekvenser det skulle få om 
vi väljer att svara för sent och eventuellt missa ett tåg. Det kan jag inte 
uttala mig om för jag känner inte till det.  

Däremot vill jag nämna Ålands Utvecklings Ab och deras historiska 
betydelse för näringslivet. De facto har Ålands Utvecklings Ab gjort 
exitar i flera företag där de har varit med. Ålands Utvecklings Ab har 
även haft en viktig avgörande roll när det gäller att säkra arbetsplatser 
och att säkra industrier på Åland. Vi har till exempel Plasto som ett tyd-
ligt exempel där Ålands Utvecklings Ab gick in och gjorde skillnad. När 
det gäller Plasto så under den period där undertecknad har varit ordfö-
rande som har Ålands Utvecklings Ab gjort exit i Plasto. Vi har inget 
delägarskap i Plasto längre. Vi har gått in i Fifax och säkrat en investe-
ring på 20 procent i början, vi har sagt att vi lämnar utrymme för pri-
vata, om de kommer, varpå vi har backat ner till fem procent. Jag tycker 
att det sköts på ett bra sätt. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag ska börja med det sista; lämna utrymme för det privata. 
Det är en intressant frågeställning både rent praktiskt och ideologiskt. 
Lämnar vi faktiskt utrymme för det privata om vi i den här situationen 
binder upp 1/3 av ERUF-programmet för riskkapital via det offentligt 
ägda bolaget Ålands Utvecklings Ab för att placera? Jag menar att vi tar 
ytterligare steg in på detta det privata normalt hanterar. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Fredrik Karlström, replik  

Fru talman! Det ska alltså göras som det alltid har gjorts enligt ltl 
Perämaa. Vi ska behålla systemet som var i den förra programperioden 
trots att kommissionen uppmanar oss att tänka lite nytt, tänka lite an-
norlunda och gärna använda nya finansieringsinstrument. Vi upphand-
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lade en utredning av ÅSUB där man tittade på den åländska kapitalför-
sörjningen till åländska företag. Man konstaterade att det finns ett be-
hov av riskvilligt riskkapital. Som jag sade i mitt huvudanförande så vet 
vi att när det offentliga går in med riskkapital så sänks tröskeln för det 
privata att komma med i liknande satsningar. 

Exemplet Fifax som nämndes i förra repliken skulle inte ha blivit av 
utan den offentliga insatsen på riskkapital, som nu har backat ner till 
fem procent. Jag tycker att investeringen på närmare 20 miljoner euro 
är positiv och det finns väldigt mycket annat som är positivt. Jag åter-
kommer i den andra repliken med tankarna om riskkapital. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det som vi vänder oss emot allra mest är att det nu föreslås 
att 1/3 av ERUF-programmet ska användas för riskkapital och vi vet 
ännu inte hur administrationen ska se ut. Vi vet inte om det kommer att 
fungera att vi, utan att kunna ta administrationskostnader ur 3 miljoner 
euro, ska förvalta det via ett aktiebolag som ägs av landskapet och där 
man ändå måste sära på ekonomierna på något sätt. 

Jag sade klart här för vår del att om det finns behov av satsningar på 
riskkapital via Åland Utvecklings Ab så kom då med ett förslag där man 
via nationella företagsstöd hanterar den här biten. Då kan det komma 
igång redan på någon vecka och man kunde komplettera den tilläggs-
budget som finns i utskottet just nu.  

Det är en risk att en stor del av ERUF-pengarna blir oanvända under 
nästa programperiod.      

Minister Fredrik Karlström, replik  

Ltl Perämaa behöver inte vara orolig över att pengarna inte kommer att 
användas under nästa programperiod. Ltl Perämaa säger att det är bara 
att ta upp medel i den nationella finansieringen och tillföra Ålands Ut-
vecklings Ab. Nej, det är inte så enkelt, ltl Perämaa och det vet nog ltl 
Perämaa också. Det finns statsstödsregler, det finns kriterier som man 
ska uppfylla och det är ju därför som vi väljer att gå den här vägen. Vi 
gör det på rätt sätt den här gången så att det blir riktigt transparent, öp-
pet, klar och tydlig lagstiftning, regler och förordningar. Vi ska också 
hantera dessa 3 miljoner euro på det absolut mest optimala sättet så att 
alla 3 miljoner, förutom 90 000 euro som får användas som täcknings-
stöd eller administrationskostnad, kommer att gå åt.  

Sätter vi pengarna i det traditionella systemet, som vi har gjort tidi-
gare, så då äter administration från båda hållen. Administrationen, om 
vi ska hantera stöden via ERUF, kostar också. Det kostar betydligt 
mycket mer än de tre procent i den avdelningen vi redan har. Det här är 
ett sätt att få ut mera pengar av varje euro och en chans att få tillbaka 
dem om sju år.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Vi har lite olika åsikter om vilken metod som för ut pengar-
na snabbast i det åländska näringslivet för att bemöta de utmaningar 
som uppenbarligen finns.  

Minister Karlström säger att det ska göras transparent, det ska vara 
regler, lagar, förordningar och rätt i förhållande till kommissionen. Allt 
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detta låter ju förstås bra, men vi har fått den uppfattningen att det 
transparenta grundmaterialet inte finns ännu. Arbetet ska påbörjas så 
småningom och så tar det sin tid.  

Däremot har vi beviljat riskkapital till företag via hantering i Ålands 
Utvecklings Ab, vilket kan vara en fungerande metod, men då har vi an-
vänt nationella pengar med de system som säkert har varit transparent 
redan då. 

Vi förespråkar mindre byråkrati och en snabbare metod att få ut 
pengarna till näringslivet. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Önskemålet om utskottsbehandling motiveras dels av att 
lagtinget borde kunna sätta sig in i den här frågan för att fatta ett beslut 
för sin del. Nu har det blivit en självstyrelsepolitisk fråga på grund av ett 
remissutlåtande som vi har sett på Facebook och i pressen.  

När det gäller den första frågan, beslut i lagtinget, så är det här ett 
meddelande. Enligt vårt regelverk så ska det vara särskilda omständig-
heter för utskottsbehandling. Något beslut i lagtinget fattas ju inte när 
det gäller meddelanden. Det här ärendet ägs av regeringen. Det blir se-
dan en budgetfråga för lagtinget. Däremot hade vi det som en budget-
fråga i samband med att ramen i tilläggsbudget nr 1/2012 fastställdes 
och då var det ett lagtingsärende. Det här behandlas faktiskt nu lika som 
de tre tidigare EU-programmen som vi har haft inför de föregående pe-
rioderna. Jag kan inte se någon skillnad till den delen.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Kanske något raljerande säger jag att det där är en gum-
mistämpelsmetod som åtminstone inte vi förespråkar, att man i efter-
hand skulle fastslå de slutliga ramarna som binder upp oss med tiotals 
miljoner under sex-sju år. Vi bör notera det faktum att den här frågan 
har varit upp i tilläggsbudgeten då det verkligen har fattats ett beslut, 
precis den tilläggsbudget som nämndes av vicetalmannen. Då satte ma-
joriteten av lagtinget fast en ram som var lägre än det som nu föresprå-
kas. Det finns egentligen inte ens lagtingsstöd för den förhöjning som 
landskapsregeringen har gått in för och som man presenterar via ett 
meddelande. Det är en synnerligen besvärlig situation när man går till 
beslut med något som man inte har parlamentariskt stöd för.  

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Tack för det klara beskedet. Uppenbarligen stöder inte op-
positionen de 3,5 miljoner som landskapsregeringen har lagt till i det 
här programmet, det visste jag inte tidigare. Nu fick vi klart besked i lag-
tinget att det inte finns stöd för det. 

Sedan när det gäller den självstyrelsepolitiska frågan så är det ett icke 
anhängiggjort ärende i lagtinget. Det behövs ingen utskottsbehandling 
av det skälet. Det är närmast en fråga för partierna att diskutera nu inför 
arbetet i Ålandskommittén. Där blir det frågan om vilken behörighet 
Åland ska framöver i förhållande till riket, och ska vi föra över någon 
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behörighet till riket? Det är en fråga som diskuteras i den kommittén. Är 
det något parti som önskar anhängiggöra den frågan i det arbetet så var 
vänliga och agera. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Tack, fru talman! För den minnesgode och den som vill läsa de doku-
ment som finns registrerade över lagtingsbehandlingar så kan man kon-
statera att liberalerna och det andra oppositionspartiet i samband med 
tilläggsbudgeten våren 2012 inte accepterade den ram som sattes. Vi 
sade att vi inte kunde bedöma konsekvenserna av den frågan då och inte 
heller många andra frågor som det pratades om i den tilläggsbudgeten. 
Redan där så konstaterade vi att man inte kan bedöma konsekvenserna. 
Därför blir uttalandet från vicetalmannen, att liberalerna skulle ha ställt 
sig fast vid den ramen, helt oväsentligt. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Jag ska fortsätta på den sista repliken här. Ltl Perämaa och liberalerna 
har i flera anföranden lyft fram hur man vill förändra vissa saker i LBU-
programmet. Jag förstår det och jag tycker att det är bra att man för 
fram de synpunkterna. 

Den övergripande ramen är också väsentlig och finns med här i dis-
kussionen. Jag har inte riktigt fått klarhet i vad liberalerna och ltl 
Perämaa vill. Vill man stå fast vid omställningsbudgeten eller har man 
beredskap att också lyssna på näringen, som landskapsregeringen har 
gjort, och skjuta till 3,5 miljoner? Eller vill man gå ytterligare ett steg 
och skjuta till ännu mera pengar, vilket också har förekommit i debat-
ten? Liberalerna hävdar nu att vi ska lyssna på remissvaren. Frågan är 
om vi ska öppna börsen ännu mera eller inte. Var tycker liberalerna? 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag tycker inte att det är ett särdeles häpnadsväckande utta-
lande när vi säger att man bör lyssna på de parter som är föremål för 
behandlingen här. Det är demokrati och det normala som man gör in-
nan man lägger fram förslag till lagtinget. Man begär in utlåtanden och 
så lyssnar man på dem, så det är inte särdeles häpnadsväckande. 

Att utöka ramarna eller inte? Jag sade det ganska tydligt här ur talar-
stolen att det är svårt att se var gränsen går när vårt jordbruk fortfa-
rande kan vara lönsamt så att det utvecklas åt rätt håll. Vi har gått in i 
den här diskussionen utifrån att vi ska försöka hitta den gränsen. Det är 
en politisk fråga, när kan vårt näringsliv utvecklas? Vi har inte exakt fa-
cit, vi vet inte exakt och därför är vi angelägna om att fördjupa oss i frå-
gan. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Det är också väsentligt att komma ihåg att man har en ram att förhålla 
sig till totalekonomiskt. Det är jätteviktigt att förhålla sig till ramar. Att 
man sätter ramar tror jag också att ltl Perämaa förstår som har varit fi-
nansminister tidigare. Med tanke på detta gedigna material vi har, den 
bakgrund som ltl Perämaa har som tidigare finansminister, vikten av att 
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sätta ramar och som ledamot i finans- och näringsutskottet där man har 
full insyn i hur mycket pengar vi faktiskt har, så tycker jag att det är 
ganska svagt, med tanke på det gedigna materialet, att vi inte får höra 
hur ltl Perämaa ser på de satta ramarna. Vi har konsekvensanalyser som 
visar på lika saker. Jag tycker att det är svagt, jag tycker att lagtinget och 
Ålands folk förtjänar ett svar på den frågan. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Vi är egentligen hedrade över att den största gruppen begär 
att vi ska ge dem den ekonomiska sanningen via våra uttalanden. Det är 
bra, vi tycker att det är korrekt att man begär kunskap av andra. Den här 
frågan är så politisk. Det går inte att säga här att vi ska skjuta till 1 mil-
jon mer eller mindre. Man måste hitta nivån som möjliggör jordbruket 
att vara livskraftigt framöver.  

Vi får komma ihåg att inte heller majoriteten följer ramen i det lag-
tingsbeslut som sattes i tilläggsbudgeten. Vi fick bara med ett uttalande 
från lantrådet att de har funnit utrymme för 3,5 miljoner till så spädde 
man på med detta. Men av oss så ställs det krav på att vi ska kunna re-
dogöra för varje euro var vi ska hitta pengarna.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, fru talman! Jag tycker att ltl Perämaa har en lite onödigt negativ 
bild när det gäller Ålands Utvecklings Ab. Det är inte något stort företag, 
men de förvaltar ungefär 3,5 miljoner euro. De har varit in i ett 18-tal 
bolag som sysselsätter cirka 200 personer. Jag tittade på hemsidan och 
de har cirka 30 miljoner euro per år i omsättning. Visst har man haft 
problem med exit. Det är det lilla lokala samhällets problem, det är inte 
så lätt att få de här exitarna, men man har också gjort flera lyckade 
exitar. Jag tror definitivt att det här bolaget ska finnas kvar för det har 
en mission att fylla. 

När det gäller administrationskostnader på 30 procent, så om man 
tittar på vad det kostar att förvalta så blir det naturligtvis mycket billi-
gare att förvalta de här pengarna när man sätter in dem i ett redan fär-
digt bolag. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! När det gäller det sista så är vi inte så säkra. Vi har inte 
kunnat få svar av landskapsregeringen om det är så enkelt att man sätter 
in pengarna och så förvaltas de inom den vanliga verksamheten inom 
ramen för aktiebolaget och Ålands Utvecklings Ab. Eller om man måste 
separera dem stenhårt med skilda konton och ha olika riskkapitalsats-
ningar för olika bolag beroende på om de är finansierade nationellt eller 
via ERUF. Frågorna kvarstår och frågorna kvarstår säkert för landskaps-
regeringen också. Därför finns det en risk att det tar det lång tid innan 
man kan komma igång. Om ltl Eliasson noterade det så sade jag att vi 
kanske kan komma i gång snabbare med det här verktyget om vi poli-
tiskt önskar och det finns behov av att vi kunde föra över medel nation-
ellt inom ramen för det befintliga systemet.  
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Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, fru talman! Det är alltid bra att ha flera olika alternativa former att 
sköta finansieringen på. Jag har haft många synpunkter på det här när 
det gäller satsningarna i Ålands Utvecklings Ab. Jag satt också ett antal 
år som ordförande så jag har ganska bra insyn i bolaget. Det visar sig att 
de egentligen ganska småpengar, som man har haft tillgång till, har haft 
utväxling. Per euro satsad har man kunnat få flera euron. Jag tycker att 
det är positivt att vi satsar på det. 

När man startar ett nytt företag så vill man kanske inte ha in en of-
fentlig ägare som äger alltför mycket i bolaget. Jag har också diskuterat 
med näringsministern att det finns möjligheter att använda de här 
pengarna på ett annat sätt. Kanske en liten del som aktiekapital och se-
dan kan man exempelvis jobba med kapitallån osv. Så det finns olika 
möjligheter. Vi ska låta de försöka, tycker jag. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag vet förstås att förra näringsministern och förra ordfö-
randen för bolaget är väl insatt i de här frågorna. Han vet vilken potenti-
al det ändå finns i det här verktyget om man hittar rätt. Vi har inte sagt 
nej till Ålands Utvecklings Ab, vi vill inte lägga ner det. Vi förespråkar en 
mindre byråkratisk modell för att kunna utveckla det bolaget såsom 
man har gjort tidigare via budgetbeslut här i lagtinget när man har till-
fört medel. Vår modell kvarhåller 3 miljoner euro i direkt företagsstöd 
och därutöver via ERUF såsom produktutvecklingsstöd. Den dimens-
ionen faller helt och hållet bort med det förslag som ligger här. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, talman! Kollegan Mats Perämaa uppehöll sig vid frågan som nyss 
debatterades om riskkapital. Den frågan sammanhänger mycket nära 
med det som också återges i meddelandet; frågan om statsstöd i EU. 
Statsstöd i EU är enligt huvudregeln förbjudna. De som tillåts utgör un-
dantag. Jag vill bara upplysa om att just nu pågår i EU-kommissionen 
en ingående studie, om omfattningen av tillämpning av denna artikel 
107, uttryckligen på regional nivå och huruvida den regionala lagstift-
ningen tillåter en självständig handläggning av den här typen av stöd. 
Jag vill för min del säga att jag är mycket tveksam till om Ålands eko-
nomiska självstyrelse räcker till för att självständigt hantera den här ty-
pen av frågor av riskkapitalbildning och förbjuda statsstöd. Därför är det 
här är ytterligare, enligt min mening, ett argument för utskottsbehand-
ling så att vi i lagtinget också får en lite fördjupad syn på det hela. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Sara Kemetter 

Tack, fru talman! Det har varit en intressant debatt. Jag är första gången med 
om ett så här stort program diskuteras och jag måste säga att det är roligt att 
vara politiker. Det är lite spänning i leden. Man sitter här i salen bredvid mo-
deraterna och så har jag mina kamrater bredvid mig, så det är därför man ska 
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hålla på med det här, för det är riktigt spännande viskningsdebatter som på-
går här vid sidan om. 

Det är frågan om enorma summor, 57 800 000 i LBU-stöd. Sedan har vi 
CAP-stödet som jag räknade ut att är ytterligare 19 miljoner, så kommer det 
väl lite andra summor på och det här ska delas på 450 gårdar. Det är ganska 
mycket pengar som det är frågan om. Därför har vi den här stora debatten. 

Så som jag ser det så följer vi omställningsbudgetens överenskommelse, 
detta med 35 procent. Jag tycker att regeringen i det här fallet har följt lag-
tingets önskan. Därför ser jag egentligen inte något behov av utskottsbehand-
ling. Den här debatten har vi haft redan tidigare.  

Vi kan inte rädda Lumparn eller Östersjön om vi inte ställer om jordbru-
ket, anser jag. Jordbruket står för ungefär hälften av alla kväveutsläpp till Ös-
tersjön. Också Åland behöver ta sitt ansvar för att minska läckaget av nä-
ringsämnen till våra hav. Som ni säkert vet så driver jag frågan om ekologiskt 
jordbruk. 

 Ett kretslopps- och ekologiskt jordbruk där även spannmålet till djuren 
odlas på gården och där djurantalet är i proposition till den odlade åkerarea-
len har genom forskning visat sig vara hållbart både ur miljö- och ekonomiskt 
perspektiv. Bara för att maten är närproducerad så kan vi ändå inte blunda 
för och strunta i vilka konsekvenser framtagningen har för miljön. Diskuss-
ionen om hur mycket vi gödslar och hur mycket vi ska stöda gödslingen har vi 
ofta i social- och miljöutskottet.  

Åland har nu, vilket jag är jättestolt över, cirka 25 procent ekologisk åker-
areal. Det här är någonting som vi bör utveckla och bevara. Vi socialdemokra-
ter har länge intensivt drivit frågan om ökad ekologisk odling på Åland. Vi vill 
ha ett mer miljöanpassat jordbruk.  

Det har varit debatt om vallodlingen där gräset slås och ges till djur särskilt 
för ekologisk köttproduktion. Den anser vi att är värdefull, däremot är jag 
ganska bekymrad över att varken ÅCA eller Dahlmans har valt att ha ekolo-
giska linjer. Vi stöder men det finns ändå ingen produktion av ekologiska 
produkter just inom den här branschen. Konsumenterna vill dock ha mera 
lokal producerad mat men också mera ekologiska produkter, det ser vi på 
kundundersökningar bland annat i Sverige. 

Jag har också personligen noterat att utbudet ökar i våra varuhyllor. Om 
man går till Kantarellen, Sparhallen eller S-Market så har de här produkterna 
ökat. Det finns konsumenter som vill köpa ekologiska produkter. 

Jag har några frågor som jag delvis fick svar på, men som regeringen kan 
titta på. Det är i varje fall klart för mig att jag inte vill utöka ramen mera, ra-
men ska hållas, men innanför ramen kan man ju alltid justera.  

Det som gäller för det ekologiska odlandet är två saker. Ministern nämnde 
det klart och tydligt, vilket tydligen har varit ett missförstånd från de ekolo-
giska odlarna, att de ett- och tvååriga gröngödselsvallarna finns kvar. Man 
kanske måste göra en tydligare skrivning så att det inte blir missförstånd. 

Det andra som jag gärna skulle vilja att regeringen gör, när de nu diskute-
rar det här meddelandet efter debatten, är att se över naturbetesstöden. För 
mig är de avgörande för den ekologiska lamm- och fårnäringen. Den näringen 
är något som vi borde satsa mer på. Idag exporteras allt eko-lamm till riket. 
Det går till exklusiva restauranger. Det finns en marknad här som växer. Vi 
var på studiebesök till Chipster som köper in fårkött. De sade att de skulle 
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kunna köpa hur mycket som helst. Det är positivt att det finns en marknad 
och då ska vi stöda det så att vi får produktivitet. 

Det är viktigt att vårt jordbruksprogram är konkurrenskraftigt jämfört med 
riket, det har ministern klart och tydligt beskrivit och det kommer också fram 
i slutet av rapporten när man kan jämföra gårdar. När man tittar på den här 
tabellen så har regeringen, med utökningen på 3,5 miljoner, verkligen valt att 
ha ett mycket starkt konkurrenskraftigt stöd jämfört med riket. 

Vi konsumenter men också politiker måste nu börja ge mera positiva sig-
naler. Precis som ltl Jörgen Pettersson var inne på så borde vi lyfta fram en 
framtidsanda och skapa stabilitet för att man ska våga satsa och hitta nya in-
novationer. Det är detta som diskussionen bör gälla, tycker jag. Vi kan också, 
via våra upphandlingar i kommunerna, visa att vi är villiga att stöda eko-
odlarna. 

Mariehamns stad har gått in för att 30 procent av det som upphandlas ska 
vara ekologiska varor. Helst skulle vi ha sett att det skulle ha varit 50 procent. 
Det kan vi med politiska mål skapa. Våra barn i skolorna och våra äldre kan 
äta ekologiskt och det tycker jag att är viktigt. 

Fru talman! Jag vill också kort diskutera Lederprogrammet. Leader får un-
gefär 5 procent totalt av LBU-programmet, vad jag har förstått. Det är också 
en politisk diskussion. I Danmark ger man 11 procent totalt till ett Leaderpro-
jekt av hela LBU-programmet. 

Leader har varit en framgångssaga. Under den tidigare perioden kan man 
lyfta fram evenemang som Windjammers ball, Swingläger i Badhusparken 
och Brändöluffen. Min absoluta favorit, som ni kanske har läst när jag har 
skrivit insändare, är Germundö Alpin. Det stärker ungdomar, det stärker 
också tredje sektorn och det har skapat föreningar med nya idéer osv. Det har 
varit ett lyckat program. Jag skulle gärna ha sett att man under nästa period 
kunde ha utvecklat det i samma riktning och tagit ett steg djupare. Men nu 
har man från regeringens sida valt en annan linje. Nu ska 60 procent gå till 
jordbrukare och markförvaltare istället, det blir som ett miljöstöd. Det här är 
ju också bra, men det är viktigt att man ser till att stödet används på rätt sätt. 
Kanske Mariehamns stad kan ansöka om Leadarpengar för att få Tullarns äng 
i skick? Man ska verkligen vara kreativ och få föreningar och andra grupper 
att se förmånerna.  

Jag var kort inne på nya innovationer och nytänkande inom livsmedelsin-
dustrin. Bland annat har det kommit fram här i debatten tidigare att man inte 
har stött frukt så mycket men ändå har frukten blivit otroligt konkurrenskraf-
tig. Tidigare nämndes äppelsaft men vi har också Kökars äppelcider gård och 
annat som verkligen marknadsför Åland.  

Socialdemokraterna skulle gärna se intresserade företag som kunde produ-
cera ekologisk barnmat. Vi är övertygade om att det finns en köpmarknad. 
Om man skulle ha en åländsk flagga och säga att här säljer vi hälsosam ekolo-
gisk producerad barnmat, så skulle jag, och många av mina vänner både i ri-
ket och i Sverige, handla barnmaten. Det är ekologisk mat som mina vänner 
vill ha i gåva när jag kommer på besök, de vill ha Grannas äppelsaft eller hav-
tornsmarmelad. De vill ofta komma på höstmarknaderna just för att köpa 
våra ekologiska produkter. När det gäller barnmaten så där skulle vi ha en ny 
innovationstanke. Jag hoppas att det finns ett företag som vill nappa på det. 
Tack. 
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Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Jag sympatiserar mycket med ltl Kemetters anförande vad 
gäller ekologisk mat och naturbeten. Jag anser att hon har helt rätt i det 
resonemanget. Vi vet att ekologisk produktion och mat har exploderat, 
det är många som vill ha det. Vi kan också se i butikerna att priserna nu 
håller på att närma sig det konventionella när volymerna stiger. Jag 
hoppas också att regeringen tittar över programmet innan man klubbar 
det om man är det minsta misstänksam över man har missgynnat det 
ekologiska.  

Landskapsregeringen får se vilka möjligheter det finns och vad man 
borde göra, om pengar ska omfördelas eller om man måste skjuta till 
något. Jag stöder ekologiskt och närproducerat. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Ltl Runar Karlsson och jag har ofta konstruktiva dis-
kussioner just vad gäller den här odlingsfrågan. Jag tror att vi ser ganska 
mycket lika på det här. För mig är det också viktigt att det finns en efter-
frågan. Finns det en efterfrågan så kommer det att finnas en lönsamhet 
och då lönar det sig att producera. Här har kommunerna, som stora in-
köpare, en central roll att skapa efterfrågan. Mariehamns stad väljer att 
50 procent av all mat till våra gamla, barn och skolor ska vara ekolo-
giskt. Då finns det överhuvudtaget inte så mycket stödberoende mera, 
utan då har de konkurrens och kan till och med sänka priserna i buti-
kerna. Det är så som marknaden fungerar. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Det är bra att Mariehamns stad är föregångare. Vi i Saltvik 
har också tagit ett program där man ska försöka ge våra barn så mycket 
ekologisk mat som möjligt. Efterfrågan är många gånger mycket, mycket 
större än tillgången. I Saltvik finns det en mycket framgångsrik eko-
odlare, Ålands största jordbruk, vars grödor förädlas i en kvarn i samma 
kommun. De har fått en förfrågan om att leverera till Finland mångdub-
belt mer än de kan tillverka. Problemet är att han inte har resurser att 
satsa så mycket i kvarnar som efterfrågan är i riket. Det finns en omätt-
lig marknad vad gäller ekologiska produkter. Jag tror att vi bara ser bör-
jan på den kurvan ännu. Vi ser skrämselartiklar i tidningarna där åtta av 
tio frukter i princip innehåller gift och man avråder att ge barn sådana 
frukter. Vi politiker måste ta ansvar. Jag tycker att Kemetter tar ett stort 
ansvar. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, ltl Runar Karlsson. Socialdemokraterna har länge, också under ti-
digare mandatperioden, lyft fram att vi gärna skulle se en omställning 
där hela Åland skulle kunna marknadsföra sig som en ekologisk region 
och riktigt specialisera sig inom detta och på det sättet också kunna öka 
sin konkurrenskraft. Det är tyvärr så att de som odlar kanske inte är lika 
framsynta som ltl Runar Karlsson. Vi får se. Jag hoppas att vi i framti-
den kommer att se utökade arealmarker. 
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Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Jag vill gärna utveckla hur ltl Sara Kemetter ser på utskottsbe-
handling eller inte. Det har varit upp i flera replikväxlingar här och nu 
redogör Sara Kemetter för socialdemokraternas ståndpunkt. Vi har flera 
meddelanden som har utskottsbehandlats. Att inte hörsamma opposit-
ionens önskning tycker vi från liberalernas sida är både odemokratiskt 
och det är maktspråk. Här pratar vi om ett EU-program som sträcker sig 
långt in i framtiden och som har konsekvenser för flera regeringar. Som 
sagt var, vi har flera meddelanden som har utskottsbehandlats. Detta 
som är angeläget för hela det åländska samhället vill man inte hör-
samma. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Det stämmer, ltl Katrin Sjögren, att vi har andra med-
delande som har utskottsbehandlats, bl.a. hållbarhetsmeddelandet. Det 
har varit värdefullt att det utskottsbehandlats. I det här fallet anser jag 
tiden sätter stopp för att ärendet ska utskottsbehandlas. För mig är det 
viktigt att vi kommer in i rätt tid så att vi inte på det sättet blir förförde-
lade. Jag vill inte riskera att vi hamnar i en sådan situation att vi är för-
senade så att det kan bli någonting negativt.   

Talmanskonferensen har haft den här diskussionen. Jag har förstått 
att de har haft en omröstning. Jag respekterar vår demokratiska ord-
ning, de har fört fram den här önskan just baserad på det här. 

Det är viktigt, och det har också kommit fram i debatten, att regering-
en verkligen behöver se över, analysera och ta remissvaren i beaktande. 
Det är vi alla ganska eniga om att regeringen ska göra. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Det beror ju förstås på hur man ser på saken. Vi upplever att 
man talar maktspråk och att man är odemokratisk. Det skulle också ha 
funnits ett värde i att ha haft en lagtingsbehandling och ett betänkande 
trots att tiden är knapp, eftersom flera talare har påpekat att det med all 
sannolikhet kommer att göras ändringar under programperioden. Då 
skulle det ju ha varit alldeles på sin plats att ha någon slags ursprungs-
bedömning att utgå ifrån. 

Det är när det gäller eko-odling så är vi från liberalerna helt överens 
med socialdemokraterna. Mot den bakgrunden är det ju då anmärk-
ningsvärt att de extra pengarna, 3,5 miljoner, ska sättas på miljöstöd. 
Landskapsregeringens ursprungsförslag var väldigt, väldigt dåligt. Hur 
ser ltl Kemetter på det faktum att landskapsregeringen har sagt att man 
ska komma med en livsmedelsstrategi efter att vi slår fast landsbygdsut-
vecklingsprogrammet? 

Ltl Sara Kemetter, replik 

I och med parlamentarismen så har regeringspartierna verkligen fått ta 
del av det här. Ända sedan jordbrukarna marscherade genom stan för 
ett år sedan så har det här diskuterats. De har hörts och vi har lyssnat. 
Det var i omställningsbudgeten som den första diskussionen togs upp 
om hur man ska se på fördelningen mellan egna pengar och EU:s pengar 
och förhållande där. 
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Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Fru talman! Jag sade att jag skulle återkomma med tankar kring Leader, 
varför det har blivit som det har blivit och hur systemet är uppbyggt. Det 
var bland annat Leaderåtgärderna som strategigruppen prioriterade ner 
om man exempelvis jämför med det finska programmet. För egen del 
skulle jag inte ha velat prioritera ner småföretagarstöden på landsbyg-
den, vilket det här programmet också har gjort, tyvärr. Men det är ju till 
förmån för lantbruket. Vi har tvingats prioritera och välja åt vilket håll vi 
ska gå utgående från de ramar som tillfördes strategigruppen och avdel-
ningen. Vi ville sätta mera fokus på miljöåtgärderna kring Leader för att 
ta fasta på det starka behov som finns. Närmiljön är viktig och Leader är 
också ett bra organ att genomföra miljöåtgärder genom.  

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Det gjordes en överenskommelse att vi höjer ramen 
med 3,5 miljoner euro och det ska gå till miljö och eko. Det finns en oro 
bland de ekologiska odlarna att detta nu ska gå till projekt som Rädda 
Lumparn. Här tror jag att man från näringsavdelningen sida har en vik-
tig roll att se till att det verkligen går till eko-odlare och till miljöhand-
lingar. Leaderpengarna skulle kunna gå till projekt som Rädda Lumparn 
och andra sådana projekt. Mera sådana projekt skulle då bli Leaderpro-
jekt, men detta skulle gå direkt till eko-odlarna för att gynna deras verk-
samhet. 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Fru talman! Det är helt korrekt. Dessa 3,5 miljoner som tillförs är inte 
till Leader och Rädda Lumparn projektet. De går direkt till miljö, till eko 
och till djurhållningen, dit riktas dessa 3,5 miljoner. Sedan är projektet 
Rädda Lumparn ett ypperligt exempel på projekt som kunde genomfö-
ras med Leadermetoden. Många olika markägare; samfälligheter och 
privata, är intresserade och de har tidigare inte kunnat ta del av våt-
marksprojektspengarna för de har endast varit riktade till lantbrukarna. 
Nu kommer man att bredda detta så att kommuner, samfälligheter, pri-
vata och kanske något företag, som äger något område och är intresse-
rad av att satsa på det här, kan vara med och förverkliga de här åtgär-
derna som vi verkligen vet att gör nytta och skillnad för miljön. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Tack för det klargörandet. Det är märkligt, när man 
följer med i diskussionerna i media, hur mycket missförstånd det egent-
ligen finns ute på fältet. Jag är glad att ministern klargör detta så här 
tydligt. Min tanke under den senare repliken for till Katrin Sjögren, men 
jag kan svara åt ministern för han gav egentligen svar på det som jag 
hade velat säga åt Katrin. Det var förhandlingar, det ökade med 3,5 mil-
joner och just för att socialdemokraterna har suttit med i regeringen så 
sätts det här stödet på miljö och eko. Det är en fråga som vi har drivit 
hårt. Som alla vet så om man sitter med i en treklöver som nu så gäller 
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det att förhandla och komma överens. Sedan när man har sagt att nu är 
det klart så då är det klart att vi håller oss till taket. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, talman! Jag vill bara understöda ltl Kemetters idé och åsikt när 
det gäller ekologisk barnmat. Med personlig erfarenhet av barn som 
fötts med tolv års mellanrum så är det en markant skillnad i hur föräld-
rar idag överlag tänker. Jag har inget minne av att jag för 12 år sedan 
skulle haft möjlighet att köpa ekologisk barnmat, som det faktiskt finns 
idag. Att dessutom kunna handla ett åländskt alternativ vore det absolut 
ultimata. Det är precis som ltl Kemetter och ltl Pettersson säger; ”tänk 
nytt, tänk annorlunda och tänk utanför boxen”. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Jag tackar för det stödet. Vi är jämnåriga och har barn 
i samma ålder och samma gap. Jag har faktiskt själv upplevt samma sak, 
jag lagade allting åt min förstfödda, efter mitt fjärde barn så tyckte jag 
att jag inte hann. Det är då ett medvetet val och då söker jag de här mär-
kena. Redan när det gäller tomater eller äppel som är besprutade så blir 
min son alldeles flammig i hela ansiktet och det är tillräckligt med signa-
ler för mig att konstatera att nu måste man börja tänka om. Det är inte 
hälsosamt att få i sig detta i koncentrerade former under hela sin barn-
dom och sedan också under skoltiden. 

Annette Holmberg-Jansson, replik 

Talman! Vi är helt överens i den frågan. Som tur är så finns det bra 
åländska produkter. Man behöver inte alltid köpa färdiga produkter. 
Som intensivt arbetande småbarnsmamma kan det vara väldigt bra att 
ibland kunna köpa färdigt och då vore det underbart om det hade fun-
nits ett åländskt alternativ. 

Jag läste igår om en gård i Sverige som hade behövt tänka om. De 
hade satsat på vattenbufflar istället för kor bara för att klara sig i kon-
kurrensen och idag gör de svensk mozzarellaost. Om man bara vågar 
tänka lite utanför boxen så tror jag att man hittar ganska många lös-
ningar. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Det är just sådana här innovationer vi behöver på 
Åland, småskaligheten. Jag har en lång lista av släktingar som önskar 
sig Carolas sommarhonung, för det lär inte ska finnas något godare. Hur 
de än smakar så det den honungen de vill ha. Jag tror att vi kan mark-
nadsföra Åland, vi kan hitta nischer och man är också villig att betala 
mera för sådana produkter. 

Skulle det finnas ekologisk barmat och den skulle vara lite dyrare så 
skulle jag betala för det för jag vet att mitt barn skulle må bättre och så 
tänker många med mig. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Ltl Kemetter nämner fårskötsel, ekologisk odling och 
att man borde förädla mera ekologiska produkter, hon nämnde bland 
annat mjölk. Jag ska inte gå in på ÅCA för de har inte möjlighet att för-
svara sig. Jag tror att det finns en ekonomisk förklaring till varför man 
inte producerar ekologiskt.  

När det gäller fårskötsel så finns gårdarna överhuvudtaget inte räk-
nade, vilket är en svaghet.  

När det gäller ekologisk odling och Åland som en ekologisk ö, så jag 
tror att det var år 2004 som vi lade en motion där vi uppmanade land-
skapsregeringen att utreda möjligheterna för Åland att bli helt ekolo-
giskt. Jag tror inte att det var några som stödde oss. Jag vet inte, jag 
kommer inte ihåg nu hur det var med socialdemokraterna. Men nu sitter 
åtminstone socialdemokraterna med i regeringen och har kunnat lyfta 
upp den här tanken. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Det var just därför som jag ställde frågan om fårgårdarna och den ekolo-
giska lammproduktionen i mitt anförande till regeringen. Mycket riktigt 
så tycker jag inte att det har tydligt har kommit fram. Det är en viktig 
näring och för Chipsters en försäljningsprodukt så jag vill gärna att rege-
ringen ser över fårproduktionen. 

Vad gäller att Åland skulle ställa om helt och hållet och bli till 100 
procent ekologiskt så det är jätteroligt för socialdemokraterna stöder 
detta. Nu har vi Ålands Framtid och även Runar med oss så kanske vi 
snart har majoritet i lagtinget för en sådan förändring.  

Nu går vi in i en ny period, nu är detta den politiska viljan och nu le-
ver vi så här i sju år och så får vi se vart konsumenterna och produktivi-
teten tar oss.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Det har många gånger sagts att man ska ta vara på all 
klokskap. Vårt inlägg om tanken om ekologisk odling är att man skulle 
göra en förstudie vad det innebär. Man måste inte gå över till 100 pro-
cent för det måste finnas en avsättning, det ska finnas en lönsamhet 
men framförallt en avsättning. Om man hade haft framförhållning från 
regeringens sida så kunde en förstudie ha varit klar till den här pro-
gramperioden redan, om man hade tagit åt sig av en riktigt bra motion. 
Så här blir det när man inte beaktar bra idéer. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Jag tror nog att man har beaktat bra idéer. Den här diskussionen har ju 
kommit upp i media under årens lopp. De som ska leva med detta, de 
som äger marken och de bönder som producerar har valt att gå en an-
nan riktning, mycket för att det säljer bra, de gör vinst och de har möj-
lighet att utveckla sina produkter. Vi ser en annan vision men vi måste 
stöda de näringar som nu finns och de som verkligen gynnas. Jag 
nämnde också produkter som inte är ekologiska bl.a. äppelsaften. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 
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Ltl Anders Eriksson 

Tack, fru talman! Det har varit en enorm debatt och det är ganska naturligt, 
det är en stor och viktig fråga. Det har varit mycket känslor och det är också 
naturligt, det är många som berörs. Jag tar inte del i tävlingen om vem som 
pratar längst i den här debatten. Jag ska försöka hålla mig kort, jag ska också 
försöka vara saklig. 

Det som har förvånat mig är hur man i detta ärende kan uppleva två så 
otroligt skilda världar. I den situationen som landskapet Åland befinner sig i 
idag så borde alla ha fokus på tillväxt, arbetsplatser och var det finns möjlig-
het till framtida tillväxt.  

Däremot har de som har ifrågasatt LBU-programmet, och menat att det 
inte riktigt räcker till, blivit beskylld för sluggerdebatt, särintressen och all-
mänt gnäll.  

Även ledarna i våra åländska tidningar brukar många gånger beskriva 
skilda världar. Jag noterade att Niklas Lampi hade en väldigt initierad ledare 
där han berättade om helheten med sysselsättningen, tillväxten och arbets-
platserna, medan Nina Fellman på Nya Åland kanske mera greppade vad hon 
hade i sitt personliga skafferi.  

Partiledarna på Åland var, före förra valrörelsen, inbjudna till en diskuss-
ion där frågan kom upp hur man såg på jordbruket. Jag minns att ltl Perämaa 
var med vid det tillfället där en bankdirektör sade: ”Jordbruket, det är ju en 
skyddad verkstad.” Det var en uppfattning som förekom hos storfräsarna i 
det åländska näringslivet för två, tre år sedan. Jag upplever att också där har 
kunskapen spridit sig.  

Samhällsdebattören, tidigare storfräsaren, Johan Dahlman har haft flera 
intressanta inlägg. Onsdagen den 16 april skrev han bland annat: ”Drömmen 
om tusen nya kossor är en utopi som nu slås sönder. Börjar man rubba på 
hörnstenarna, tillgång till lokal råvara, så äventyras hela livsmedelsklust-
ret.” Johan Dahlman har en son som driver ett stort jordbruk och har själv 
insyn i ett livsmedelsföretag så det är naturligt att det finns en hel del kun-
skap där. Och det här tror jag är svaret på att vi har så väldigt skilda världar. 
Det finns ganska mycket okunskap, en viss populism och det finns stundtals 
också nästan fanatisk övertygelse att man vet bäst själv ifrån regeringens 
sida.  

Det har sagts att man inte har lyssnat på remissen, jag har inte sagt det 
men flera har sagt det. Jag tycker inte att det är ett helt korrekt påstående. 
Man har bland annat infört mekanisk ogräsbekämpning som inte var med ti-
digare. Man har infört reducerad bearbetning. Vi som sitter i social- och mil-
jöutskottet hörde en miljöprofessor, angående hållbarhetsstrategin, och han 
pekade på att plöjning under hösten är mest skadligt när det gäller eutrofie-
ringen. Visst, det finns absolut vissa förbättringar. 

Det finns två grundläggande problem fortfarande så som jag ser det. För 
det första är det den framtida anslutningsgraden till miljöstödsprogrammet. 
Jag är orolig för hur pass stor den kommer att bli. Det kan vara intressant för 
ledamöterna att veta att det så kallade basstödet som man får för att uppfylla 
hela regelverket har varit 120 euro per hektar nu, och det kommer att bli 54 
euro i det kommande programmet. Då bör man ha klart för sig att när man är 
med i miljöstödsprogrammet så medför det många nackdelar. Det är mycket 
mera byråkrati och det är många åtgärder som ska vidtas. 
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Jag noterade att lantrådet sade i debatten i förrgår att miljöstödet inte har 
nått målet. Jag hade inte möjlighet att få svar i det replikskiftet jag hade med 
henne. Verkligheten är ju den att de utredningar som har gjorts har visat att 
miljöutsläppen från det åländska jordbruket har minskat ganska mycket just 
tack vare miljöstödet. Det är ofrånkomligt. Så jag blev lite förvånad över det. 

Den andra saken är att totalbudgeten för hela programmet är för låg. 
Näringsminister Karlström har haft flera intressanta inlägg, det första väl-

digt långt. Det finns, enligt mitt synsätt, två allvarliga felbedömningar i jord-
bruksminister Karlströms resonemang. Det första är att man ska kunna inve-
stera sig ur dålig lönsamhet osv. De som har satsat på framtiden, de som 
verkligen har investerat har en enormt hög skuldsättning just nu, en skuld-
sättning som man faktiskt har svårt att klara av. Man löser inte det problemet 
genom att uppmana dem att investera ännu mera. Det håller helt enkelt inte 
ihop. 

Tidigare näringsministern, Jan-Erik Mattsson, ringde mig igår och sade; 
”varför för ni inte fram att de investeringar som har gjorts blir ju bortkastade 
om det inte finns en fungerande grundekonomi i lantbruksföretagen”. Jag 
sade att nog har jag framfört det i repliker men kanske inte tillräckligt tydligt.  

Min värderade kollega Eklund blev häcklad när han höll vårt gruppanfö-
rande för att han tog upp enskilda gårdar, men det bekymrar inte mig, jag 
tänker göra det ändå. När det gäller ekologisk odling, som många pratar om, 
så det absolut största och mest seriösa företaget är Germundö gård, alla är se-
riösa på sitt sätt. De har byggt upp ekogården för att ta hand om ekologiskt 
spannmål, de har fått stora investeringsstöd från landskapsregeringen. Vi har 
Österängs kvarn som vidareförädlar de här produkterna, de har fått stora in-
vesteringsstöd från landskapsregeringen. Med detta LBU-program som ligger 
nu så är risken stor att benen slåss undan för fortsatt ekologisk spannmålsod-
ling. 

Alla som har smakat den ekologiska havregrynsgröten och jämfört den 
med det finska tapetklistret som man kan få så inser att den ekologiska hav-
regrynsgröten är en otroligt fin produkt. En miljon kilo levererades i fjol, det 
här året är målsättningen 2,7 miljoner kilo att försöka vidareförädla.  

Jan-Erik Mattsson hade helt rätt i sitt telefonsamtal. Ser man inte till att 
det finns en fungerande ekonomisk verklighet så är också de stora investe-
ringar som har gjorts hittills bortkastade. Det bekymrar mig en hel del. Det 
här visar lite på okunskap, när man tror att man ska kunna investera sig ur en 
stor skuldsättning och på det sättet öka lönsamheten. Det skapar inte stabila 
landsbygdsföretag om man uppmanar till ökad skuldsättning. 

Det finns en mjölkgård, som jag känner till väl, som har över 2 miljoner 
euro i skulder. Det är tufft! Det är tufft att rulla den skuldsättningen. Man 
hjälper inte den typen av företag att uppmana till ytterligare skuldsättning, 
kanske 1/2 miljon till. Det här är företag som ligger på absolut topp när det 
gäller produktivitet och när det gäller framtidstro som landskapsregeringen 
efterlyser. Det ironiska är att det är de som satsar, de som har en stor skuld-
sättning och som är mest sårbara. Från visst håll har man pratat om stödop-
timering och vallodling osv. Inte är det något bekymmer för dem om stöden 
försvinner. Men för dem som satsat på framtiden så infinner sig de stora be-
kymren. Därför måste det finnas ett stabilt långsiktit ekonomiskt fundament 
att stå på och där har landsbygdsutvecklingsprogrammet en synnerligen vik-
tig roll. 

762 



  

När det gäller stora landsbygdsföretag så vill jag ytterligare peka på en fak-
tor som jag tror att många i lagtinget inte riktigt tänker på. Det här är företa-
gen är enormt sårbara. Många gånger står det och faller med en odlare, i 
bästa fall ett par, man och hustru, som jobbar. Man har anställda men om det 
händer något med odlaren så faller hela verksamheten. Det är så oerhört sår-
bart. Det är också väldigt långsiktigt. Vi pratar många gånger om tjugoåriga 
satsningar. Det här är inte något sorts kvartalsekonomi, utan det är väldigt 
långsiktiga satsningar. 

Den andra saken, som jag tycker att näringsminister Karlström lite missar, 
är att han säger att det här ska vara konkurrensneutralt i förhållande till ri-
ket. Det är ju viktigt och det skriver regeringen i alla sammanhang. Men när 
man tittar på SWOT-analysen, som jag i ett replikskifte tidigare pekade på, så 
de stora svagheterna är svag lönsamhet, dyra transporter, kapitalintensiv 
produktion, småskaligheten och kortsiktig politik. De grundanalyser och de 
problembeskrivningar som har gjorts är mycket, mycket bra. Men det här 
programmet möter inte upp hur man ska kunna åtgärda de problemen. 

Jag råkade personligen vara ansvarig minister när Åland blev EU-medlem. 
Vi tog fram väldigt mycket underlag och väldigt mycket kalkyler. Jag kan 
trösta minister Karlström med att jag då försökte peka på att det faktiskt 
finns en framtid för åländskt jordbruk, medan man mer eller mindre blev idi-
otförklarad av sådana som hade bestämt att det inte fanns någon framtid. 

De kalkyler som gjordes då pekade på att om man ska kunna ha samma 
konkurrensförutsättningar, på grund av småskaligheten och på grund av 
transportberoende, så måste vi ha ett 25 procentigt högre stöd här på Åland, 
annars är vi inte konkurrensneutrala i förhållande till riket där den stora 
marknaden finns. Det här är den andra punkten som jag tycker att man reso-
nerar felaktigt kring. Man jämför rikets stöd rakt av och ligger vi någorlunda 
lika som i riket så är det bra, men det är inte tillräckligt. Det finns tre be-
ståndsdelar; EU:s jordbruksstöd, de finska jordbruksstöden och de åländska 
jordbruksstöden. De åländska jordbruksstöden måste också fungera. 

Minister Karlström sade i sitt anförande här tidigare att man har satsat be-
tydligt mera i Finland än vad man har gjort i Sverige. Det är sant, det har man 
alltid gjort. När Finland och Sverige blev EU-medlemmar så fanns det inte 
längre någon fungerande småskalighet överhuvudtaget i Sverige. Allt var un-
danröjt av den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Det var enbart 
marknadsanpassning och världspriser som gällde. EU-medlemskapet var på 
många sätt en räddning för det svenska jordbruket, men en katastrof för det 
finska jordbruket. Det var två skilda världar som blev EU-medlemmar. 

Visst, minister Karlström, man har alltid satsat betydligt mera i Finland. 
Det har man också hittills gjort på Åland. Man har satsat mera för man har 
insett att det finns orsaker till det; arbetsplatserna, det öppna landskapet och 
livsmedelsindustrin. Det finns orsaker till det. 

Jag sade att jag skulle bli kort så låt mig avsluta med att säga; minister 
Karlström sade att han blir tårögd över att det kom remissvar där man ville 
föra över lantbruksstöden och behörigheten till Finland. Som aktiv självsty-
relsepolitiker blir jag också tårögd. Men det hänger ihop med att de som har 
tagit del av LBU-programmet har blivit betydligt mera tårögda. Jag tror att 
man ska se de här svaren som ett utslag för frustration. Det är tråkigt, jät-
tetråkigt. Det är ändå jordbrukarna som har byggt upp självstyrelsen histo-
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riskt sett. Att man nu allt mer vänder självstyrelsen ryggen är enormt trist, 
tycker jag.  

Avslutningsvis, när det gäller utskottsbehandlingen så nu säger de som 
inte vill ta i det här med tång att det är för sent. Det kan absolut vara för sent 
om vi ska titta på deadline. Jag tror att det var 10 maj som det här skulle gå 
till kommissionen, så det kan jag hålla med om. Men om ett parti helt plöts-
ligt föreslår 3,5 miljoner mera i extra anslag och samma partis företrädare i 
finans- och näringsutskottet inte ens vill titta på vilka konsekvenser det 
kunde få, så blir det nog mera prat i tomma intet än att man menar riktigt all-
var. Tack.  

Minister Fredrik Karlström, replik  

Tack, fru talman! Det är väldigt många som väldigt ofta sätter ord i min 
mun som jag aldrig har sagt. Man kanske har läst någonting i tidningen 
som någon har missförstått. Jag har aldrig någonsin påstått att de stora 
gårdarna ska behöva investera ännu mera om de inte vill göra det. Det 
är ju därför som vi har haft ett fantastiskt investeringsstöd, så att de som 
har velat investera ska kunna göra det. Det viktiga med investeringsstöd 
är att de som kanske idag har 40 kor ska kunna öka sin besättning med 
10 eller 20 procent och det kommer att göra stor skillnad för den går-
den. 

Sedan angående miljöstödet, ja, basstödet var 120 euro tidigare och 
nu går det ner till 54 euro. Som ltl Eriksson vet har vi också en husdjurs-
förhöjning som inte finns i Finland. Vi har också tagit bort väldigt 
många krav när det gäller basstödet, vilket fanns tidigare. Det var skif-
tesvisa anteckningar, man måste röja i diken, idag kräver vi inte längre 
att man måste ha en rådgivare och vi har också tagit bort väldigt kons-
tiga byråkratiska krav som att man ska ha städat på gården. Allt sådant 
förenklar och det är också positivt. 

Talmannen 
Tiden är ute!    

Ltl Anders Eriksson, replik 

När det gäller det sistnämnda så har jag noterat det. I många olika 
sammanhang har jag fått vara med och analysera de här programmen. 
Vi har konstaterat att det som man ändå ska uppfylla och de åtaganden 
man har för att vara med i miljöstödet så räcker troligtvis 54 euro inte 
till för att göra det intressant. Om anslutningsgraden till det åländska 
miljöstödet blir alltför låg så är jag bekymrad när vi pratar om Lum-
parns vänner och att ha ett miljövänligt jordbruk. 

Investeringsstöden är viktiga, men jag har inte lagt några ord i någons 
mun. Jag har uppfattat det som ett mantra från jordbruksminister Karl-
ström när han säger att man ska investera, man ska investera, man ska 
investera och därför har man höjt investeringsstödet. Det är ju den enda 
punkten, om man jämför med tidigare program, där man nu höjer an-
slagen ganska avsevärt. Det beror just på att möjliggöra investeringar. 
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Minister Fredrik Karlström, replik  

Fru talman! Om ni tittar på tabellen igen i meddelandet så höjer vi också 
på många andra områden, jämfört med tidigare; kompetens, investering 
för livsmedelsindustrin osv.  

Vad gäller anslutningen till miljöbasstödet så är jag inte lika orolig 
som ltl Eriksson. Jag vet också att vi har väldigt många bra tilläggsåt-
gärder som förhoppningsvis sedan kommer att väljas. Det lockar produ-
center att producera mera men också att ta ansvar för miljön. Det gamla 
basstödet på 120 euro har tyvärr trissat upp arrendepriserna, det är jag 
helt övertygad om. Det medförde att de som inte riktigt har varit intres-
serade av att producera fortsättningsvis har kunnat ta emot ett miljöstöd 
utan att fokusera på produktionen. Nu blir det mer riktat mot produkt-
ion och mer riktade åtgärder och det kommer förhoppningsvis relativt 
snart också att synas på arrendepriserna. Det är en viktig fråga.  

Talmannen 
Tiden är ute!    

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag håller inte med om den analysen heller, att basstödet i miljöstödet 
på något sätt skulle ha trissat upp arrendepriserna. Detta som man i 
många sammanhang har kallat för skenodling, stödodlingen osv, ha fo-
kus på att få bort det. Men basstödet i miljöstödet har varit enormt vik-
tigt för seriösa framåtsyftande landsbygdsföretagare. 

Det här är viktigt, jag hoppas att jag har fel och att minister Karlström 
har rätt när han säger att han tror att anslutningsgraden kommer att bli 
bra. Med all respekt minister Karlström, de som har analyserat det här 
och som faktiskt förstår vad det handlar om när det gäller drivande av 
lantbruk är synnerligen tveksamma. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sara Kemetter, replik  

Tack, fru talman! Ltl Anders Eriksson har varit med i det här parlamen-
tet i många, många år och har säkert varit med och tagit flera sådana här 
program. Ni nämnde i ert anförande när vi fick behörigheten till Åland. 
Jag är lite intresserad, var inte Anders Eriksson då med i regeringen och 
arbetade fram att vi skulle få det här behörighetsområdet över till 
Åland? Eller har jag missförstått?  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Både och, uppfattat både rätt och missförstått. Den nya självstyrelsela-
gen trädde ikraft två år före EU-medlemskapet. Det var den självstyrel-
selagen som slog fast behörigheten när det gällde vad som skulle höra 
till riket och vad som skulle höra till Åland. Jag kanske har varit med för 
länge men så länge har jag inte varit med att jag är ansvarig för nu gäl-
lande självstyrelselag. Jag satt som ansvarig minister när vi blev EU-
medlem och då skulle man följa den behörighetsfördelning som fanns. 
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Ltl Sara Kemetter, replik  

Tack, fru talman! Det har förekommit en debatt även från jordbrukarnas 
sida att vi inte skulle klara av att sköta det här utan att behörigheten 
skulle tillbaka till riket. Där har jag faktiskt en annan åsikt när jag ser 
hur man som enskild jordbrukare verkligen kan lobba och diskutera 
med politikerna och direkt med ministern. Sedan har man hört jordbru-
karna och verkligen skapat bättre förutsättningar än i riket och tagit 
hänsyn till det här. Är Ålands Framtid nu av den åsikten att behörighet-
en ska över till riket? Eller är ni nöjda med det arbete som nu görs?  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det här var kanske vårsessionens mest onödiga fråga. Nej, vi tycker inte 
att behörigheten ska tillbaka till riket. När man pratar om tillbaka till ri-
ket så har behörigheten aldrig funnits på rikssidan. När den första själv-
styrelselagen trädde ikraft då hade Åland total behörighet, ganska långt 
också på skatteområdet och hundra procent när det gällde hela närings-
politiken. Det här snacket om tillbaka till riket, det förstår jag inte över-
huvudtaget. Det finns en frustration som jag har en viss förståelse för i 
och med att jag har ganska bra insyn i hur den här branschen fungerar, 
men man måste ändå vara konstruktiv. Jag tror definitivt att det är till 
gagn för Åland ju mera vi kan bestämma här hemma på egen plan, där-
för jobbar vi faktiskt hela vägen för självständighet. Men det krävs också 
politiker som är med i ansvarig ställning, som förstår näringslivets vill-
kor och som lite går till mötes.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. Lagtinget tar nu lunchpaus en halvtimme. Vi ajournerar oss 
till kl. 12.35. 

Talmannen 
Plenum fortsätter. 

Ltl Roger Slotte 

Fru talman!  LBU-programmet har nu varit på remiss och det har kommit in 
mängder av remissvar från såväl jordbrukare som företag verksamma inom 
livsmedelsindustrin. Remissvaren är väldigt eniga i sin kritik, både primär- 
och livsmedelsproducenterna ser samma problem med förslaget till LBU-
program.  

Man säger i remissvaren att LBU-programmet är dåligt anpassat till det 
som är det åländska samhällets styrkor; småskalighet och närproducerat. 
Även ett LBU-program med bibehållna stödnivåer jämfört med idag innebär i 
praktiken sämre förutsättningar för lantbruket eftersom omkostnaderna ökat 
med upp emot 20 procent den senaste perioden. Konsekvensen av LBU-
programmet riskerar därför bli att flera jordbruk kan komma att läggs ned 
vilket i sin tur kan leda till att livsmedelsföretagen måste lägga ned i brist på 
råvaror.  

Fru talman! Jordbruket genererar idag cirka 850 arbetsplatser och livsme-
delsindustrin cirka 450 arbetsplatser, inalles cirka 1 300 arbetsplatser. LBU-
programmet har således konsekvenser för hela det åländska samhället. Dess-
utom finns kopplingar mellan jordbruket och det som gör Åland intressant 
som turistmål; lokalproducerade produkter och ett öppet vackert landskap.  
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Fru talman! Landskapsregeringen bör därför vara lyhörd för de synpunkter 
som inkommit från remissinstanserna, i synnerhet eftersom de är så sam-
stämmiga och pekar på allvarliga konsekvenser, om LBU-programmet för-
verkligas i enlighet med remissförslaget. 

Det är viktigt att vi utnyttjar vår självstyrelse för att skapa de bästa tänk-
bara förutsättningarna för vårt näringsliv. De EU-program vi idag debatterar 
är en del av dessa förutsättningar. Alla produktionsgrenar, måste ha accep-
tabla förutsättningar för produktion.  

Fru talman! Vi vet att det särskilt för producerande företag är svårt att 
konkurrera med våra närområden med beaktande av de merkostnader som är 
förknippade med ett ö-samhälle i form av dyrare transporter o dyl.  

Man borde därför alltid sträva efter att ge livsmedelsföretag och övriga fö-
retag de bästa förutsättningar för att klara konkurrensen med omvärlden. 
Tack. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Tack, fru talman! Det är uppenbart att det finns lite olika läger inom 
centern. En rak fråga som vi gärna skulle vilja ha svar på när ltl Slotte ta-
lar sig varm för det åländska jordbruket är: Stöder han partistyrelsen el-
ler vilken åsikt har han kring eventuella förhöjningar av stödnivåerna? 

Ltl Roger Slotte, replik 

Fru talman! I mitt anförande bad jag att landskapsregeringen skulle 
vara lyhörd när man tittar på konsekvenserna från remisserna. Jag kan 
påminna om att minister Karlström i sitt öppningsanförande också sade 
att man skulle lyssna på remissvaren och se vad som är möjligt att göra. 
Det sade också lantrådet. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Men ltl Slotte har ju en direkt uppmaning från sin partistyrelse att verka 
för en höjning på 3,5 miljoner euro under den kommande programperi-
oden. Kommer han att ta den uppmaningen och arbeta för det eller 
kommer han inte att göra det? Det är den raka frågan. 

Ltl Roger Slotte, replik 

Svaret på den frågan är att man ska lyssna på remisserna och se vad som 
är möjligt. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Också den sansade ltl Roger Slotte kommer nu med dome-
dagsscenario här, att förädlingsindustrin till delar måste läggas ner om 
det här förverkligas.  

Står alltså ltl Slotte bakom landskapsregeringens enhälliga LBU-
program när det gäller stödnivån? Det redogörs för att stödnivån har 
stigit från 33 miljoner till 37 miljoner för de här kommande åren.  

Står också ltl Slotte bakom sin finansminister Roger Nordlund som 
har lagt de ekonomiska ramarna 2012 och nu 2014 för detta program? 
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Ltl Roger Slotte, replik 

Fru talman! Ltl Jansson har tydligen missuppfattat. I andra stycket i 
mitt anförande berättade jag att man i remissvaren säger att jordbruken 
kommer att läggas ner och livsmedelsföretagen kan få brist på råvaror. 
Det var remissvaren som jag refererade till. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Mina två huvudfrågor blev obesvarade. Jag ber ltl Slotte i 
ärlighetens namn att besvara de frågorna. Står ltl Slotte bakom det av 
landskapsregeringens enhälliga lagda program när det gäller stödnivå-
erna i LBU? Samt stöder han sin finansminister som är huvudansvarig 
för de här ekonomiska ramarna där LBU-programmets stödnivåer är en 
del?  

Den minnesgoda lagtingsledamoten minns hur det har varit i de tre 
tidigare programmen, hur debatten före var och de remissvar som också 
där kom in också i slutskedet. Där kom man också med dessa dome-
dagsprofetior och även centerns agerande i samband med de diskuss-
ionerna. Idag säger man att de programmen har varit en total succé. Vad 
finns det för trovärdighet i ett sådant här argumenterade, ltl Slotte? 

Ltl Roger Slotte, replik 

Fru talman! Jag kan inte svara på vilken trovärdighet som finns i de re-
missvar som har kommit in. Däremot tycker jag att man ska utvärdera 
remissvaren, titta på dem på ett sådant sätt så att man ser om det är 
någonting som man bör ta till sig så ska man göra det och se vad man 
kan göra åt det. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Det är inte lätt att förstå vad centern vill i den här frå-
gan. Jag blir heller inte klok på vad ltl Slotte menar. Vi ställer raka frå-
gor om han står bakom regeringens förslag till det här programmet eller 
om han vill ytterligare höja 3,5 miljoner som centerns centralstyrelse 
vill. Man får inga svar. Jag ska inte blanda in några fler frågor, för jag 
vill ha svar på de här frågorna nu. 

Ltl Roger Slotte, replik 

Fru talman! Det är inte lätt att bli klok när man inte hör vad jag säger. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Koppla bort de där remissvaren! Är det bara remissvaren som ltl Slotte 
kopplar till så de kan vi läsa själva. Men vad är ltl Slottes ställningsta-
gande i detta? Det vill jag veta. 

Ltl Roger Slotte, replik 

Som jag sade i början här i en tidigare replik så vill jag att landskapsre-
geringen ska vara lyhörd, titta på vad remissvaren ger och titta på om 
man kan göra någonting i det sammanhanget. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Mika Nordberg, replik 

Tack, fru talman! Jag tänkte avstå min replik men jag tror att den kan 
behövas. Landskapsregeringen har kommit till lagtinget med ett med-
delande. Det meddelandet innehåller bl.a. ett LBU-program. Stöder ltl 
Roger Slotte det av landskapsregeringen lämnade meddelandet? 

Ltl Roger Slotte, replik 

Fru talman! Som det ser ut idag så stöder vi programmet men vi vill 
ändå att man ska titta på remissvaren och se vad man kan göra. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

 Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det är givetvis demokratiskt och bra att man tar del av re-
missutlåtandena när man en gång har skickat ett ärende på en remiss-
runda. Det är bra i sig. Vi ska komma ihåg att vissa av dem som verkar 
ute på jordbruksfältet har i sina remissutlåtanden sagt att de vill att 
landskapsregeringen överväger att vi ska lämna ifrån oss behörigheten 
över jordbrukspolitiken, den här delen av näringspolitiken tillbaka till 
riket för att vi inte klarar av det själva. Anser ltl Slotte att landskapsrege-
ringen också ska lyssna till de remissutlåtandena?  

Ltl Roger Slotte, replik 

Fru talman! Jag har inte upptäckt att det har stått någonting sådant i 
remissutlåtandena, däremot har jag läst om det i tidningarna. Det är 
möjligt att det finns någonting sådant. Som jag ser det så tror jag nog att 
behörigheten ska stanna här hemma. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Även den situationen att landskapsregeringen nu inte skulle 
lyssna till remissutlåtanden så anser Roger Slotte uppenbarligen att man 
ska lyssna till en del av utlåtandena men inte till den andra delen. 

Ltl Roger Slotte, replik 

Fru talman! Som jag sade i början av replikskiftena så lovade minister 
Karlström att man skulle titta på remissvaren och ta till sig till den del 
de är skäliga. Lantrådet sade samma sak i måndags. Jag förutsätter att 
man tittar på remissvaren och försöker agera därefter. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Danne Sundman 

Fru talman! Jag ska i mitt anförande beröra själva LBU-processen, den poli-
tiska processen, som delvis är sammanflätad, något som jag skulle vilja kalla 
för paktförhandlingar och sedan lite oönskat som har framkommit i den här 
processen. 

För det första, när det gäller LBU-processen och hela rumban med att ta 
fram nya EU-program, som omfattar annat än LBU, så den processen är väl-
digt strukturerad och metodisk och den är baserad på fakta och strategiska 
överväganden, utvärderingar och vetenskap. Därför tycker jag det är tråkigt 
att debatten många gånger är förenklad och rentav irrationell och till stor del, 
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tyvärr, baserad på felaktigheter som oavsiktligt eller till och med avsiktligt 
förs in i diskussionen. Det här förtar det enorma arbete som man har gjort. 
Jag vill inte spekulera i hur många timmars arbete det är, men det är tusen-
tals timmar av politikers och tjänstemäns arbete här men också på annat håll. 
Kommissionen har granskat och fört en dialog med landskapsregeringen om 
ramarna, man har lyckats argumentera för sin sak och fått sin vilja igenom 
osv. 

När det gäller att recensera debatten så förvånas man över medias roll. Nu 
är inte de aktörerna här och kan försvara sig, men jag tycker att det är säll-
synt stor brist på analys, särskilt hos den ena tidningen. Det här kan man helt 
objektivt konstatera om man går igenom de artiklar som har skrivits. Den 
andra tidningen är lite bättre, åtminstone nu på slutet har man försökt analy-
sera och höra båda sidor och dra slutsatser.  

Jag saknar också, ärligt sagt, i de här fallen med det här klimatet så är pub-
lic service radions uppgifter väldigt viktiga, att fri från påtryckningar göra 
analyser och utvärdera olika åsikter. Den insatsen har jag saknat i den här 
processen. Men som sagt, fru talman, eftersom de här aktörerna inte kan för-
svara sig så ska jag inte tala mer om det. De har inte möjlighet att intervjua 
mig om det. 

När man har designat hur det här ska gå till för att ta fram ett program så 
har man ju tänkt sig att alla ska vara med och det ska bli en uppslutning kring 
det här. Men det har varit för komplicerat, det är helt enkelt svårt att greppa 
och därför blir resultatet nästan motsatsen. Det kanske är för storskaligt tän-
kande att man ska ha så enorma resurser för att kunna greppa det här. Vi har 
det inte riktigt i det åländska samhället. Ändå vill jag säga att en part har 
greppat det här och det är landskapsregeringen. Näringsavdelningen med nä-
ringsministern Karlström i spetsen och framförallt de tjänstemän, som är få 
till antalet och har en enorm bredd och djup kompetens, har kunnat hålla i 
den här processen.  

Det här fortsätter och i de remissutlåtande som nu finns, om man nu bort-
ser från övertonerna och överdriften att vi ska skrota självstyrelsen, så finns 
det fortfarande mycket guldkorn att justera i det här programmet. Det kom-
mer man att göra före man tar slutligt beslut och börjar knappa in det här i 
den omfattande databasen som programmet ska in i så att man kommer med 
i rullorna nere i Bryssel.  

Jag ser också det som en självklarhet att man in i det sista ska skruva, 
prova lite och kanske till och med borra lite, som i vilken verkstad som helst, 
tills man lämnar ifrån sig den här produkten och det vet jag att man kommer 
att göra. 

Lite från bondens perspektiv. Det kan inte vara lätt att vara jordbrukare 
idag och förstå sig på sin egen framtid när det kommer så vitt skilda signaler 
om förutsättningarna. Många jordbrukare vittnar om att det är väldigt svårt 
att bedöma vad som komma skall. En bonde som har hållit på länge sade; ”så 
här har det varit vid alla EU-program. Det har varit samma diskussion, helt 
hopplös framtid, allt skulle läggas ner, det är kört sedan går det någorlunda 
bra ändå.” Varför det? Ja, för det första så vill ingen bonde ha den här byrå-
kratin och de här stöden. Man skulle vilja vara en vanlig företagare och få be-
talt för det som man producerar. Inte är det någon konsument heller som 
först skulle vilja betala lite i butiken och sedan lite via skattesedeln och sedan 
måste stå ut med den här diskussionen. Helst skulle man ju vara utan det, 
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men det är inte så lätt att komma dit, men utvecklingen går sakta men säkert 
och det är bra att vara förberedd.  

För den enskilda bonden så har man sett en otrolig förändring. Inom en 
generation kan det ändras totalt beroende på vad man håller på med. Det ska 
inte bara vara nya arter och nya maskiner utan det ska vara ny kompetens 
också. Jag kan bara ta den bransch som jag känner till, fruktodlingen, under 
min tid som jag har upplevt, tre generationer äppelodling, så där förekommer 
det helt nya arter, helt nya metoder och helt ny kompetens och ett helt nytt 
sätt att skörda och lagra osv. Det här ställer otroliga krav på bonden jämfört 
med andra yrkesgrupper. Vid andra yrken kan man ofta få en grundutbild-
ning och sedan klarar man sig mer eller mindre under hela karriären och man 
vidareutbildar sig lite. Men för bonden gäller det ibland att ta hela sin kun-
skap och kasta den överbord och få in ny kunskap. Samtidigt måste showen 
pågå. Det kan inte vara lätt. Man måste ändå känna sympati med dem som 
har reagerat väldigt starkt bara på kravet av förändring som kommer. Kraven 
på förändring kommer också utifrån; från marknaden, delvis från politikerna 
men också från EU där kommissionen har vissa krav. Jag har sympati för att 
det kan finnas vissa övertoner också. Det är nästan religiösa mått, får man 
säga positivt, så att man börjar tveka på självstyrelsen fast det var bönderna 
som såg till att vi fick självstyrelse. Som sagt, även om jag vill bortse från 
övertonerna så förstår jag dem. 

Sedan till den politiska processen. Det är ju relevant att de tider är över där 
vi har mycket pengar som helst. Tvärtom, vi har fortfarande ett stort under-
skott, i storleksordningen 2-3 procent av BNP. Det är visserligen inte så far-
ligt som i andra länder, men det gör att vi måste väga euro för euro mot andra 
satsningar.  

Även när det gäller överföringsutgifterna, hur vi stöder vårt näringsliv, så 
måste det prioriteras ytterst noga. När pengarna redan är slut och man redan 
går back så är det etter värre och göra det, jämfört med att det finns pengar 
att skyla över alla klyftor och problem, istället för att försöka mejsla ut en 
kompromiss. 

När LBU-programmet var ute på remiss då var utgångspunkten omställ-
ningsbudgetens ekonomiska ram. Omställningsbudgeten tog man fram 
ganska snabbt, med begränsade resurser och med begränsad kunskap om 
omvärlden, främst den finska marknaden och motsvarande förutsättningar 
där. När man fick se det som framgick i den remissrundan och man fick se 
var de externa förutsättningarna började landa och gjorde konsekvensana-
lysen så var det helt rätt att skjuta till ytterligare 3,5 miljoner. Det var ett tufft 
beslut, det ökar ytterligare på vårt underskott och det kräver att vi sparar in 
pengar någon annanstans, cirka 500 000 euro i året. Jag tycker att det var att 
tillmötesgå det önskemål som fanns i processen. 

Där kommer jag in på Nya Ålands ledarsida som kallade detta för fackför-
handlingar. Det är faktiskt mycket som påminner om en facklig förhandling, 
som vi upplever lite nu och då här som politiker eftersom vi är arbetsgivarens 
representant. I en facklig förhandling eller i en konflikt så finns det olika ske-
den. För att få sin vilja igenom så piskar man upp en konflikt. Det är facken 
jätteduktiga på och skickliga att göra. Man skapar sig förhandlingsutrymme 
och så blir det en förhandling. Där kanske man ytterligare slår till med de 
verktyg man har. Man hotar med strejk, det kanske blir strejk osv. Arbetsgi-
varsidan har motsvarande verktyg, lockout osv. Sedan förhandlar man och till 
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slut kommer man, kanske med hjälp av någon förlikningsman, till samför-
stånd. Då har man varit väldigt arg på varandra, retoriskt åtminstone, och 
tydliga och hårda ord har sagts. Men då kommer man till en punkt där man 
kommer överens. Man skriver under avtal, man tar i hand och så har man 
samförstånd. Sedan är man skyldiga varandra, vilket man uppfyller, att ha en 
återkoppling. Arbetsgivaren går tillbaka och säger; ”nu är det så här, nu har vi 
skrivit under det här avtalet och det här uppfyller vi”. Arbetstagaren gör lika-
dant, man går tillbaka och säger; ”vi kom så här långt, vi kommer inte längre, 
nu accepterar vi det här”. Sedan blir det arbetsfred som det heter formellt. 

Om man ser på denna process som vi har varit med om så är det en sak 
som skiljer; tillfället av samförstånd. Man har ställt krav, i det här fallet från 
producentförbundet sida, haft förhandlingar och skapat sig ett stort förhand-
lingsutrymme med demonstrationer osv. Det är fullt legalt och tillåtet och en 
smart strategi. Man har sagt vad man kräver. Man har krävt att det ska göras 
en konsekvensanalys som ska visa att det här ska vara konkurrensneutralt 
jämfört med den finska marknaden. 

Landskapsregeringen tar fram en konsekvensanalys, skjuter till pengar och 
kommer fram till att det här är ett krav och vi uppfyller det. I det skedet 
borde producentförbundet ha insett att nu har vi uppnått det vi krävde och vi 
kan inte nu komma tillbaka och höja våra krav ytterligare en nivå för då blir 
vi inte trovärdiga. Då har vi inte förtroendet. Man borde ha förstått att nu har 
vi uppnått det vi krävde. Producentförbundet borde framförallt ha gått till-
baka och sagt till sina arbetstagare, till bönderna och till sina medlemmar, att 
så här långt når vi. Man måste också förklara att arbetsgivaren, landskapet, 
har en tuff ekonomisk ställning. Det gör också facken ofta. Man tar ansvar, 
man hjälper till i näringslivet för företagen.  

Även om det liknar så är detta en avsevärd skillnad. Det har varit på det 
här viset under de senaste programmen som jag har varit med och tagit fram 
som lagtingsledamot sedan 1999. Det har varit ett ramaskri och man har ty-
värr aldrig kommit till samförståndspunkten där man är nöjd, alla går hem, 
man bygger upp ett förtroende och jobbar vidare utgående ifrån sina förut-
sättningar. Det här är ytterst olyckligt. Producentförbundet är inte heller här 
och kan förklara sig. Jag vill åtminstone ge min syn på hur jag tycker att det 
borde vara. Detta om fackförhandlingar, fru talman. 

Sedan vill jag säga något som jag tycker att är otrevligt och som har före-
kommit i den här processen. Det har varit mycket hot, rena hot både mot po-
litiker och också bönder emellan i branschen. Man får inte säga någonting 
annat än den samfällda åsikten. Det har varit påtryckningar, som det givetvis 
får vara, men som går över gränsen för vad som är okej i ett demokratiskt 
samhälle. Framförallt har det visat väldigt korrupta strukturer, vilket är 
olyckligt. Ska vi utveckla vår självstyrelse som våra ritningar på ritbordet så 
måste vi ta itu med korruptionen i det åländska samhället, vilket visar sig vid 
sådana här tillfällen, annars kan vi inte ha egen beskattning och inte fungera 
parlamentariskt. Detta får vi återkomma till vid ett annat tillfälle.  

Värst är ändå de munkavlar som framförs öppet till oss politiker av en-
skilda bönder. Man kan inte skriva vissa saker på Facebook. ”Jag kan inte 
prata i telefon med dig, kan vi träffas? Jag måste skriva på det här, jag har fått 
påtryckningar och annars blir jag med mina arrenderade åkrar”. Det här är 
exempel ur verkligheten som jordbrukare har sagt åt mig. Jag tycker inte att 
det är vidare trevligt. Man kan ha en åsikt, man kan uppmana folk att ha en 
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åsikt och debattera och försöka övertyga folk. Men sådana här ekonomiska 
påtryckningar är inte okej. Det smärtar mig att sådant här förekommer. 

Nästa gång den här processen kommer så hoppas att det kunde vara lite 
mindre sådant här. Därför vill jag ta avstånd ifrån det.  

Ltl Jörgen Pettersson hade ett bra anförande, det finns inte längre en se-
delpress som vi kan veva några extra varv på. Vi måste väga de här pengarna 
mot andra områden. Det är, som sägs i svenska debatter, krona för krona. Det 
är euro för euro när vi flyttar pengar. 

Jag vill avsluta med att säga att diskussionen som vi har haft i regerings-
samarbetet så till mina vänner i centern, jag känner de flesta som flitiga, 
strävsamma och väldigt seriösa politiker och det handlar inte bara om dem 
som sitter här i lagtinget utan det är alla runt om i kommunerna, men tyvärr, 
när det gäller några individer så har min relation lite befläckats. Jag försöker 
torka, jag försöker vara förlåtande men det är tråkigt, inte för att det är trå-
kigt för mig, för mitt parti eller för regeringen utan för Ålands del. För Åland 
behöver ett starkt gäng som regerar vidare. Jag hoppas att de goda krafterna 
ska vinna inom centern och de som förstår att ta ansvar för helheten. Visst 
har vi alla våra särintressen som är jätteviktiga för oss men man måste ändå 
balansera som lagtingsledamot. Man måste balansera regionalt, man måste 
balansera mot dem som står en nära osv. Jag hoppas att den här viljan vinner 
i centern, desto mera tänker jag inte orda om detta. 

För Ålands del behöver vi driva, styra och segla den här skutan i rask takt 
och i en säker kurs. Tack. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Ltl Sundman började sitt anförande på ett väldigt seriöst 
sätt. Han sade att en sådan här debatt behöver vara baserad på fakta och 
man har gjort väldigt viktiga grundanalyser. Det är helt sant och det har 
jag sagt själv många gånger. Jag har också läst igenom remissvaren och 
jag ser att remissvaren pekar på att grundanalysen är väldigt bra gjord, 
men sedan är det lite som om tiden skulle ha tagit slut. Meningen med 
en konsekvensanalys, när man gör en noggrann analys, är att analysera 
situationen och få svar på vilka problem vi har och hur vi kan åtgärda de 
problemen. Och detta följer man inte riktigt upp. Hur ska man åtgärda 
de konkurrensnackdelar som det åländska lantbruket har? 

Sedan tycker jag kanske det är lite väl drygt när Sundman säger att 
det bara är en part, dvs. näringsministern Karlström och hans tjänste-
män, som har greppat det här ärendet. Media förstår ingenting och alla 
som har lämnat in remissvar; företag, branschorganisationer, förstår 
heller ingenting. 

 Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! För det första så sade jag inte det. Det vet ni andra som 
lyssnade på vad jag sade. Jag sade att den som verkligen har greppat det 
är näringsavdelningen. Jag nämnde inte dem som inte hade greppat det. 
Det är ju för att näringsavdelningen är mitt i processen, de har skapat 
den och varit med från början. Men visst finns det andra som också är 
väldigt insatta, även här i lagtinget, som har imponerande detaljkun-
skaper kring det här ärendet. Beredningen är till alla delar alldeles ut-
märkt. Men en konsekvensanalys letar ju upp alla brister. Sedan när 
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man kommer med lösningen så är det också en prioritering. Vissa saker 
kan man lösa, man kan inte lösa alla saker för det finns inte medel till 
allt. Det är inte heller tillåtet att lösa allting. Det finns vissa brister. 
Kommissionen säger; ”så här är det, ni ska sluta med det här och börja 
med någonting annat”. Det är tyvärr så att det som är bra för jordbruket 
och näringen som helhet och för livsmedelsklustret inte alltid är det 
bästa för den enskilda bonden som kanske måste ändra på sig ganska 
mycket eller åtminstone lite för att komma vidare. Det var jag inne på i 
mitt anförande. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag påstår att flera av de tunga livsmedelsföretagen och branschorgani-
sationerna verkligen har greppat det här ärendet och verkligen, ltl 
Sundman, förstår hur det slår i slutändan. Jag tycker att det uttalandet 
var lite onödigt. 

Sedan när det gäller att man ska sluta med vissa saker; småskalighet-
en och transportberoende, hur ska vi sluta bli beroende av den konkur-
rensnackdelen? Det måste åtgärdas på något sätt om vi ska konkurrera 
på likadana villkor.  

Detta som ltl Sundman slutade med om hot och korruption osv så där 
behöver man nog tala mera ur skägget. Vad tänker man riktigt på? Det 
enda hot som jag har hört var från moderaternas gruppanförande där 
det sades att om inte den här sluggerdebatten slutar så då kanske man 
inte ens skulle stå bakom de här 3,5 miljonerna som de facto har tillförts 
på basen av remissen. Det är det enda hot som jag har upplevt. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! När man ska prioritera, när man måste sluta med saker och 
utvecklas så är det vissa saker som man kan välja bort och andra saker 
som man inte kan välja bort. Man kan inte välja bort de geografiska för-
utsättningarna. Man kan inte heller välja bort att det åländska jordbru-
ket är småskaligt jämfört med världen runt om, även om det fortsätt-
ningsvis blir mycket mer storskaligt. Man måste ju gå på de saker där vi 
kan ändra oss och inse att vissa saker får vi stå ut med. Då måste man 
vara tydlig i prioriteringen och använda resurserna rätt. Det är en led-
stjärna i det här programmet. Det är smärtsamt för vissa bönder, det är 
smärtsamt för vissa typer av odlingar, för vissa inriktningar och för vissa 
mixer av verksamheter på gårdarna osv. Men om man tar till sig och om 
man går tillbaka och förankrar det här förhandlingsresultatet och försö-
ker hjälpa till med kompetensutveckling så blir det bra.  

Sedan när det gäller korruption så har jag motionerat om att vi ska 
göra en maktutredning och att vi ska göra en handlingsplan mot kor-
ruption. I samband med det så kan jag mera berätta om vad jag själv har 
varit med om och vad korruptionen består av i det åländska samhället. 

Talmannen 
Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat.    
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Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, fru talman! I en sådan här process bygger vi naturligtvis alla upp 
vår uppfattning och våra ställningstaganden på olika typer av informat-
ion. Vi har inte samma information.  

Jag vill gärna ha ett förtydligande på två saker. Det ena gällde public 
services roll. Jag kanske inte riktigt uppfattade vad ltl Sundman me-
nade?  

Det andra, som också nämndes i förra repliken, var korruption. Näm-
ner man ett sådant ord från talarstolen så då måste man berätta lite 
mera. Det får inte bara vara ett löst antydande. Där skulle jag vilja ha ett 
förtydligande från ltl Sundman 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Korruption är när någon med ekonomiska påtryckningar 
försöker påverka politiken på ett sätt som inte står i relation till de de-
mokratiska grundvalarna som kommer i uttryck i FN:s allmänna förkla-
ringar om mänskliga rättigheter, per definition. Det finns sådant och det 
har funnits sådant i den här processen. Till vissa delar är det till och med 
tillåtet och till vissa delar till och med positivt. Det är ibland en styrka i 
det åländska samhället, men det kan också bli en svaghet. När det upp-
står en sådan situation och när man med enkelt kan konstatera i tid-
ningarna hur det är så borde public service träda till och vara den ne-
utrala kraften. Public service borde analysera, gå djupt, satsa resurser på 
att verkligen försöka lyfta fram komplexiteten i det här och försöka vär-
dera olika uppfattningar. De ska hjälpa till, jag menar inte att public ser-
vice ska vara någon megafon för regeringsmakten, utan de ska också 
hjälpa den andra parten att reda ut begreppen. Jag är inte nöjd med den 
rollen, men det kan vi ta i en annan diskussion. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, fru talman! Det betyder alltså att ltl Danne Sundman är missnöjd 
med hur public service har skött sitt uppdrag när det gäller just den här 
processen? Är det så? 

Ltl Danne Sundman, replik 

Svar; ja. Jag är en stor vän av public service. För det mesta fungerar 
samhället utan public service om man ska vara helt ärlig. Men vid vissa 
tillfällen, särskilt i småskaliga samhällen och särskilt vid sådana här till-
fällen när branscher är väldigt starkt knutna till makten och inte är 
blyga för att påverka och göra påtryckningar, då är public service jätte-
viktigt. Men som sagt, jag är beredd att utveckla det här i en annan dis-
kussion. Man måste inse sin roll och hjälpa till när det kommer stora 
låsningar i samhällsdebatten. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Ltl Sundman sade tidigt i sitt anförande att de här programmen är svåra 
att greppa. Det håller jag med om. Sedan berömde han näringsavdel-
ningen för där kan man de här programmen. Det håller jag också med 

  775 



  

om. När minister Karlström uttalade sig så märker man att han har läst 
på programmen.   

Det finns också ett förslag att ärendet ska utskottsbehandlas. För att 
det utskott som ska behandla ärendet ska bli insatta i det här ärendet så 
borde det ju remitteras dit. Hur ser Sundman på den frågan? Det skulle 
vara roligt att höra. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Inte har jag någonting emot att det här ärendet skulle ut-
skottsbehandlas. Men man ska inte börja med en utskottsbehandling 
som måste göras inom en så orimlig tid att det bara blir ett spel för gal-
lerierna. Man drar dit en massa höranden som tror att de kan påverka 
och göra nytta. Sedan tvingas man ändå gå så ytligt in i det här ärendet 
så att utskottsbehandlingen inte gör någon nytta. Det är viktigt att man 
inte missbrukar sitt förtroende mot allmänheten. Vilka ändringar gör 
man i ett utskott? Är det så att man utskottsbehandlar det här ärendet 
så då låter man det få ta tid och tar de erfarenheter man eventuellt vin-
ner till en första revidering av programmet, när det har gått en tid. Det 
kanske man kan göra ändå om man vill engagera sig från finans- och nä-
ringsutskottets sida i ett senare skede. Men nu är det för sent. De tids-
ramar som finns möjliggör inte en seriös utskottsbehandling. Jag vill att 
lagtingets utskottsarbete ska vara meningsfullt och kunna göras fullgott 
och seriöst.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Det här har ju konsekvenser för flera år. Det vore väl 
naturligt att det är ordentligt förankrat och behandlat här i lagtinget. Ltl 
Sundmans syn på detta är att det är viktigare att få igenom det än att vi 
använder demokrati i det här ärendet också.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Jag förstår oppositionens åsikter. De har inte haft likadan 
insyn som jag har haft som enskild lagtingsledamot och som till och med 
har ministern i samma grupp. Man ska komma ihåg att få ärenden be-
reds så här öppet och med så stor medverkan av hela samhället där var 
och en som vill kan engagera sig och komma med sina åsikter. Vi har 
haft parlamentariska grupper. Om något ärende är motiverat att inte ut-
skottsbehandlas på grund av att det är så fullödig beredning så är det 
här ett bra exempel. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Att det har förekommit korruption i den här processen är 
ett av de mest häpnadsväckande uttalande under den här mandatperi-
oden. Parter i den här processen är landskapsregeringen, jordbrukarna 
med deras intresseorganisationer och media som förmedlar information 
däremellan. Nu har det framkommit, under senare repliker efter huvud-
anförandet, att det uppenbarligen är någon som har köpt till sig någon 
sorts förmåner av någon annan, men ltl Sundman säger inte desto mera 
om den saken. Det hänvisas till radion och public service uppdraget. Jag 
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håller helt med, vi behöver ha en bra public service radio. Det första den 
instansen lämpligen borde göra nu, efter den här debatten, är att fråga 
ltl Sundman var och hur dessa lagbrott, som en korruption är, har be-
gåtts i den här processen. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Här i talarstolen kan man som lagtingsledamot berätta så-
dant som annars skulle leda till åtal. Jag skulle inte ha problem med att 
berätta de här sakerna som har kommit till min kännedom, och som 
ändå inte kan vara hela bilden utan bara detaljer, men jag gör det inte. 
Jag utsätter då tredje person för det problemet som uppkommer om jag 
avslöjar vad någon har sagt och det vill jag inte göra. Men för mig själv 
har jag inga problem att berätta det här.  

Jag har ju tidigare upplyst lagtinget och varit rysligt förarglig i debat-
ten och illa omtyckt av centrala personer i medialandskapet på grund av 
det jag har påtalat.  

När en ledare på ena sidan av tidningen är ytterst positiv och på den 
andra sidan av tidningen finns en helsidesannons från en aktör som di-
rekt gynnas av budskapet, så inte kan man säga att det är korruption 
men man kan ju misstänka det. Men sedan när man får veta om direkta 
påtryckningar som har skett, när folk vittnar om det, då vet man att det 
är korruption. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Och det här säger en representant för moderat samling som 
innehar näringsministerposten. Ltl Sundman är väl en av de minst ob-
jektiva personerna i frågan som ändå har som utgångspunkt att stöda 
den ena parten. Det är ett häpnadsväckande uttalande. Det finns kanske 
anledning för talmannen att fundera på vilken debattnivå vi har här i 
lagtinget just nu. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Det finns säkert alltid anledning för talmanstrion att utvär-
dera debatten och det tycker jag är bra att man gör. Ta mig gärna till 
kammaren om jag har gjort något översteg. (Kort paus för skratt). 

Särskilt häpnadsväckande är det inte att påtala sådant här som kom-
mer till ens kännedom. Tvärtom, enligt 11 § så har man rätt att agera 
såsom rätt och sanning bjuder. Man har skyldighet att berätta sådant 
som man upplever som otillbörlig påverkan av ärenden. Jag har inga 
problem med att föra fram det här men det är många andra som har 
problem med mig, det ska man veta. Det är ett stort problem för mig att 
vara en sådan här budbärare, men det är också bara ett kvitto på att man 
har rätt och det har jag fått utstå många gånger.  

Vi kan återkomma till det och det finns säkert intresserade aktörer 
som tar upp den här diskussionen på nytt.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Ltl Sundman väljer att skarpt kritisera centern och centerns 
arbete, framförallt lagtingsgruppen och hela centerfältet. Centern har ju 
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varit med nu i 40 år i ledande ställningar både i landskapspolitiken och i 
kommunalpolitiken och jobbat starkt och för en stor tro. Resultatet ser 
vi här nu. Vi lever gott och har det bra på Åland. Jag är stolt över det sätt 
som centern jobbar. Ibland faller det inte alla på läpparna och ibland gör 
det detta, men så är det politiska livet. Vi ämnar nog fortsätta jobba på 
det sätt som vi tror att vi bygger Åland bäst på.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Jag tycker inte att min kritik, om man ens kan kalla det kri-
tik, vara särskilt skarp. Den var, tvärtom, väldigt hovsam. Jag var noga 
med att poängtera min uppskattning av mina vänner, som jag kallar 
dem, i centern, och det vill jag kalla dem alla fortsättningsvis. Kom ihåg 
det! Jag säger inte att jag ens har några enstaka ovänner.  

Var och en må själv agera som politiker, som parti, som lagtingsgrupp 
och som partistyrelse osv. Var och en tar själv sina konsekvenser av vil-
ket förtroende det skapar för en som samarbetspart och vad det skapar 
för regeringsduglighet osv. Den balansgången får vi alla göra som en-
skilda politiker och som partier. Det recenserar inte jag, jag har bara en 
röst av alla åländska röster när det kommer till val. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, talman! Kollegan Danne Sundman försvarade åtgärderna att inte 
underkasta detta meddelande utskottsbehandling. Det betyder att lag-
tinget, talmannen enbart, konstaterar efter avslutad debatt att ärendet 
antecknas för kännedom. Det betyder att lagtinget fråntas möjligheterna 
att uttala sig i detta ärende. Vi har hittills lite beklagat oss att lagtinget 
degraderas till ett remissorgan. Men enligt min mening har vi sjunkit 
ännu djupare i ljuset av lagtingsordningen. Vi är ett remissorgan som 
inte ens får säga vår åsikt. Man har försatt lagtinget i en helt omöjlig si-
tuation. De som hittills har yttrat sig i dessa två remisser har åtminstone 
fått säga någonting, men vi ska alltså inte få göra det. Det är synnerligen 
egendomligt och strider mot allt som jag har lärt mig inom parlamenta-
risk procedur. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Ltl Gunnar Jansson, även titulerad riksdagsråd, vet bättre 
än så här vad ett meddelande är. Det är ett meddelande från regeringen 
om vilken politik regeringen avser att föra. Man kan inte, fast man skulle 
vilja, ta ett beslut med någon rättshandlingskraft på ett meddelande. 
Budget och lag besluter lagtinget om för att formellt uttrycka sin vilja. 

Att man inte har fått säga någonting? Hur många timmar har vi nu 
hållit på? Hur många anföranden har vi haft? Hur många repliker har vi 
haft? Det har kommit otroligt mycket vägkost och nyanser som rege-
ringen kan ta åt sig när man gör de sista tagen med skruvmejseln i det 
här programmet innan man skickar ner till Bryssel. Jag tycker att det är 
att förringa lagtingets debatt när man säger att man inte har fått säga 
någonting. 
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När det gäller utskottsbehandling så har tidsramen alltför stor roll i 
sammanhanget under de förutsättningarna som råder.  

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, talman! Ledamöterna av Ålands lagting har talet som arbetsred-
skap, det kan ingen ta ifrån oss. Men jag talar om lagtingets rätt, som ett 
demokratiskt organ, att ha en åsikt. Till grund för varje behandling här i 
plenum ligger ju alltid ett dokument, i det här fallet ett meddelande. I 
följande omgång skulle ett utlåtande ifrån något/några utskott och even-
tuellt självstyrelsepolitiska nämnden ligga till grund för behandlingen. 
Där kunde de uttala sitt förslag till beslut, åtgärd eller annat förfogande 
som lagtingsordningen säger och som landskapsregeringen har att rätta 
sig efter. Nu kommer lagtinget inte att kunna besluta någonting överhu-
vudtaget. Talmannen konstaterar lakoniskt att meddelandet antecknas 
för kännedom. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Jag håller med om processen, men jag håller inte med om 
lakoniskt. Jag tror att alla här i salen inser att den här debatten har varit 
till stor nytta. De nyanser som har kommit fram här kan man ta med sig 
i den korta tid av processen som är kvar.  

Ska man göra en utskottsbehandling, a la bonheur, så måste det fin-
nas tid att göra det på ett seriöst sätt, annars blir det bara en klisterlapp 
på den här produkten som utskottet inte har hunnit analysera tillräckligt 
och haft tillräckligt med tid att tycka till och ta reda på kunskap osv. Jag 
vill inte ha ett sådant oseriöst parlamentariskt arbete. Om man ska be-
handla ärendet så vill jag utskottet ska ha tid att verkligen gå på djupet, 
särskilt i ett sådant här ärende som är ytterst komplex. 

Processen kring detta devalverar delvis behovet av en utskottsbe-
handling. Det har varit så pass öppen och lång beredning och intensiv 
debatt och diskussion kring ärendet. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, fru talman! Jag väljer att tolka ltl Sundmans kommentar om cen-
tern i positiv anda när han efterlyser goda krafter. Jag tolkar det även 
positivt när ltl Sundman sade att den här debatten har varit bra. Kanske 
även centerstyrelsen har hjälpt till att understryka allvaret i situationen. 

När det gäller goda krafter så tillhör ledamoten ett parti som har hel-
hetsansvar för Åland. Som Ålands största parti så måste moderaterna 
inse att det är hela Åland som ligger i famnen, inte bara Mariehamns 
stad längre. 

När det gäller frågan om utskottsbehandling så har jag accepterat att 
vi inte har tidsmöjligheter att få en behandling i och med att senast den 
8 maj måste siffrorna börjas matas in. I annat fall kommer vi inte att 
klara av tidtabellen. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Från moderat samlings sida så vill jag inte vara som andra 
partier och säga att vi är ensamma om någon sak. När det gäller att se 
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till hela Ålands bästa, inte bara Mariehamn, så Mariehamn är inte bara 
”bara”, Mariehamn är 40 procent av befolkningen. Men i det här fallet 
så är det också Mariehamns bästa man ser till när man skjuter till de ex-
tra resurserna som vi efter mödosamt letande har tagit fram. När man 
ser konsekvensanalysen så rör det också Mariehamn, fast bonden ofta är 
ute på landsbygden. Det är väldigt viktigt att få den konkurrensneutrala 
nivån på programmet också för Mariehamnarna som är konsumenter av 
lokalt producerade varor och som är arbetstagare i den här industrin. 
Man kan inte se några kommungränser i den här branschen. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack för det svaret. Det var mycket bra formulerat, ltl Sundman. Det vi-
sar att ni är beredda på ett helhetsansvar i den här frågan också. 

När det gäller hot och korruption så måste vi naturligtvis alla ta av-
stånd ifrån det å bestämdaste. Man känner sig kanske inte riktigt trygg i 
hur djupt vatten ledamoten befinner sig på. Men oavsett är det viktigt 
att vi är markerar när vi stöter på den typen av misshälligheter i det 
åländska samhället. Det är nog bra att ledamoten lyfte de här frågorna. 
Jag vill på centerns vägnar säga att vi tar bestämt avstånd ifrån alla ty-
per av hot som används i politiken och mot politiker. Mordhot har vi 
nästan vant oss med vad gäller flera ministrar i landskapsregeringen. 
Det är en mycket beklaglig utveckling. 

Jag vill avsluta med den gamla devisen; även om jag inte delar leda-
motens åsikter till fullo så är jag beredd att dö för dem. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Tack, fru talman! Tack till centerns ordförande. Det är drastiskt att ha 
en sådan beredskap, det är nästan religiöst så här i påsktider fast jag an-
ser att jag inte har syndat så mycket.  

När det gäller hot och korruption så många av de här exemplen som 
jag har hört, det ska jag vara ärlig med och säga, kanske har haft en viss 
skämtsam underton, men det finns också mycket allvarliga fall där man i 
affekt har uttalat sådana här saker. Där tycker jag att vi ska ha en nollto-
lerans. Jag uppskattar otroligt att centerns ordförande är tydlig här. Om 
man inte har en nolltolerans, vilket man har i andra sammanhang hets 
mot folkgrupp och så vidare, så då är det okej och då tillåter man det. 
Man får inte ens skämta om sådant här. När det gäller demokratins ak-
törer så måste man ha respekt för varandra. Jag tackar för det.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Minister Johan Ehn 

Fru talman! Hemkommen från Island med mycket seismisk aktivitet och 
ibland en hel del aska som spys ut kan man ibland ha känt, under den tiden 
som jag har betraktat debatten under två dagar lite från sidan, att det finns 
vissa likheter mellan det politiska debattklimatet på Åland och Island. Jag 
hoppas att det inte ska leda till samma typ av konsekvenser; att vi får någon 
slags lamslagen politik såsom man fick en lamslagen flygtrafik på Island. Nog 
om detta. 
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Mitt anförande ska handla om balans. Ska man lyckas få ett samhälle att 
blomstra så måste man hela tiden balansera på en slak lina. Det betyder inte 
att jag som balanskonstnär kan eller behöver göra exakt på samma sätt som 
alla andra. Men för att hålla balansen så måste jag se till att det inte vippar 
över åt det ena eller åt det andra hållet.  

Det ärende som ligger på lagtingets bord idag, ett meddelande om EU-
programmen, visar på att regeringen har lyckats balansera ett ärende på ett 
mycket skickligt sätt. Därför blir man lite förvånad när man hör debatten.  

Jag har inte varit med så länge som många andra i den här salen. Under 
den tid som jag har sysslat med politik så har jag aldrig varit med om ett 
ärende som så mycket har stötts, blötts, beretts, diskuterats, debatterats och 
slutligen lagts fram för beslut i regeringen som det här ärendet. Det har gjorts 
analyser, man har räknat, man har fört ut ärendet på remiss och man har dis-
kuterat igen. Det har gjorts fackmässiga arbeten i arbetsgrupper. Vi har haft 
referensgrupper bestående av politiker från samtliga partier i denna sal. De 
har både haft insyn och möjligheter att påverka. Sedan väljer man ändå att 
säga att det här förslaget saknar verklighetsförankring. Det är ganska häp-
nadsväckande. 

När dessutom de som har jobbat nära det här, i samma veva som närings-
ministern ska presentera ärendet och bringa klarhet i frågeställningar och 
kanske riktiga missförstånd, väljer att gå ut och säga kallt, rått och utan 
egentligen ytterligare tankar kring hur det ska göras; 3,5 miljoner ska till! 
Okej. Vad har det med balans att göra? Hur för det saker och ting framåt? Jag 
tycker inte att det är att ta ansvar för det som sades i en replik här för Åland 
och dess framtid. Ansvar tar man genom att gemensamt se till att få ihop det 
bästa möjliga och det hoppas jag att vi ska kunna fortsätta med.  

Programmet som sådant siktar på tre saker, som jag ser det. Det är pro-
duktivitet, konkurrenskraft och miljömedvetenhet. De tre benen står pro-
grammet på. Om vi hade haft mera pengar hade det säkert kunnat skapas 
ännu mera konkurrenskraft, ännu mera produktivitet och ett ännu större mil-
jötänkande.  

Den här regeringen och, som jag har uppfattat, oppositionen har ett ge-
mensamt mål; en budget i balans. Just ordet balans kommer tillbaka i det 
sammanhanget att vi också ska balansera mellan de olika bitarna. 

Det förslag som nu ligger har näringsministern på ett väldigt, väldigt tyd-
ligt sätt lagt fram för regeringen och för lagtinget. Till saken hör ju dessutom 
att vi samtliga i regeringsblocket har varit med och jobbat fram det här. Det 
är ju inte så att det finns en part som bara står upp för en sak och en annan 
part som står upp för en annan sak, utan det här är ett gemensamt förslag.  

Jag förstått av debatten att det råder viss osäkerhet kring huruvida det 
finns ett stöd för det här eller inte. Jag, likt ltl Harry Jansson, väljer att tolka 
saker och ting positivt. Så länge det inte finns andra förslag om att ramar ska 
förändras så utgår jag ifrån att även centergruppen står bakom det förslag 
som en enig landskapsregering har gett. Jag tror att det är viktigt att både 
ålänningarna och lagtinget kan vara trygg i den saken. Är det så att det finns 
anledning för mig att ha en annan tolkning av det hela så hoppas jag också att 
det uttalas väldigt tydligt. Allt annat skulle vara märkligt. 

Debatten son nu har förekommit riskerar att ta bort fokus från det väsent-
liga i detta, dvs. att se möjligheterna i det program som ligger på bordet idag. 
Vi ska se möjligheterna att bygga den viktiga livsmedelssektorn i framtiden så 
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att den är en blomstrande del av vårt örike. Vi tänker på miljön men ser sam-
tidigt till att utnyttja resurserna på bästa möjliga sätt. 

Fokus har nu hamnat på någonting helt annat. Vi diskuterar huruvida det 
ska handla om 0,5 miljoner till i året eller 3,5 miljoner till på sju år. Är det vä-
sentligt att lägga diskussionsnivån där? Jag tror inte det, inte när jag samti-
digt ser att vi har hur många olika utmaningar som helst som ligger på vårt 
bord och som vi måste ta vidare. 

Som jag ser det så är det nog dags nu, som så många har sagt här; att 
lyssna till det som har sagts i den andra remissomgången och fundera kring 
om det går att göra mera. Men när det gäller insatser, det vill säga de 38 mil-
joner euro som vi ger under sju år, där har vi kommit till ett tak som handlar 
om att balansera det mot vad vi klarar när det gäller den övriga biten också. 
Allt annat vore att hamna in i ett läge som kallas för obalans och en ekonomi 
som är i obalans framåt, enligt mitt sätt att se det.  

Från moderat samlings sida vill jag vara väldigt tydlig; vi har sett det här 
som ett gott arbete och en process som har genomförts under drygt ett år och 
som vi nu gärna är med och slutför. Jag hoppas att de som har förbundit sig l 
att vara med på det tåget, genom överenskommelsen och handslag, också 
fortsätter att vara med på det tåget.  

Minister Fredrik Karlström 

Fru talman! Det känns som att Valborgsfirande börjar närma sig och replik-
skiftena minskar. 

Jag har lovat att jag skulle berätta lite om Leader, hur det fungerar, hur vi 
har resonerat och hur det är tänkt. Som jag har nämnt tidigare så är Leader 
och stöden till landsbygdsutveckling och småföretagande på landsbygden ty-
värr ner prioriterat i det här programförslaget med ungefär 2 miljoner euro. 
Det är tragiskt, men det är på grund av ekonomiska realiteter. Vi har valt att 
ändå ta de resurserna och fokusera på lantbruket. Vi har också satt en tydlig 
miljöprofil på Leader.  

Principen inom Leader har varit att i en alltmer centraliserad EU-värld 
kunna erbjuda en metod som stimulerar det lokala engagemanget på lands-
bygden. Det är en metod för att få saker och ting gjorda. Metoden går ut på 
att det lokala samfundet ska få utveckla lokalt förankrade strategier som bi-
drar till de i programmet och på EU-nivå fastslagna målsättningarna och pri-
oriteringarna. Här kommer den röda tråden igen som en viktig ingrediens i 
det här arbetet. 

Leader har varit glesbygdens möjlighet att själva få bestämma och förfoga 
över medel till sina områdens specifika behov inom ramen för en viss styr-
ning i programdokumentet. 

En viktig sak att komma ihåg är att Leader är en metod för landsbygdsut-
veckling, ett sätt att göra jobbet. Den specifika åtgärden kan vara vilken som 
helst inom programmet. Leader är med andra ord inte lika med finansiering 
av projekttyper som renoveringar av byagårdar, byggandet av jaktstugor eller 
liknande. Man har gjort ganska mycket sådant och det har varit bra.  

Leader har genomförts i landskapet för första gången under innevarande 
period. Etableringen kännetecknades som lite av ”hela havet stormar-
principen”, något som lär vara ganska vanligt i det här sammanhanget och 
inget unikt för Åland. 
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Leader-idén kräver en stark och etablerad organisation som i princip kan 
ta myndighetsansvar med tanke på att de fritt kan styra över EU-medel. Det 
har på andra ställen lockat grupper som kanske har mer intresse av pengarna 
än av att kunna påverka utvecklingen i sina närområden. Men efter ”hela ha-
vet stormar principen” som också förekom på Åland så har Leaderorganisat-
ionen på Åland visat sig vara en välfungerande organisation som har fungerat 
väldigt bra. Visst kan mycket göras annorlunda och det har funnits ändamål 
och medel som vi hade kunnat förändra under resans gång, framförallt byrå-
kratin runt hela den här processen. Det har vi lärt oss väldigt mycket av.   

Efter den obligatoriska perioden av allmän oreda har Leader-Åland etable-
rat en stark lokal aktionsgrupp som framgångsrikt och effektivt genomfört 
många Leader-projekt av ganska traditionellt snitt enligt form och organisat-
ion hämtat från riket. 

Landskapsregeringens och även utvärderarnas reflektion gällande Leader 
under innevarande period har varit att stor tyngdpunkt har lagts vid ”bya-
utvecklande” projekt samt stöd till föreningsliv. 

Det är ett område som redan innan Leader haft relativt goda finansie-
ringsmöjligheter i och med de allmännyttiga PAF-medel som funnits och 
finns tillgängliga. Landskapsregeringen har också sett tydliga kopplingar mel-
lan PAF och Leader varför PAF-medel har till viss del utgjort den nationella 
motfinansieringen i vissa Leader-projekt. 

I det nya landsbygdsutvecklingsprogrammet är Leader åter en obligatorisk 
åtgärd och 5 procent av landsbygdsfondens EU-medel (dock inte krav på 5 % 
av totala offentliga finansieringen i programmet) måste avsättas till åtgärder 
som genomförs enligt Leader-metoden. Under programarbetet har bl.a. stra-
tegigruppen liksom kommissionen önskat att man effektiverar och utvecklar 
användandet av den här modellen, utöver de traditionella områdena, för att 
på bästa sätt utnyttja fondens medel. 

I programförslaget är därför Leader uppdelat kring tre konkreta åtgärder 
förutom de åtgärder som syftar till driften av verksamheten i Leader-
föreningen. Åtgärderna är: Kunskapsöverföring, 210 000 euro. Icke produk-
tiva investeringar, 634 000 euro. Grundläggande tjänster, 400 000 euro är 
den tredje. Totalbudgeten inklusive driften i programmet föreslås bli 1 644 
000 jämfört med 1 643 000 i nuvarande program. Leader-delen blir med 
andra ord i princip oförändrad budgetmässigt. 

En Leader-grupp ska utgående från prioriteringarna och de valda åtgär-
derna skriva ett lokalt strategiprogram där de lokala behoven tillgodoses 
samtidigt som de övergripande målsättningarna i programmet stöds. De 
övergripande målsättningarna i programmet fokuserar på ett produktivt 
jordbruk samt miljö i första hand, vilket ni vet efter två dagars debatt. Då är 
det helt okej att Leaders lokala strategiprogram fokuserar på just de områ-
dena. 

Ser man till åtgärderna som ska genomföras med Leader-metoden kan 
man konstatera att inom ramen för åtgärden grundläggande tjänster, 400 
000 euro, ryms de traditionella Leader-projekten, där tyngdpunkten legat i 
nuvarande program. Men med tanke på att annan tillgänglig finansiering, 
nuvarande period där Leader finansierat ett relativt stort antal projekt redan 
inom just den kategorin vilket borde göra att efterfrågan på insatsen torde 
minska samtidigt som åtgärden inte i huvudsak stöder programmets övergri-
pande målsättningar så har strategigruppen nedprioriterat den åtgärden. 
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I nuvarande program har åtgärden ickeproduktiva investeringar funnits 
som en konventionell åtgärd för lantbrukare att söka. Åtgärderna har från ex-
empelvis miljöbyrån ansetts som mycket angelägna och effektiva. Ute på fäl-
tet har det också uttryckts behov av åtgärderna. När man tittar på konkreta 
projekt förverkligade under de senaste sju åren blir bilden en annan. Två ge-
nomförda projekt är facit under sju års tid. 

Orsakerna till varför vi har misslyckat har beskrivits som flera. Bristande 
engagemang hos lantbrukarna, krångliga och byråkratiska regler, splittrat 
markägande gällande områden där projekten skulle kunna genomföras ef-
tersom åtgärden har varit riktad enbart gentemot lantbrukare. Sammantaget 
visar det på ett behov av att testa någon annan form av implementering av åt-
gärden samtidigt som vi då breddar åtgärden så att andra än lantbrukare kan 
söka och innefatta flera saker som främjar miljön.  

I behovsanalysen har miljön i form av både eutrofieringen och biologiska 
mångfalden samt kopplingen till ett attraktivt samhälle i stort belysts. Dessa 
frågor är något som engagerar gräsrötterna som utgör grunden för Leader-
arbetet och därmed bör åtgärden passa väl in i Leader-principen. 

Vi har tagit till oss av kritiken som Leader-föreningen riktat i remissvaret 
om att åtgärden bör breddas så att andra än lantbrukare kan söka stöd samt 
minska detaljstyrningen av åtgärden som den ser ut i nuvarande programför-
slag för att åtgärden ska fungera fullt ut i Leader. 

Med dessa justeringar kan vi förhoppningsvis dra nytta av Leader-
föreningens uppvisade starka förmåga att mobilisera projekt, och få ett effek-
tivt genomförande av en för samhället angelägen åtgärd som det borde finnas 
ett stort engagemang för bland gräsrötterna, samtidigt som den stödjer pro-
grammets övergripande målsättningar. Ett ypperligt exempel är Rädda Lum-
parn projektet som säkert skulle fylla de här kriterierna.  

Åtgärden kunskapsöverföring syftar till att genom Leader-metoden initiera 
och driva olika typer av projekt som ska öka företagsamheten och entrepre-
nörskapet på landsbygden. Det handlar om icke kommersiella projekt som i 
förlängningen leder till produktivitet och tillväxt. Det är inte direkt stöd till 
kommersiella företag. Orsaken är att det blir ganska snabbt komplicerat med 
statsstödsregler om Leader-föreningen även ska hantera stöd till kommersi-
ella företag på landsbygden. I förslaget hanterar näringsavdelningen detta.  

Det var det, fru talman, som jag tänkte säga om Leader och som jag har lo-
vat i två dagar. Finns det frågor så stor jag givetvis till förfogande.  

Ltl Axel Jonsson, replik 

Tack, fru talman! Minister Karlström var inne på byråkratin och att man 
försöker minska byråkratin i samband med administrationen av EU-
programmen. Det är ju en lovvärd ambition som vi säkert alla stöder.  

Jag skulle gärna vilja att näringsministern lite vidare utvecklade om-
vandlingen av ERUF-medel till riskkapital som nu förslås bli ungefär 1,5 
miljoner. Det finns frågor som näringsministern gärna får utveckla. Är 
det värt omvandlingsprocessen? Finns underlaget för de här satsningar-
na, om man tänker på de företag som ska vara beredda att ta in sam-
hället som delägare i sitt företagande? Raka svar på de frågorna skulle vi 
gärna ta emot.   
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Minister Fredrik Karlström, replik  

Fru talman! Det här anförande handlade enbart om Leader. Jag tog i 
mitt huvudanförande upp riskkapital. Jag har i flertal replikskiften tagit 
upp riskkapital. Jag kan givetvis hålla ett nytt anförande och ta fram 
diskussionsunderlag så att vi kan diskutera det ordentligt igen. Det blir 
kort på en minut att hinna svara på de frågor som jag redan har svarat 
på några gånger. Men jag kan givetvis göra det igen om så önskas, an-
nars var det här ett anförande om Leader i det här programmet.  

Talmannen 
Repliken ska höra till ministerns anförande.   

Ltl Axel Jonsson, replik 

Tack, jag berörde byråkratin. Det här är ju en viktig del som också nä-
ringsministern var inne på. Jag tycker att införandet av EU-pengar, med 
den administration det kräver i ERUF, mycket väl handlar om byråkrati 
och det är en viktig fråga nu när vi ska fatta beslut.  

Tidigare fördes det också fram intressanta frågeställningar som inte 
har dryftats så mycket. Näringsministern får gärna hålla ett anförande 
och klargöra de här frågorna. 

Minister Fredrik Karlström, replik  

Vad gäller byråkratin så har vi tagit till oss det mycket när det gäller Le-
ader. Jag har själv många gånger varit frustrerad över hur otroligt byrå-
kratiskt vissa saker har varit när det gäller lag granskningen som nä-
ringsavdelningen gör av de projekt som Leaderföreningen beviljar medel 
till. Det kommer att se helt annorlunda ut i kommande program. Det 
kommer att finnas schabloner och det kommer att göras mycket enklare. 
Precis på samma sätt som i LBU-programmet så har vi satt väldigt 
mycket fokus på att minska byråkratin, både inom miljöbasstöden och 
inom andra områden. Inom alla områden har det varit stort fokus på att 
den som producerar och skapar varor inte ska behöva producera papper 
och dokument och fylla i kalkyler och blanketter mer än absolut nöd-
vändigt. ”Vi vet ändå att jordbrukssektorn i EU är kungen av byråkrati”, 
brukar landskapsagronom Sölve Högman säga.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Jag tror att det är klokt, det sätt på vilket man nu reforme-
rade reglerna kring, just när det gäller vattenförbättrande åtgärder. Det 
strama regelverket och de rätt så strama förutsättningarna som rådde 
tidigare gjorde att många projekt föll på att stödet till exempel bara 
kunde betalas till jordbrukare och det kanske vara andra aktörer som 
ville göra något. Det kanske var jordbrukaren som kunde göra det men 
det var inte jordbrukarens mark.  

Det är ofta så att när ett dike möter en havsvik så är det många aktö-
rer som är engagerade. Det är väldigt sällan som det en enda bondes 
marker eller en skogsägares marker eller att det gäller bara en person. 
Nu ger man möjlighet för flera att samverka i en smidigare form. Det 
har ltl Runar Karlsson, miljöminister Aaltonen och jag sett när vi har 
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dragit i gång Räddar Lumparn projektet. Det finns nog ett stort engage-
mang, men det har ofta fallit på att man inte får till det, man har en vilja 
men man har inte en plattform att tillsammans göra de här åtgärderna. 
Nu möjliggörs det och finansieras. Jag tror att det kan göra stor mil-
jönytta på sikt. 

Minister Fredrik Karlström, replik  

Det är helt korrekt som ltl Sundman säger. Man kan säga att det är ett li-
tet sidosteg från principerna på hur Leader ska hanteras. Åtgärden 
kommer uppifrån. Vi från strategigruppen säger att man ska fokusera 
mera på miljöåtgärder. Nu passar det väldigt bra eftersom det är en av 
huvudmålsättningarna i programmet. Vi har torrt på fötterna att kunna 
argumentera för det. Problemet med varför våtmarkerna och integre-
rade skyddszonerna inte riktigt alla gånger har fungerat och att de lov-
värda projekten inte har förverkligats beror på den komplicerade mark-
strukturen på Åland och att man måste ha varit en lantbrukare för att få 
ta del av de stöd som har funnits. Jag tror att många projekt kommer att 
förverkligas under de här kommande åren. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Vi har mött ett stort engagemang. Om man kallar de här ak-
törerna för gräsrötter så finns det ett stort intresse. Man måste ge en 
plattform, man måste ge möjligheter för sådana här rörelser att uppstå 
då tror jag att man kan skapa en ganska stor miljönytta. Jag tror att 
mina föreningsvänner håller med. Det finns verkligen en vilja både från 
allmänheten och från aktörerna, särskilt från jordbrukarna, att hjälpa 
till med det här. Enligt förståsigpåare så finns det en stor fördel med de 
åländska markerna; de är väldigt litet täckdikade jämfört med t.ex. 
södra Sverige där man har förstört alla diken och det slutar med ett stort 
rör i havsviken. Här finns dikena kvar och kan användas som sådana, 
som reningsverk och man anpassar och sedan kan man också anlägga 
intelligenta skyddszoner eller våtmarker i slutet av dem. Det här tror jag 
starkt på, men det är mycket arbete innan sådant här förverkligas. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Axel Jonsson 

Eftersom näringsministern inte ville ge svar på de frågor som jag ställde så 
får jag bidra med mina reflektioner den här vägen.  

Jag tyckte att ltl Perämaa förde fram intressanta synpunkter här tidigare. 
Det var frågeställningar som jag tycker att lagtinget skulle vara värda ett svar 
när det gäller såsom tidigare ERUF-medel har använts, till att nu användas 
såsom riskkapital. Det har diskuterats olika nivåer. Av meddelandet kan man 
läsa att det handlar om ungefär 1,5 miljon som ska användas till det här än-
damålet. Det är då EU-pengar, med den administration som följer, som ska 
göras om till riskkapital. Det innebär också att samhället ska gå in som ägare i 
de här företagen. En fråga som man kan ställa sig är; hur många åländska fö-
retag är beredda att dels ta in samhället som ägare men också i kombination 
med att föra in den administration och byråkrati som det kräver. Det är en re-
levant principiell fråga för att de här pengarna faktiskt ska användas till det 
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som de är tänkta. Och att pengarna ska få de effekter som vi alla önskar; att vi 
bidrar till ett stärkt näringsliv och bättre finansieringsmöjligheter. 

Det finns egentligen tre grundläggande frågeställningar vad gäller om-
vandlingen. För det första; är det värt omvandlingsprocessen att ta fram det 
här nya systemet för 1,5 miljoner euro?  

För det andra; kunde man istället använda nationella medel till riskkapi-
tal? Det är ett beprövat koncept, det kanske inte har fungerar optimalt tidi-
gare, men det går definitivt att utveckla. Då slipper man den här EU-
byråkratin som man för in i bolagen på det sätt som nu är föreslaget. Det får 
näringsministern gärna utveckla. 

För det tredje; den fråga som ltl Perämaa tidigare här väckte: Hur ska man 
administrera programmet? Klarar man av nivån på tre procent av kapitalom-
slutningen, som har nämnts som ett krav från EU, dvs. att administrationen 
av medlen som betalas ut inte får överstiga tre procent? 

Dessa tre frågeställningar vill jag gärna ha svar på. Jag tycker också det 
skulle vara intressant för lagtinget, och inte minst för finans- och näringsut-
skottet som förhoppningsvis får behandla den här frågan, att fördjupa sig i 
och se till att ERUF-medlen faktiskt kommer det åländska samhället till godo 
på allra bästa möjliga sätt. Tack, fru talman. 

Minister Fredrik Karlström  

Fru talman! Då var det rätt ordning. Vi ska inte prata riskkapital i Leader för 
det finns det däremot ingenting av. Jag tackar för de tre frågor som kom. 

Jag börjar lite övergripande med tanken om riskkapital. Vi har under 
många år, sedan vi började med strukturfonderna, beviljat medel på ungefär 
samma sätt till, samma projekt och för samma investeringsgrunder ungefär. 
Kommissionen och jag, jag följer inte kommissionen slaviskt, tycker att tan-
ken att testa riskkapital med ERUF-medel kunde vara en väg framåt för att 
kanske om sju år få tillbaka pengarna för att investera dem vidare.  

Jag har suttit på den här posten under två år och sett hur oerhört mycket 
administration och byråkrati som har ätit upp projekten från två håll. Jag har 
sagt det många gånger. De som söker via ERUF och regionalfonderna är 
tvingade till att dokumentera, rapportera och det ska göras fler revisioner en-
ligt EU:s normer, kriterier, krav och regelverk. Det är betydligt mycket mer 
komplicerat och avancerat än vad vi kan ställa upp själva i våra egna regel-
verk med våra egna nationella medel.  

I vårt moment nationellt företagsstöd på 2,5 miljoner euro, vilket är myck-
et pengar, har vi ett principbeslut få hur de pengar ska användas och till vilka 
ändamål de kan gå; uppgradering av stjärnor på stugbyar, till investerings-
stöd, till internationalisering och till export. Det verktyget med de nationella 
medlen har vi redan idag, för att kunna göra det så enkelt och smidigt som 
möjligt för företagarna att ta del av. 

Ska vi då fortsätta med samma system men ha två parallella som gör 
samma sak? Det är två verktyg, det ena är lite mera byråkratiskt, men det är 
samma funktion som vi haft tidigare. Vi har ju kvar nationellt företagsstöd. Så 
varför inte titta på nya finansieringsmöjligheter, varför inte använda den 
struktur vi har byggt upp?  

Nu kommer jag till fråga två; varför inte använda nationella medel till risk-
kapital via Ålands Utvecklings Ab? Problemet är att där är det lite bekymmer-
samt. Det finns statsstödsregler, det finns principer, det finns riktlinjer hur 
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man ska hantera offentliga medel och särskilt hur man ska hantera EU:s me-
del. Det här är ingenting nytt. Det är ingenting som vi har uppfunnit själva 
när det gäller hur vi ska använda offentliga medel och EU:s medel som 
riskvilligt kapital som vi kan använda i det här systemet. Vi har inte hittat på 
det själva utan det finns strukturer uppbyggda för det så att vi kan göra det 
enkelt, transparent, öppet och ärligt. Alla vet vad som gäller till skillnad från 
när vi gick med i IT-tiden och vi byggde det. De som tog de besluten då trodd-
de att de gjorde rätt, men efteråt visade sig problematiken kring statsstöd.  

Gör vi det enligt konstens alla regler och bestämmelser så kan vi göra på 
det här sättet. Enligt förslaget tillför vi 3 miljoner euro, av de 10 miljoner som 
kommer från ERUF och ESF, till riskkapitalfond.  

Den som får ta del av detta är den som kommer genom nålsögat. Det är ju 
inte väldigt enkelt att bara få tillgång till medlen, man ska ha en affärsidé och 
man ska ha en klar exitstrategi från bolaget. Man ska en utomstående inve-
sterare som går in på lika villkor, det finns väldigt mycket krav. Uppfyller 
man de kriterierna och en utomstående investerare tror på projektet, ja då 
kanske man kan komma igenom och få del av riskkapitalet. Sedan får man se 
hur stor del det blir. Det kommer inte att bli så stor del från offentligt ägande. 
Det måste finnas en exitstrategi, man får inte sitta kvar hur länge som helst, 
t.ex. 5-7 år, vilket man skriver regelverk kring. Det betyder att det här är en 
tillfällig insats som man gör och sedan ska det offentliga därifrån.  

Det är ett väldigt bra verktyg när vi pratar om att vi vill hitta nya innovativa 
företag, hitta sätt att stöda kvinnligt företagande och hitta sätt att hjälpa utri-
kesfödda inflyttade till Åland som vill starta företag. De kanske inte har en 
kontaktbas och namnet med sig, de kanske inte har säkerhet och kan gå till 
banken, men de har en fantastisk innovativ ny idé. Då öppnar det här en möj-
lighet som vi inte har haft tidigare. Att tillföra medel till Ålands Utvecklings 
Ab från den här salen, det kan man inte göra på det sätt längre som vi har 
gjort tidigare. Men vi kommer att kunna göra det om vi gör det på rätt sätt, 
via att använda ERUF-medlen som vi planerar att göra. Det kommer också 
att kräva att vi gör vissa åtgärder som redan är påbörjade; lagstiftningsåtgär-
der. Vi ska följa alla de kriterier som kommissionen säger att man måste ha 
för att inte bedriva illegalt startstöd via det här instrumentet. 

Byråkratin kommer att bli mindre för företagen. Byråkratin, som idag äts 
från två håll både näringsavdelningen och projektägaren, kommer att flyttas 
från de här projekten. Byråkratin kommer att finnas under paraplyet Ålands 
Utvecklings Ab. 

Tre procent av de här medlen får gå till administration som vi diskuterade 
med ltl Perämaa. Det är klart att tre procent av 3 miljoner finansierar man 
inte en administration med under sju års tid. Men vi har Ålands Utvecklings 
Ab som nu förhoppningsvis finansieras med lite flera exitar. Då kommer man 
att kunna ha grundbasen i den kompetens som man har byggt upp under 
snart 20 år och ta tillvara den. Det är också ett krav från EU för att få an-
vända medel till offentligt riskkapital. Man måste kunna visa att man har 
sysslat med någonting liknande, att man har kompetens och det har Ålands 
Utvecklings Ab. 

Jag håller med om att allting inte är plats ännu. Det kanske finns mycket 
ärenden i lagtinget men jag hade hoppats att lagen skulle komma under 
sommarsessionen så att vi skulle kunna ha den i kraft i början på 2015. Men 
tills dess har vi de nationella företagsstöden på 2,5 miljoner euro som just nu 
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inte är fulltecknade på långa vägar. Vi har möjligheter att komma emot med 
investeringsbehov som finns därute idag. 

Det här är ett bra sätt, det är ett nytt sätt och man gör inte som man alltid 
har gjort. Vi testar nya vägar. Det är 400 000 euro per år varav EU står för 
hälften under de här sju åren. Jag slutar här, fru talman. 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Tack, ja jag fick svar på alla mina frågor utom om underlaget finns för 
den här typen av projekt. Hur bedömer landskapsregeringen det?  

Jag förstår inte riktig resonemanget att man inte kan få det transpa-
rent när det gäller nationella medel, med precis de kriterier som nä-
ringsministern räknade upp, när man beviljar den här typen av riskkapi-
tal. Vad är det som hindrar att man skulle lägga upp det på det sättet? 
Då skulle man inte väva in EU-byråkratin på samma sätt i processen 
med riskkapital. 

Minister Fredrik Karlström, replik  

Pengar är pengar, 3 miljoner är 3 miljoner och det måste man inse. Det 
är klart att vi skulle kunna följa helt EU:s regelverk och stoppa in nat-
ionella medel om vi vill göra det. Men då har vi EU:s krångliga byråkrati 
kvar för de övriga företagen på samma sätt som vi har haft hittills. Är det 
detta som ltl Axel Jonsson vill? Att vi ska fortsätta med ERUF-medel och 
”äta byråkrati” från två håll; byråkrati från avdelningen och byråkrati 
från projektägaren istället för att nu sätta all byråkrati på Ålands Ut-
vecklings Ab? Sedan får entreprenören, innovatören, det nystartade fö-
retaget fokusera på att göra sin affärsidé, vad det sedan må vara.  

När det gäller underlaget, ja ÅSUB har konstaterat att det finns ett 
behov på Åland av tilläggsfinansiering. Det är lätt att låna pengar på 
banken om man har säkerhet och det är lätt att låna pengar om man har 
en historia av att ha gjort bra affärer tidigare. Men en ny inflyttad utan 
kontakter och med bra affärsidéer har ganska svårt att få loss pengar 
från banken.  

Talmannen 
Tiden är ute!    

Ltl Axel Jonsson, replik 

För Ålands Framtid är det viktigt att man faktiskt vet att man får riskka-
pitalet, som i sig är en intressant idé, att fungera. Där är byråkratin en 
stor risk. Visst är det en fördel att det bara är en enhet som hanterar by-
råkratin, men byråkratin försvinner inte någonstans. Det är samma 
pappersarbete som ska göras oavsett. Man flyttar byråkratin från nä-
ringsavdelningen till Ålands Utvecklings Ab om man grovt förenklar det. 
Det betyder att de resurserna ska tas därifrån och de finns kvar för 1,5 
miljoner euro. Man kan ställa sig frågan om det faktiskt är värt den här 
ändå relativt lilla satsningen för det arbete som det innebär att skapa ett 
helt nytt system och experimentera med ett nytt upplägg? Tanken är in-
tressant, men det här är frågor som behöver få tydliga svar före man slår 
fast programmet. 
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Minister Fredrik Karlström, replik  

Fru talman! Å ena sidan är det intressant och man vill testa, å andra si-
dan så är det byråkratiskt och komplicerat så att man inte borde prova, 
är det så som jag ska tolka det? Det är fel att flytta administrationen från 
näringsavdelningen till Ålands Utvecklings Ab? Det är alltså bättre att 
ha det på näringsavdelningen och på företagen, som vi har det idag? Det 
är detta som ltl Axel Jonsson säger. Mängden administration kommer 
att finnas där eftersom det är EU:s pengar. EU kommer att ha åsikter 
och synpunkter och det kommer revision på revision där de frågar hur vi 
använder deras pengar på det mest optimala sättet. Nu kommer vi att 
hantera det, men företagarna behöver inte fundera på administrations-
bördan, för den ligger på Ålands Utvecklings Ab som sätter in riskkapital 
i bolagen. Det finns kapitallån, mjuka lån och det finns många olika sätt 
att sedan göra det på.  

Ungefär 25 procent av alla medel som går ut idag till företagen ham-
nar i en administrationskostnad. 75 procent av medel som går ut kom-
mer till företagens nytta. 25 procent går till kostnader för administrat-
ion, det vill jag ha bort och det här är en väg dit. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. Begärs ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad.  

Kan talmanskonferensens förslag att ärendet inte ska remitteras till utskott omfattas?  

Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Jag föreslår att ärendet remitteras till finans- och näringsutskot-
tet.  

Ltl Anders Eriksson 

Jag tänkte givetvis förslå det samma. Jag understöder istället förslaget. Det är 
huvudsaken att ärendet blir ordentligt behandlat.  

Talmannen 
Ltl Mats Perämaa, understödd av ltl Anders Eriksson, har föreslagit att ärendet ska re-
mitteras till finans- och näringsutskottet. Omröstning kommer därför att verkställas.  

Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Jag begär öppen omröstning. 

Ltl Axel Jonsson 

Jag understöder förslaget.  

Talmannen 
Ltl Mats Perämaa, understödd av ltl Axel Jonsson, har begärt öppen omröstning. Öppen 
omröstning kommer därför att verkställas. Jag ber lagtingsledamöterna Sara Kemetter 
och Tony Asumaa att biträda vid omröstningen.  

Omröstningspropsitonen läggs så att den som omfattar talmanskonferensens förslag, 
att lagtinget ska anteckna sig ärendet för kännedom, röstar ja. Den som omfattar ltl 
Mats Perämaas förslag, att ärendet ska remitteras till finans- och näringsutskottet, rös-
tar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd. 

Namnupprop. 
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Omröstningen har utfallit så att 21 ja-röster och 9 nej-röster har avgivits. Samtliga le-
damöter var närvarande och har röstat. Majoritet för ja. Lagtinget har alltså beslutat an-
teckna sig meddelandet för kännedom. 

Föredras 

3 Framtidens skärgårdstrafiksystem 
Landskapsregeringens meddelande (M 6/2013-2014) 
Ärendet avförs. 

Remiss 

4 Posten Åland Ab till folkaktiebolag 
Ltl Anders Erikssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 16/2013-2014) 
Ärendet avförs. 

Remiss 

5 Gränslöst Åland utan gränshinder 
Ltl Anders Erikssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 18/2013-2014) 
Ärendet avförs. 

Remiss 

6 Max tre valperioder i lagtinget 
Ltl Anders Erikssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 19/2013-2014) 
Ärendet avförs. 

Plenum slutar 
Nästa plenum hålls 26.05.2013 klockan 13.00. Plenum är avslutat. 

Jag önskar Er alla en trevlig Valborg! 
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Plenum börjar 
Närvaroregistrering. 28 ledamöter närvarande. 

Talman Britt Lundberg och lagtingsledamoten Sara Kemetter anhåller om ledighet för 
tiden 26 - 28 maj 2014 på grund av privata angelägenheter. 

Föredras 

1 Framtidens skärgårdstrafiksystem 
Landskapsregeringens meddelande (M 6/2013-2014) 
Enligt 30 § i arbetsordningen kan lagtinget på förslag av talmannen remittera ett med-
delande 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 finans- och näringsutskottet. 

Diskussion. 

Minister Veronica Thörnroos 

Fru talman! Bästa ledamöter, välkommen tillbaka från sessionsuppehållet! 
Det är riktigt roligt att få inleda de här två arbetsveckorna med att diskutera 
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en investering som de facto berör hela Åland, investeringar i ett nytt 
kortruttssystem.  

”En fast vägförbindelser från Bomarsund till Lappo i Brändö samt en 
fortsättning av vägen med en gren till Merimasku utanför Nådendal och en 
gren till Pargas kostar 369 miljoner att bygga. Projektet har visat sig tek-
niskt genomförbart i utredningen om en fast förbindelse mellan Åland och 
sydvästra Finland. I utredningen presenteras också kostnaderna för att 
bygga en väg från Bomarsund till Merimasku 210 miljoner och en väg från 
Bomarsund till Pargas för 270 miljoner. 

I utredningen sägs vidare att man i första hand måste åstadkomma en 
förbindelse mellan Eckerö och antingen Merimasku eller Pargas. Man har 
också räknat med de årliga underhålls- och räntekostnaderna för en väg, 
Bomarsund-Merimasku går på 22,5 miljoner. I summan har man räknat 
med kostnaderna för en förbättring av Ålands vägnät och en färjhamn i 
Eckerö.” Det här, bästa ledamöter, står att läsa i Ålandstidningen 1966.  

Den utredning som kommer att presenteras här idag är varken den första 
utredningen och troligen inte den sista heller. Det visar vilket intresse och 
vilket engagemang det har funnits för att sammanjämka skärgården och få 
den närmare fasta Åland och vidare mot Finland. 

Under lantrådet Viveka Erikssons ledning lämnades till lagtinget våren 
2011 ett meddelande gällande kortrutt i skärgården. Det meddelandet har le-
gat till grund för den förstudie som har genomförts från augusti 2012 till att 
den presenterades för allmänheten i mars 2014. 

I den utredningen har man försökt göra en systemjämförelse mellan två 
olika trafiksystem med bibehållen servicenivå. Man har försökt minimera 
tyckandet och skapa en bred faktabas som kan ligga till grund för den fort-
satta diskussionen.  

Vad är då grundidén i kortruttsmeddelandet? Grundidén är presenterad i 
sex olika punkter: 

5 Låta trafikanterna och gods förflytta sig på land istället för till sjöss. 
Man vet att det är billigare och där finns fler möjligheter. 

6 Investeringar, såsom vägar, broar, tunnlar ska betalas tillbaka genom 
en minskad driftskostnad på färjorna. 

7 Minskade driftskostnad ger på sikt en totalt lägre kostnad för skär-
gårdstrafiken. 

8 Kortare rutter ger mer flexibilitet för dispositionen av färjorna och 
öppnar framtida möjligheter för mindre snabbare passagerarbåtar. 

9 Ansvaret och kostnaderna för resorna förflyttas i större utsträckning 
från landskapet till resenären.  

10 Kollektivtrafiken utvecklas för att möjliggöra resor utan personbil.  

Det var de sex grundidéerna i kortruttssystemet.  
I arbetet med att ta fram ett heltäckande system för skärgården har man 

vaskat fram fyra huvudalternativ. Alla fyra huvudalternativen har Föglö som 
en central punkt. Det som skiljer är hur trafiken mellan Föglö och fasta Åland 
ska ske, om det är genom en tunnel eller med förkortad färjförbindelse. Den 
andra stora frågan är hur många färjfästen det ska finnas på Föglö. Ska Överö 
finnas kvar eller ska all trafik dras till en gemensam beröringspunkt på Östra 
Föglö? Det är detta som rapporten i huvuddrag visar på. 
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För att komma fram till det här har man inte bara tittat på statistik och 
analys och hur många som reser åt olika håll vid vilka tider. Det som man 
däremot har fått fram genom analysverktygen är en bekräftelse på att resan-
deströmmarna har ökat trots att befolkningen i skärgården delvis har mins-
kat. Passagerarantalet och godstrafiken fortsätter att öka inom skärgårdstra-
fiken.  

Tittar man vidare på samhällskonsekvenser så valde man att basera rap-
porten på tio olika indikatorer som man har vägt in i bedömningen. Man har 
tittat på; restider, förutsägbarhet på kort sikt, förutsägbarhet på lång sikt, 
möjligheten att resa utan bil, hur påverkar processen näringsutvecklingen, 
kommer det nya pendlingsmöjligheter, arbete och skola, service- och tjänste-
resor, finns det möjligheter till utökad samverkan inom skärgården eller 
inom kommunen och hur ser befolkningsutvecklingen ut? Detta har man 
närmast tittat på. Den här delen kanske inte har gett något direkt entydigt 
svar om en modell är bättre än den andra. Man förespråkar en modell där. 

Det som man däremot har fått fram som klara fakta, i samband med att 
man har resonerat kring samhällseffekterna som är väldigt viktigt och som 
har framkommit väldigt brett, det är att alla färjor måste gå att boka. Det är 
viktigt. Det andra är att ett bokningssystem där hela resan kan bokas kombi-
nerat med realtidsinformation är någonting som resenärerna önskar. Och att 
kollektivtrafiken ska vara integrerad med färjetrafiken. Vidare önskar man en 
tidtabell som ger tillräckligt med tid för att ta sig till nästa anslutande färja. 
Samtidigt funderar man vidare på positiva effekter och hur kortruttssystemet 
kan öka samarbetet mellan skärgårdskommunerna och också en satsning på 
utökad rådgivning för företagare i skärgården, alltså en ganska tung närings-
livsanalys. 

Miljöfrågorna har varit i fokus. I den gjorda miljökonsekvensbedömningen 
har man gjort en systemjämförelse av konsekvenserna för miljön mellan tra-
fiksystemet 2011 i förhållandet till ett nytt system. Där har vi helt enligt la-
gens bokstav hållit avgränsningssamtal, man har besökt sju kommuner och 
träffat medborgarna där. Efter att man har sammanställt det som framkom-
mit där i dokumentet så har man också haft detta på remiss. Man har fått in 
ett antal påpekanden om hur man ser på miljökonsekvensbedömningen av 
trafiksystemet. 

För tillfället processas de inkomna svaren på avdelningen. Jag tror att det 
var fyra stycken till antalet. Landskapsregeringens målsättning är att teckna 
den rapporten till kännedom och fatta beslut om den före midsommarveckan, 
så att vi sedan kan komma vidare. Den miljökonsekvensutredning som har 
gjorts i rapporten är sist och slutligen faktiskt ganska ytlig eftersom det är en 
systemjämförelse. I det vidare arbetet krävs sedan att man på varje ställe går 
vidare med djupare analyser.  

Det intressanta är ju finansieringen. Hur ska vi lösa finansieringen? I rap-
porten har man fört ett resonemang kring offentlig-privat samverkan. Finns 
det några möjligheter där för att minska budgetslitaget? Det är klart, visst 
finns det sådana möjligheter. Syftet med offentlig-privat samverkan är ju att 
minska och fördela kostnaderna på ett helt annat sätt än om beställaren, i det 
här fallet landskapsregeringen, tar allting på sig.  

Den vanligaste metoden som används i Finland förkortas BOT, vilket står 
för bild, operation and transfer. Det betyder att man bygger infrastrukturen, 
man sköter driften av den ett antal år och sedan är det frågan om en överlå-
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telse av infrastrukturen. Det finns ett otal olika möjligheter som man kan ta 
till sig. 

Problemet inom kortrutten är väl kanske att när det gäller broinvesteringar 
så är det svårt att se att det är frågan om någon större drift de närmaste åren 
och kanske det är lite samma sak med fartygslinjerna. Men visst, där finns en 
viss möjlighet. 

Man har också tittat på om det finns någon möjlighet att få bidrag och stöd 
från EU. Man har ganska noggrant analyserat 23 stycken olika fonder. Vad 
gäller investering i fartyg har man kommit fram till att vi ”kanske” har möj-
lighet att få bidrag i miljonklassen. Men annars är nog projektet för litet ty-
värr. EU vill ha transportprojekt som är större än 200 miljoner euro och min 
målsättning är ju att få ned kostnaderna så mycket som möjligt. 

Sedan finns det också två andra orsaker. Det ena är att EU under den 
kommande programperioden prioriterar mindre utvecklade regioner och dit 
räknas inte Åland. Det andra är att EU strävar efter att flytta transporter från 
land till sjö eftersom man vet att det i större sammanhang är billigare. Vi ar-
betar tväremot här, vi försöker flytta upp så mycket som möjligt på land och 
låta den egna individen ta ansvar.  

Det finns möjligheter också här att komma vidare. Landskapsregeringen 
har inte direkt fördjupat sig så mycket i den frågeställningen. Vi ska i så fall 
bli en transit för all trafik som kommer från Finland till Sverige. Vi ska i så 
fall bygga en motorväg, bokstavligt talat nästan, genom den åländska skär-
gården. Jag har inte hört att det har funnits varken hos regeringspartierna el-
ler från oppositionsbänken något större intresse att skapa ett sådant projekt. 
Jag utesluter det inte, men jag lyfter upp frågan här och nu.  

Vidare funderar landskapsregeringen kring extra anslag. Det är faktiskt 
väldigt lägligt nu när det val till riksdagen i Finland 2015. Det betyder att i 
samband med de förhandlingarna slås ramarna och de större investeringarna 
fast för fyra år framåt. Därför är det viktigt att vi nu raskt arbetar framåt och 
får ett beslutsunderlag som ”duger” att ha för att kunna föra en lagframställ-
ning till lagtinget att äska om extra anslag. Den frågan kommer säkert att lyf-
tas här och nu. Det ska bli intressant att höra hur lagtinget ser på den delen.  

Avslutningsvis från rapporten, som jag hittills har citerat, så tycker jag 
också att det är viktigt att komma ihåg att trafiken är inget självändamål. Det 
är ett medel för att utveckla samhället. Den rapporten, som ni alla har fått ta 
del av och som redan har presenterats ett antal gånger i massmedia, avslutar 
jag härmed recitationen kring.   

Jag går nu över till landskapsregeringens meddelande och de politiska pri-
oriteringar som landskapsregeringen har gjort. 

Bästa ledamöter, ni har meddelande nr 6/2013-2014 på ert bord. Det är 
landskapsregeringens meddelande till lagtinget om framtidens skärgårdstra-
fiksystem.  

Inledningsvis konstaterar landskapsregeringen att trafiken är en överlev-
nadsfråga för den bofasta befolkningen i skärgården och deras möjligheter att 
bedriva näringar. Jag tror att vi alla kan leva med det. Det är också väldigt 
viktigt att vi har en levande skärgård om vi vill att Ålandsbilden fortsätt-
ningsvis ska bestå av en levande landsbygd, en aktiv dynamisk stad och en 
livskraftig skärgårdsregion. Det är de tre delarna som tillsammans skapar det 
Åland som vi alla så väl värnar om. 
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Som jag sade tidigare så trots att befolkningen i skärgården de senaste åren 
har minskat något finns det ändå ett starkt trafikbehov som dessutom tende-
rar att öka år för år, vilket vi också har belägg för i statistiken.  

Det intressanta med rapporten är att den baserar sig på ett hållbarhets-
tänk. Nu använder jag ordet hållbarhetstänk, men ni förstår vad jag menar. 
När man diskuterar hållbara lösningar så tänker man inte bara på ekono-
miska lösningar, de ska också vara miljömässigt och socialt försvarbara. Vi 
tycker att de prioriteringar som vi har lagt fram här visar på en hållbar ut-
veckling.  

Det finns ganska mycket att säga om hur vi ska gå vidare och vad vi ska 
göra. Jag tror att det är viktigt i det fortsatta arbetet att vi arbetar fokuserat, 
att vi arbetar lösningsinriktat och att vi arbetar tillsammans. Jag hoppas na-
turligtvis att de förslag som landskapsregeringen har ställt ska väcka stöd i 
salen, inte bara hos regeringspartierna utan även hos oppositionen. 

Landskapsregeringen skriver så här: ”För att kunna upprätthålla och ut-
veckla fungerande samhällen i skärgården med ett välfungerande närings-
liv krävs en långsiktig, stabil och tillräcklig servicenivå i skärgårdstrafiken. 
Detta bedöms vid sidan av en kontinuerlig näringslivsutveckling vara den 
viktigaste förutsättningen”. Alla ni som har bekanta i skärgården eller ni som 
bor i skärgården vet att det strejkhot som skärgårdsfärjorna återigen ligger 
under skapar en otroligt stor oro ute i skärgården och även hos de transportö-
rer som är beroende av skärgårdslinjen. Det visar igen att långsiktigheten och 
flexibiliteten som ett kortruttssystem skapar även där har möjlighet att ge po-
sitiva effekter. 

Det finns ett antal olika projekt som man skulle vilja börja med. Tittar vi 
sammantaget på det som presenteras i rapporten så kommer vi inte att kunna 
förklara och säga att det är ekonomiskt försvarbart. Däremot finns det ett an-
tal projekt som är det. Landskapsregeringen har valt att lyfta in i investering-
ar på östra och västra Föglö. Vi bedömer investeringsnivån ungefär till 27-32 
miljoner euro. Vi talar då om ett förkortat färjpass mellan östra Föglö, vi talar 
om en öppningsbar bro över det så kallade Spättahålet.  

När det gäller östra Föglö avvaktar landskapsregeringen och väntar in mil-
jökonsekvensbedömningarna innan ett slutgiltigt ställningstagande tas om 
var på östra Föglö färjfästet kommer att placeras. Nackdelen med det är att vi 
lämnar en del av regionen i otrygghet, därför att vi inte exakt kan tala om hur 
trafiken till Husö, Kyrkogårdsö och Sottunga ska gå före vi vet var färjfäste på 
östra Föglö placeras.   

Landskapsregeringen säger vidare att bro över Prästösund, med en be-
dömd investeringskostnad på 30-41 miljoner euro, är en viktig infrastruktur-
satsning i den regionen. Den satsningen har vi också inledningsvis valt att 
föra fram. 

Min förhoppning är att den projektorganisation som redan finns och ver-
kar ska kunna fortsätta att arbeta med de här tre olika projekten samtidigt. 
För om vi inte gör det så är jag väldigt rädd för att vi hamnar i samma sits 
som vi har varit sedan 2003, dvs. att vi satsade på ett projekt, i det här fallet 
var det en tunnel till Föglö, det stötte på patrull, vi kom inte vidare av olika 
orsaker och i tio års tid har vi suttit och väntat på att få en tunnel till Föglö. Vi 
har fortfarande ingen tunnel till Föglö och allting annat har stått stilla under 
tiden. Därför är det min absoluta bedömning att vi borde försöka starta upp 
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flera projekt samtidigt. Oberoende om vi börjar samtidigt med alla tre projekt 
så kommer de ändå inte att vara slutförda samtidigt. 

Speciellt när det gäller bron över Prästösund så kanske man kan fråga sig; 
hur kan en bedömd investeringskostnad ha en så stor diskrepans som mellan 
30-41 miljoner euro? Ja, det går faktiskt att besvara ganska enkelt. Det är 
kopplat till brons höjd. Avdelningen bedömer att om vi har en bro på 13 me-
ter så kommer vi att ligga på 30 miljoner i investeringskostnader. Om vi har 
en bro på 18 eller 24 meter så stiger kostnaderna avsevärt.   

Bästa lagtingsledamöter! Man frågar sig; varför ska vi satsa i skärgården? 
Vad kommer att hända på fasta Åland? Kommer vi alls att få några vägbyggen 
på fasta Åland eller kommer alla pengar att gå till de här 2000 skärgårds-
borna? I raljerande toner hör man detta faktiskt både på kaffekalas som ltl 
Danne Sundman ofta brukar hänvisa till men även på sociala medier. Jag vill 
vara tydlig med att det här inte är en investering som vi gör för 2000 skär-
gårdsbor. Det är en investering som vi gör för landskapet Åland, för att vi tror 
och vet att en livskraftig skärgård behövs för att Åland ska kunna utvecklas.  

Går det att tjäna pengar på det här? Nej, jag vill citera min tjänsteman som 
jag hade ett möte med i morse. Han sade: ”Det går inte att tjäna pengar ge-
nom att handla på rea, men man kan spara pengar”. Tack.   

Ltl Axel Jonsson, replik 

Tack, fru talman! Tack för en diger rapport med många tankar och idéer. 
En av grundidéerna i kortruttssystemet som minister Thörnroos var 
inne på lyder så här: ”Kortare rutter ger mer flexibilitet för disposition-
en av färjorna och öppnar framtida möjligheter för mindre snabbare 
passagerarbåtar.” Vi i Ålands Framtid gillar inte att vänta på framtiden. 
Har vi råd att vänta på att dessa möjligheter ska öppna sig? Eller borde 
vi redan idag ta sikte på snabbare passagerarbåtar? 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Om det finns en enighet i lagtinget om att höja trafikav-
delningens ram för de närmaste tre åren så att vi kan sätta in passa-
gerartransporter på prov så kommer jag inte att säga nej tack. 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Frågan är aktuell dels på grund av det här ärendet men också med tanke 
på att vi lagtinget har att ta ställning till inköp av färjor i samband med 
tilläggsbudgeten. Man pratar om investeringar på 15-25 miljoner om jag 
inte minns helt fel.  

I bilagan om finansieringen av kortrutt med bidrag så nämner man 
ett exempel i Danmark. Där går ett privat bolag in för att satsa på en 
färja med kolfiberskrov som tar 100 passagerare och cyklar och drivs på 
marindiesel. Den färjan skulle kosta 22 miljoner vilket motsvarar unge-
fär 2,5 miljoner euro och vi pratar om investeringar i färjor på mellan 
15-25 miljoner euro. Nog skulle det ju finnas betydande kostnader att 
spara också genom att satsa på persontransporter i skärgården. Frågan 
är om vi inte redan nu i lagtinget borde gå in för det. Därför skulle det 
vara intressant att höra regeringens syn på detta parallellt med att vi 
diskuterar det här i lagtinget.  
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Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Det är ju en intressant frågeställning som vi har dryftat ett 
flertal tillfällen runt regeringsbordet. Man måste komma ihåg att det 
ena inte utesluter det andra i det här fallet. Den färjan i Danmark är till 
exempel inte isgående och den kan inte transportera de näringslivs-
transporter som behöver komma till och från skärgården.  

Därför säger jag att en nybyggnation av en ny färja är nödvändigt helt 
enkelt om vi ska klara av de transportbehov som finns i dagsläget. Men 
vi skulle i snabbare takt behöva frigöra kapital så att vi kan köpa in eller 
hyra passagerarfartyg under en försöksperiod på kanske tre eller fyra år. 
Det ställer jag gärna upp på. Men det finns inte möjligheter inom den 
liggande ramen i dagsläget utan att ytterligare skära och glesa ur turlis-
tan och det bedömer jag inte som möjligt. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Fru talman! Den 6 maj var jag på ett intressant informationstillfälle som 
Företagarna på Åland anordnade. Det gällde Horizon och TNT som El-
ina Holmberg från Tekes höll i. Jag fick information om strukturfonden 
TNT som eventuellt i det här fallet kunde vara aktuell när det gäller att 
föra samman tre länder i en prioriterad korridor. Där kunde t.ex. Sve-
rige, Finland och Estland ingå. Jag läser här i rapporten att TNT är en av 
de fonder som nämns. Jag undrar hur man arbetar vidare nu för att titta 
efter om det verkligen finns sådana lösningar? 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Det är ett oerhört intressant projekt. Jag beklagar verklig-
en att jag inte själv hade möjlighet att närvara och lyssna på rapporte-
ringen just kring det projektet.  

Som vi har sagt tidigare så är nackdelen med TNT-projektet att vi 
skapar en motorväg genom den åländska skärgården och hur vi då skö-
ter interntrafiken är egentligen sedan en liten bisak. Då ska vi alltså vara 
beredda att ta all last i princip, det måste vara vår målsättning. Det gäl-
ler trafik som kommer från Ryssland och Finland och den trafiken ska vi 
dra vidare över Ålandsöarna mot Sverige. Min bedömning är att det inte 
har funnits en riktigt stark politisk vilja att göra de infrastruktursats-
ningarna i skärgården.  

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Jag fick kanske inte riktigt svar på min fråga på hur man jobbar vidare 
och tittar på om det verkligen måste bli en motorbana genom skärgår-
den, för så uppfattade inte jag det hela. Jag är intresserad av att veta om 
man ens tittar på de här möjligheterna med de här strukturfonderna. 
Som jag förstod det så finns det väldigt mycket pengar där och det är väl 
något som vi vill spara. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Ja, det finns väldigt mycket pengar där. I delrapporten 
som rör finansieringen finns kort stycke kring TNT där man har tittat 
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just på de här frågeställningarna. Man har bedömt att det inte är aktuellt 
för just det här fallet.   

Sedan har vi ett annat problem och det är att EU gärna ser till att man 
får många sjötransporter, medan vi jobbar tvärsemot här. Vi vill ha så 
korta sjöpass som möjligt eftersom vi vet att det är mer miljösmart och 
billigare att transportera sig på land än till sjöss.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Utredningen är omfattande, det kan ingen säga någonting 
om. Personen som har jobbat med utredningen har säkert en stor kun-
skap. Men hur kan det vara möjligt att det politiska resultatet, det som 
beskrivs av infrastrukturministern, är så vagt med tanke på det omfat-
tande arbetet? Infrastrukturministern säger, jag citerar; ”detta är troli-
gen inte den sista utredningen.” Sedan säger infrastrukturminister yt-
terligare vad gäller finansieringsfrågan, jag citerar igen; ”bidrag kan 
kanske fås från EU för fartyg.” Så vagt sägs det. Vad gäller extra anslag 
så citerar jag igen: ”Det är bra att det är val på rikshåll så då kanske 
man kan få in skrivningar i nästa regeringsprogram om att få med ex-
tra anslag för dessa saker”. 

Resultat är så oerhört vagt så jag befarar att vi befinner oss mycket 
långt ifrån förverkligandet.  

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Tack för det värdefulla inlägget. 
Vad gäller undersökningar så kommer det naturligtvis att ske. Vi har 

miljökonsekvensbedömningar som ska göras, vi har geotekniska under-
sökningar som ska göras och det var dem som jag avsåg. 

Vad gäller investeringen i ett nytt tonnage så är det ingen garanti att 
man får pengar fast det finns en fond. Man ansöker till fonden men det 
finns ingen absolut garanti att man får pengar därifrån.  

Det är samma sak vad gäller extra anslag. Som tidigare finansminister 
så känner Mats Perämaa mycket väl till hur systemet är på den finska 
sidan. Han vet också, trots den raljerande tonen nu, att det är nu här på 
hösten som vi bör ha allting färdigt för att kunna söka extra anslag. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag struntar i alla gliringar som ges här. Det här är ett vik-
tigt ämne. Resultatet av denna utredning är att infrastrukturministern 
står och säger här att vi kanske kan få EU-bidrag och vi kanske kan på-
verka regeringspartierna på rikshåll om att få med en skrivning om extra 
anslag i regeringsprogrammet. Det är så långt ifrån en konkretisering. 
Det behövs inte 25-30 konsulter, som kanske har kostat 1 miljon, för att 
säga de här självklarheterna ur talarstolen här.  

Hur kan det vara möjligt att landskapsregeringen inte prioriterar de 
projekt för förverkligande som utredningen ändå visar att skulle ha de 
största inbesparingarna? Det har ju ändå varit ett stort och viktigt mål i 
hela den process som har pågått politiskt i många, många år. Inte till 
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någon del har man kunnat komma fram till det som utredningen visar 
att sparar mest pengar. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Visst finns det frågetecken kring extra anslag. Visst finns det frågetecken 
kring möjligheterna att erhålla medel från EU-fonden. Så ser den verk-
lighet ut som landskapsregeringen arbetar i. Vi har inga möjligheter att 
direkt styra varken Finlands riksdag och regering eller EU-parlamentet 
och tala om till vilka delar vi ska få bidrag eller inte. Just därför, bästa 
ledamöter, har vi i det kostnadsförslag som har lagts fram inte varit 
superoptimistiska och räknat med någonting. Om vi får bidrag från den 
finska sidan eller från EU så kommer totalkostnaderna att kunna tas ner 
ganska rejält. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Ministern har någon gång sagt att det här arbetet 
skulle skötas professionellt och väldigt noggrant. Jag funderar lite hur 
det har fungerat. Har man haft kontakter till markägare redan nu? Det 
borde ju vara viktigt att man lite sonderar i trakterna så att det finns 
möjligheter att komma fram. Hur har det fungerat på den egna avdel-
ningen? Man tog ett vägunderhållsprogram om hur man skulle använda 
budgeten, där en del, en väg, på östra Föglö är med i det beslutet som 
man tog i vintras om prioriteringen av pengarna. Det kommer att påver-
kas om vi kan bygga ut kortrutten. Har man synkroniserat de olika de-
larna? 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Tack för frågan. Min bedömning är att delarna är ytterst 
välsynkroniserade. Det vägavsnitt som ltl Torsten Sundblom nu lyfte 
upp har av avdelningens tjänstemän bedömts vara i så pass dåligt skick 
att den är rent trafikfarlig för de tunga transporterna som går där. Där-
för kommer man då att sätta några tusenlappar på att renovera den 
vägen, så att den motsvarar de berättigade krav som finns. 

Vad gäller kontakterna till markägarna så kan jag inte exakt säga i vil-
ken utsträckning man har haft kontakt med markägarna. Jag vet att 
man i samband med avgränsningssammanträdena för miljökonsekvens-
bedömningen hade stora inbjudningar. Jag vet också att man för dialog 
med enskilda markägare. Jag tror inte man har varit ut och talat precis 
med alla för man vet ju ännu inte var man de facto kommer att försöka 
bygga. Miljökonsekvensbedömningen visar mycket på vad som är möj-
ligt och inte möjligt.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Trafikministern nämnde OPS-finansiering, offentlig 
och privat finansiering och att det inte skulle vara så intressant i det här 
kortruttsprojektet på Åland. Hon pratade bara om broar och färjor och 
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därför är inte intresset så stort på grund av att inte återbetalningen av 
pengarna skulle vara så stort. Det står ingenstans nämnt i själva finan-
sieringen att man också kunde ha sett på en OPS-finansiering exempel-
vis när det gäller en tunnel till Föglö. Har det diskuterats och undersökts 
eller har det bara fallit bort?  

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack för frågan och för påpekandet. Jag var otydlig i mitt tidigare anfö-
rande. Vad gäller östra Föglö så är min bedömning att man där skulle 
kunna sy ihop en paketlösning som skulle gälla byggnation av hamn, far-
tyg och sedan också bjuda ut driften, i det här fallet i främsta hand 
Kökar-östra Föglö, under en 20-årsperiod. Jag tror faktiskt inte att det 
skulle vara någon omöjlighet.   

Vad gäller tunneln och varför inte den har mera faktiska beräkningar 
så räknar man först ut priset, vad det kostar att bygga tunneln och det 
pris som man har använt sig av är ett medelpris i Norden. Det är inte di-
rekt ifrån Färöarna eller Grönland, utan det är ett medelpris för tunnel-
kostnader i Norden som ligger på 2 100- 2 200 euro per meter, om jag 
minns rätt. I och med att kostnaden blev så hög så bedömdes det inte 
vara ändamålsenligt att göra vidare finansieringsutredningar kring tun-
neln. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Därför svaret, kostnaden av tunneln fick vi till ett så 
högt pris så att det inte fanns intresse överhuvudtaget för privat finan-
siering.  

Nu har vi med finans- och näringsutskottet råkat vara till Färöarna 
och bekantat oss med tunnelbyggen och där bygger man nu exakt lika 
lång tunnel, som här är planerat, för halva priset. Här pratar man om 
224 miljoner och på Färöarna pratar man om 115 miljoner. På Färöarna 
finansierar man redan nästa tunnelprojektbygge med en tunnel som 
man håller på att skriver av. Där finns ett otroligt stort intresse av privat 
finansiering upp till 70 procent. Jag kan inte förstå varför det skulle vara 
så mycket dyrare här, det dubbla priset bara för att man tar ett medel-
pris. Kanske det ändå skulle ha varit skäl att fördjupa sig något mera i 
vad den verkliga kostnaden är för att bygga en tunnel. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Som jag tidigare nämnde så har man i uträkningen använt 
sig av ett nordiskt genomsnitt för tunnelpris. Jag kan inte ta ställning till 
varför det är så pass mycket billigare på Färöarna, det känner jag inte 
till. Det finns egentligen ingenting som utesluter att man i samband med 
miljökonsekvensbedömningen av västra Föglö också lägger in ett tunne-
lalternativ och tittar på det. Nu är ju kostnadsspannet ganska brett vad 
gäller tunnel för man har inte så mycket fakta att gå efter. Men om man 
är villig att sätta ungefär 1 miljon på vidare utredningar så kan man ju få 
ner spannet väldigt väl. Det är egentligen först när man bjuder ut pro-
jektet som man de facto vet vad det här kommer att kosta och hur det 
kommer att betala sig tillbaka. Tunneldörren är inte helt stängd, det vill 
jag också säga, men landskapsregeringens bedömning har varit att det 
inte är ändamålsenligt att gå vidare i dagsläget. 
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Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Jag har en fråga om bokningssystemet. Landskapsre-
geringen skriver i sitt meddelande: ”Ett bokningssystem där hela resan 
kan bokas kombinerat med realtidsinformation och där alla färjor kan 
bokas.” Gäller det här bokningssystemet enbart skärgårdsfärjorna eller 
gäller det även de privata? Är det kompatibelt med rederierna? Är det 
här är system som nu är kompatibelt med det privata näringslivet?  

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Tack för frågan. Målsättningen är naturligtvis att systemet 
ska vara kompatibelt med så många olika faktorer som möjligt. För till-
fället har landskapsregeringen en kommitté som arbetar med kollektiv-
trafiken och funderar på smarta lösningar kring det. I det här fallet hän-
visar jag till viceordförande Danne Sundman om man har komplette-
rande frågor kring detta, eftersom ordförande inte återfinns här i lag-
tingssalen. Målsättningen är att när man bokar en resa till Åland så ska 
man naturligtvis också kunna boka ut till skärgården, man ska kunna 
åka buss, man ska kunna åka kollektivtrafik och man ska kunna åka 
snabbgående fartyg. Vi måste maximera nyttan och investeringarna och 
gärna tillsammans med det privata näringslivet. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Jag vill påstå att den här diskussionen pågick redan 
när jag satt i lagtinget under perioden 2003-2007. Då fick vi ett löfte av 
dåvarande trafikministern att detta skulle lösa sig. Man skulle kunna 
boka på nätet när man skulle resa med skärgårdsfärjorna. Idag har vi 
2014 och det är på samma nivå ännu. Så snabb är utvecklingen här på 
Åland. Man ska ju inte uppfylla hjulet på nytt igen, det finns ju system. 
Varför ska det vara så krångligt för landskapsregeringen att komma till 
ett kompatibelt system? Man kan väl ta lärdom och information ifrån 
andra. Man behöver inte uppfinna allt igen. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Om jag minns rätt så var det under den tidigare trafikministern Runar 
Karlssons tid som man överhuvudtaget införde ett bokningssystem. Re-
dan det måste ju ändå ses som ett framsteg, tycker jag. Jag vill passa på 
att informera ledamoten om att vi faktiskt lade ut ett helt ny boknings-
system här bara för fyra månader sedan. Jag ser inte heller att det sy-
stemet är det mest användarvänliga och optimala, men det är en avse-
värd förbättring. För tillfället pågår en intern utredning huruvida man 
ska bygga vidare på det system som vi har eller om man helt enkelt ska 
bjuda ut det och skaffa ett helt nytt system, och då se till att man är mera 
kompatibel med även andra rederier och åkare som finns här i bran-
schen.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, fru talman! Minister Thörnroos inledde sitt anförande med ett ci-
tat från gångna tider. Hon ville med det understryka att den här frågan 
om skärgårdstrafiken och också kortrutt har pågått väldigt länge och det 
stämmer. I mitt perspektiv är det så att under 80-talet men också under 
90-talet så diskuterades trafiken väldigt mycket och då var det de sam-
hällspolitiska målen som var centrala, givetvis också ekonomin. I dagens 
läge diskuterar man först pengarna och sedan vad man ska göra om jag 
hårdrar det. Ministern sade i sitt anförande skärgårdstrafiken inte är ett 
mål i sig, det är ett medel. I den här rapporten talas det om att under 40 
år har befolkningen minskat. På vilket sätt ska den nya skärgårdstrafi-
ken bidra till samhällsutvecklingen, speciellt i skärgården? 

Talmannen 
Tiden är ute!    

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Fru talman! Tack för frågan, ltl Barbro Sundback. Om man inte hade 
gjort de investeringar som har gjorts tidigare för att försöka skapa livs-
kraftiga samhällen så tror jag att vi skulle haft en skärgård idag som 
hade varit mer eller mindre död. Det skulle ha varit en skärgård som 
hade varit otillgänglig för de flesta. Det hade inte funnits året om bo-
sättning. Det hade inte funnits möjligheter till rekreation för dem som 
inte är fast bosatta i skärgården. De investeringar som man har gjort så 
har man gjort av regionalpolitiska orsaker helt enkelt för att man har 
trott på att skärgården som region även fortsättningsvis ska ha möjlighet 
att utvecklas. Det är det steget som vi behöver ta vidare nu, tycker jag. 

Om man tittar i Stockholms skärgård så finns det väldigt lite folk där 
på vintern. Det är ett sommarstugeparadis. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack för svaret. Jag tycker nämligen att det här är det viktigaste i dis-
kussionen: Vad är det för sorts trafik vi ska ha och i vilket syfte? 

I den här rapporten har man en väldigt optimistisk befolkningsut-
veckling. Man tror till och med att befolkningen ska öka under åren 
2012 till 2040. Är det då på basen av de åtgärder och investeringar som 
regeringen föreslår i sitt kortruttsmeddelande? Jag håller med ministern 
att avfolkningen hade gått snabbare om vi inte hade gjort insatser. Men i 
dagsläget transporterar vi mera bilar än människor. Hur ska vi se på det 
här kortruttsmeddelandet i relation till samhällsutvecklingen och speci-
ellt skärgårdens utveckling? Ett sådant resonemang saknar vi inom soci-
aldemokraterna. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Jag har själv ifrågasatt om detta verkligen stämmer. Kan man prognosti-
sera fram att befolkningen i skärgården kommer att öka? Är det realist-
iskt eller är det påhittat för att rapporten ska se bättre ut? Nu är det på 
det viset att ingenting i rapporten är påhittat utan det baserar sig på 
fakta. Fakta i det här fallet kommer från Finlands statistikcentral där 
man prognostiserar att befolkningen i Ålands skärgård kommer att öka 
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något. Den prognosen baseras inte på kortruttens slutrapport, utan den 
är framtagen på andra premisser. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Materialet är omfattande och konsulternas antal svindlande. 
För övrigt håller jag med ltl Sundback att man i landskapsregeringens 

meddelande ser skärgården väldigt mycket som ett objekt istället för ett 
subjekt. Det talas väldigt lite om vikten av att sammanbinda skärgården 
och de faktiska betydelser detta skulle ha för en samhällsservicereform, 
för skola, hälso- och sjukvård, socialvård och äldreomsorg, men också 
för näringsliv och småföretagandet. Man borde nog ha sett på skärgår-
den ur det perspektivet som ltl Sundback tog upp här. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Jag delar inte alls den analysen. Jag tycker att landskaps-
regeringen, i alla sina diskussioner som förs runt regeringsbordet och 
även i den här rapporten, är väldigt tydliga med att den här investering-
en i kortrutt skapar oändliga möjligheter vad gäller samverkan, arbets-
pendling och möjligheter att skapa flexiblare trafiksystem och turlistor. 
Det finns bara möjligheter. Jag tycker bestämt också att man kan se det i 
texten. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Vi tycker att det finns utrymme för förbättringar. Vi kan också 
konstatera att där har landskapsregeringen svängt under den här man-
datperioden. Man kör med dubbel långrutt, man var beredd på att kapa 
hela tvärgående och där har man tänkt om vilket vi från liberalernas sida 
tycker att är bra. Ska skärgården ha möjlighet att överleva så behöver 
man binda samman den för att man ska kunna samarbeta inom offentlig 
sektor men också att näringslivet ska ha förutsättningar på plats ute i 
skärgården.  

För övrigt när det gäller tunnlar så konstaterar vi här i bänkarna om 
det är smart att ta ett nordiskt medeltal? Tunnlar i Stockholm har mas-
siv trafik och utrymningsvägar, kanske det skulle ha varit klokt att titta 
lite mera på Färöarna. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack för de synpunkterna ltl Katrin Sjögren. Jag tror att det är bra att vi 
i den fortsatta debatten alla hjälps åt att lyfta fram det som man tycker 
att är bra i landskapsregeringens meddelande, men även sådant som 
man tycker att är mindre bra, så att slutprodukten blir den allra bästa 
möjliga.  

Jag har ingen prestige i det här. Det här börjar nästan kännas som ett 
livsprojekt. Jag gör det inte för mig, jag gör det för Åland och jag gör det 
för skärgården. Jag inbjuder alla att delta i det fortsatta arbetet. Ni är 
varmt välkomna med på tåget! 

  805 



  

 Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. Ärendets behandling avbryts härmed och ordet ges till herr 
landshövdingen. 

Herr landshövdingen 

Värderade fru talman! Jag ber att till lagtinget för behandling få överlämna 
republikens presidents framställning om godkännande av överenskommelsen 
med Ryssland om transport av farligt gods i direkt internationell järnvägstra-
fik. 

Talmannen 
Tack, herr landshövding! Lagtinget kommer att i vederbörlig ordning behandla republi-
kens presidents framställning.  

Behandlingen fortsätter. 

Ltl Mika Nordberg 

Fru talman! Vi inom moderat samling för Ålands lagtingsgrupp anser att det 
endast är en tidsfråga innan kommande regering kommer att föreslå tunnel 
till Föglö. Varför kan vi då konstatera detta? Ja, som tidigare nämnts i repli-
kerna, har vi haft möjlighet att delta i finans- och näringsutskottets resa till 
Färöarna med samtliga ordinarie ledamöter där två ingår från moderat sam-
ling. Jag hade personligen möjlighet att närvara. 

Tunnlarna på Färöarna byggs i enlighet med norsk tunnelstandard. Det är 
en tunnel som möjliggör mötande trafik i samma tunnel. Kostnaderna för att 
anlägga dessa tunnlar är betydligt lägre än t.ex. tunnlarna i Stockholm, där 
man har en helt annan trafikmängd. 

Jag ska återgå till det som kortruttsmeddelandet handlar om. Kortrutts-
meddelandet har beskrivits i tidigare debatter och replikskiften. Kortrutten är 
ingenting nytt. Den kommer och går och det är någonting som kommer att 
fortsätta. 

Från oppositionens sida har man sagt att kortrutten har varit som ett 
smörgåsbord. Ser man på det här smörgåsbordet så kan man säga att land-
skapsregeringen nu har försökt välja ut några rätter där det har varit väldigt 
god åtgång. Man har valt ut sådana rätter som man kanske upplever att det 
finns en väldigt stor enighet runt. Bland de rätterna är till exempel satsning-
arna på Föglö något som landskapsregeringen har gått in för. Vi i moderat 
samling tror att de satsningarna är viktiga av väldigt många skäl. Föglö är ju 
en livskraftig kommun idag med ett blomstrande näringsliv. Vi har en fiskod-
ling på Föglö som genererar väldigt många arbetsplatser, de genererar skat-
teintäkter etc. 

Men skulle vi lyckas i satsningarna när det gäller Föglö, om vi börjar på 
den västra sidan där vi nu försöker fokusera på möjligheterna att samman-
länka Föglö med fasta Åland så att vi kan knyta det närmare, så betyder det 
ändringar av farleder och en ny bro över Spättahålet. Det skulle möjliggöra 
att vi kommer ner till en restid på 15 minuter till Föglö. Det betyder att för 
hela den regionen som ligger öster om Föglö så får vi närmare anknytning till 
det som kan upplevas som fasta Åland.  

På Färöarna har de arbetat för att så långt som möjligt möjliggöra direkta 
förbindelser mellan Färöarnas tätorter och de perifera kommunerna. Vi tror 
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även att samma gäller för Ålands östra skärgård, där det är väldigt perifert 
mellan kommunerna.  

Väljer man en satsning på västra Föglö med ett förkortat färjpass till att 
börja med så kommer man ner i resetider som gör det möjligt att pendla och 
det ger möjlighet för näringslivet att ha ett utbyte. Det finns många synergief-
fekter som man uppnår med en satsning på västra Föglö. 

Tittar vi sedan ytterligare på de diskussioner som har förekommit så har 
ett färjfäste funnits på tapeten på östra Föglö. Det här färjfästet på östra 
Föglö beskrivs i kortruttsmeddelande på sidan 67, det beskrivs även i en an-
nan version som heter KRB 2 på sidan 69. Det är ett förslag som moderat 
samling på Åland har tittat lite noggrannare på. Det finns vissa orsaker till 
varför det gemensamma färjfäste på Föglö skulle kunna vara bra utifrån ett 
helhetsperspektiv. Man måste försöka vidta åtgärder som medför att ha 
många olika flexibla transportsystem för framtiden. Det är inte bra att gå in 
för lösningar som kan cementera olika satsningar som gör att det enbart kan 
utnyttjas av en begränsad del av skärgården. Om man hamnar alltför långt 
söderut på östra Föglö så är risken väldigt stor att det enbart blir en ändhamn 
för trafik till Kökar. Hamnar vi däremot mera norrut på östra Föglö så finns 
det en möjlighet att kunna serva hela den östra skärgården där även Sott-
unga, Enklinge, Kumlinge, Husö och Kyrkogårdsö som en helhet kan ingå. Vi 
har redan skrivit i landskapsregeringens meddelande om möjligheten till lät-
tare trafik. Även i replikskiftena tidigare idag har man nämnt möjligheten till 
passbåtstrafik, alltså lättare persontransporter. Har man då en gemensam 
hamn på östra Föglö så möjliggörs övervakade parkeringsmöjligheter. Man 
har möjlighet till hyrbilar. Man har möjligheter till kollektivtrafik. Man har 
även möjlighet till ett logistikcentrum som gör att man kan skicka varor mel-
lan skärgårdskommunerna och flytta varor från den ena färjan till den andra 
när alla fartyg ligger i samma hamn. Förseningar kan uppstå på grund av 
isläget och väderförhållanden. Man har flera olika ringeffekter och hittar man 
ett centrum som skulle kunna bli ett nav för hela det här området så skulle 
det kunna få många ytterligare synergieffekter.   

Det är därför som man gör det här viktiga arbetet. Man tittar alltså på mil-
jökonsekvenser. Man går in på andra viktiga detaljrutredningar för att hitta 
det lämpligaste ställe. 

Tittar vi vidare sedan när det gäller satsningarna så har vi även sett på en 
möjlighet att kunna förkorta färj- och resetiden när det gäller Prästöbron. Det 
viktiga är ju inte att få en bro eller färja utan det viktiga är att få en förkortad 
restid och en fast vägförbindelse.  

I debatten tidigare har detta med yt-tunnlar även förekommit på flera olika 
ställen. Från moderat samlings sida tror vi även att en yt-tunnel kunde vara 
ett alternativ till Prästöbron. Det är väldigt flackt botten, det finns alla möj-
ligheter att lägga ut dessa betongfundament som skulle kunna utgöra en bro. 
Då har vi inte problemet när det gäller höjder, om det ska vara 13, 18 eller 24 
meter.  

När det gäller hela den här kortruttsutredningen så har vi valt att fokusera 
på alternativ som vi skulle kunna förverkliga inom den här mandatperioden. 
För att det är snart bara ett år till nästa val. Därför har vi också velat fokusera 
på olika projekt där vi hittar den största möjliga parlamentariska uppback-
ning kring. 

  807 



  

Ytterligare en sak som kan nämnas är att i denna kortrutt är Långnäs helt 
bortplockat. Min personliga reflektion är att jag undrar om det skulle kunna 
se annorlunda om vi fortsätter denna kortruttsdebatt efter ett antal år när en 
ny regering tillträder.  

Men, precis som trafikministern tidigare sade, så är inga dörrar stängda till 
tunnlar, inga dörrar är heller absolut stängda när det gäller något av de här 
alternativen. 

Moderat samling har valt att fokusera på de här flexibla transportlösning-
arna som det här kortruttsmeddelandet kommer med. Vi tror att här finns 
många goda incitament för att få en hållfast ekonomisk framtid för skär-
gårdstrafiken och en levande skärgård. Tack, fru talman. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Tack, fru talman! Ltl Nordberg drog paralleller till ett smörgåsbord. Jag 
tror att det var jag själv som myntade begreppet när det förra kortrutts-
meddelandet kom.  

Jag tycker att ltl Nordberg på moderaternas vägnar tog väldigt många 
rätter ifrån det här smörgåsbordet. Hur mycket är moderaterna beredda 
att satsa på skärgårdstrafiken och under vilken avskrivningstid? Det är 
lätt att peka på allt man borde göra, men jag tror att man måste priori-
tera ganska hårt om man ska komma någonstans. 

Sedan håller jag med resonemanget om ett färjeläge på östra Föglö. 
Jag tror att det är viktigt att man inte kommer för långt söderut, utan att 
man får helheten att fungera. Nordberg nämnde att det är bra att ha ett 
helhetsperspektiv. Ska jag förstå det på det sättet att Hummelvik inte 
längre är med i moderaternas helhetsperspektiv eller missförstår jag? 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Fru talman! Det var många frågor på en gång. Jag ska i första repliken 
försöka hinna ge några svar. 

När det gäller satsningar så är vi från moderat samlings sida beredda 
att uppta lån för infrastrukturella investeringar som går att räkna hem 
genom inbesparade driftskostnader. Däremot är moderat samling inte 
beredd att uppta nya lån för att endast köra på i gamla hjulspår och låna 
till driften. Därför tror vi till exempel att en bro över Spättahålet och en 
ny färjhamn på Långholm, som skulle förkorta Föglös restid till fasta 
Åland till cirka 15 minuter, är satsningar där vi från moderat samling är 
beredda att ta de ekonomiska bördor det innebär. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag noterade att ltl Nordberg undvek frågan om Hummelvik. Är Hum-
melvik med eller inte framöver när det gäller moderaternas helhetsper-
spektiv?  

I övrigt håller jag med ändå ganska långt. Jag tror definitivt att det är 
rutten mellan fasta landet, fasta Åland och Föglö som är prioritet ett och 
sedan att man får ett färjfäste på östra Föglö. Det måste rimligtvis vara 
prioritet ett. 

Nordberg pekar på väldigt många förbättringar som borde göras. Är 
Hummelvik med framöver eller inte? 
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Ltl Mika Nordberg, replik 

Fru talman! Hummelvik är inritat på de kortrutter som finns presente-
rade här. Det betyder Hummelvik är med i det paket som moderat sam-
ling står bakom.  

Tidigare sade jag att Långnäs inte finns med. Jag tror att Hummelvik 
mycket väl kan diskuteras som ett alternativ i framtida regeringar. Där-
emot tror jag inte att Hummelviks vara eller icke vara är någonting som 
den här landskapsregeringen kommer att hinna ägna alltför mycket tid 
åt under den resterande mandatperioden, om vi ska försöka komma vi-
dare med de projekt som jag upplever att vi ser en stor enighet kring. 

Ytterligare när det gäller östra Föglö så är jag glad för det understöd 
som Anders Eriksson och Ålands Framtid här visar. Jag tror att det är 
väldigt viktigt att man väger in alla aspekter när man ska hitta den op-
timala placeringen. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Som komplettering till ltl Mika Nordbergs anförande så 
vill jag säga att möjligheterna har utretts till en så kallad yt-tunnel över 
Prästösund. Med beaktande av att djupet är 35 meter, och då har man 
ännu inte nått fast berg, så betyder det att nedfarten blir nästan inne i 
Vårdöby och uppfarten blir någonstans i Sund, därmed blir det väldigt 
kostsamt och därför har man lämnat det. 

Sedan vill jag också mana till en viss försiktighet i den fortsatta dis-
kussionen så att vi inte börja låsa fast oss i detaljer, så som vi brukar 
göra, med exakta placeringar av färjfästen, broar och vägar. Låt nu 
undersökningsmaterialet tala för sig själv och låt miljökonsekvensbe-
dömningarna visa var det är mest lämpligt innan vi har talat fast oss och 
så står i låsta positioner. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Tack, fru talman! Uppgifterna om Prästösund är intressanta. Det finns 
utredningar på detta. Tekniken går framåt, det finns olika standarder 
vad gäller lutningar för anslutningar till tunnlar. Det är bra att det här 
lyfts på bordet, för varje gång man kommer med olika åtgärder så finns 
det alltid ett alternativ, alternativa kostnader och alternativa sätt att 
göra det på. Det är viktigt att man har med det och kan lyfta upp det på 
bordet för att göra processen så transparent som möjligt. 

Sedan när det gäller placeringen av olika färjfästen och dylikt så för-
behåller jag mig rätten att få lyfta fram positiva saker med olika val av 
placeringar. Det är ofta detaljer som komplicerar olika saker. Man kan 
ofta säga att det är den lilla tuvan som stjälper lasset. Därför behöver jag 
få lyfta fram de synergieffekter som jag ser som positiva av en nordlig 
placering. 

Talmannen 
Tiden är ute!    
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Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack för det klargörandet. Jag tycker att det är viktigt och jag tycker att 
det är bra att man har en åsikt och att man kan diskutera och debattera 
kring den. Jag vet att moderat samling vill se ett färjfäste på östra Föglö. 
Jag citerar vad regeringen har sagt: ”Landskapsregeringen understry-
ker vikten av att de beslut som fattas om vilka exakta åtgärder som 
vidtas samt placeringen av hamnar och vägar baseras på de fakta som 
framkommer i MKB- och vägplaneprocesserna i det fortsatta arbetet 
med investeringsprojekten. ”Det var bara ett förtydligande från min sida 
eftersom jag också mycket väl känner till vem som bor i detaljerna.  

Ltl Mika Nordberg, replik 

Fru talman! Jag tror att vi pratar ungefär om samma sak fast infrastruk-
turminister Veronica Thörnroos och undertecknad uttrycker oss för-
modligen lite olika. När det gäller placeringen på östra Föglö så är det ju 
viktigt att delundersökningarna kan komma fram till det här och visa på 
olika synergieffekter, miljöaspekter och andra ekonomiska aspekter i det 
hela. Jag tror att vi är på rätt samma linje när det kommer till slutet. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Inledningsvis vill jag säga att det här är intressant med 
tanke på den kritik jag själv förde fram om att den här rapporten och 
meddelande är vagt. Moderat samling förespråkar nu två tunnlar, en 
timme efter att rapporten presenterats utan något tunnelalternativ 
överhuvudtaget. Så långt kom vi på en timme, noll tunnlar blev två 
tunnlar. Det visar ju att den här saken är viktig att diskutera. Vi har 
långt kvar tills vi kommer till beslut, vilket i och för sig är besvärande 
nog, men det är ju viktigt att vi kommer till de bästa och rätta besluten. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Fru talman! Vi har ett kortruttsmeddelande att förhålla oss till. Även i 
detta kortruttsmeddelande nämner man på sidan 57 olika kostnader vad 
gäller tunnelalternativ etc. Nu råkar det sig så att ltl Perämaa och under-
tecknad var på samma resa till Färöarna, där vi fick möjligheter att ta 
del av de kostnaderna man de facto har haft för att uppföra två dylika 
tunnlar och dylika långa sträckningar under 2000-talet. Det gör att våra 
sinnen kanske har vidgats lite och våra vyer har ytterligare vidgats lite 
och man kan ju inte vara sämre än att man för in ny kunskap i debatten. 
För den sakens skull är ju varken det ena eller det andra rätt eller fel, 
utan man belyser att det här är komplext och det finns väldigt många 
olika alternativ, precis som hela kortruttsmeddelandet också har många 
alternativ. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Sedan kanske en lite mera politiskt laddad fråga. Ltl Nord-
berg sade för moderat samlings del ungefär så här, rätta mig om jag har 
fel; att frågan om Hummelvik är beslutad inom den här regeringen och 
här finns Hummelvik kvar som en ändhamn i den här rapporten och 
meddelandet. Däremot sade ltl Nordberg, och det här är intressant, att 
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det inte är uteslutet att en kommande regering möjligen diskuterar på 
ett annat sätt. Lyssnar jag rätt när jag lyssnar på det sättet att moderat 
samling i en kommande regeringsförhandling är beredda att också 
öppna den här frågan för att hitta ännu mera kostnadsinbesparande al-
ternativ?  

Ltl Mika Nordberg, replik 

Moderat samling på Åland tar en mandatperiod i taget. Den kommande 
landskapsregering som eventuellt tillträder efter nästa val utgörs av de 
ledamöter som väljs in från moderat samling. Det betyder också att det 
är de kommande ledamöter från moderat samling som kommer att föra 
de kommande regeringsförhandlingarna. Däremot tror jag ingenting är 
låst, vilket jag sade tidigare. Inget av de här projekten som vi nu sätter 
fokus på omöjliggör varken för eller emot när det gäller färjfästens vara 
eller inte vara. Vi från moderat samlings sida har valt att fokusera på de 
projekten där vi hittar den största parlamentariska samsynen. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Under ltl Nordbergs anförande blev jag lite osäker på 
om han ville bygga ut kortrutten eller inte. Men nog utgår jag ifrån att 
han vill bygga ut kortrutten. Han nämnde Långnäs och Långnäs kunde 
också spela en roll till slut, men hur mycket vet vi inte ännu.   

Ett eller två färjfästen öster på Föglö? Ja, kortaste vägen är från be-
fintligt färjfäste i Överö till Sottunga. Det är den kortaste vägen till Sott-
unga, om vi inte bygger någon väg ut till Vänö där det knappast blir ak-
tuellt.  

Ska inte målsättningen med kortruttsutbyggnaden vara att vi ska 
skapa de kortast möjliga färjpassen? En färja som kör med 30 bilar har 
mera miljöutsläpp än att de 30 bilarna kör den här vägen själva. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Fru talman! Tittar vi på sidan 69 i kortruttsmeddelandet så har vi nu ut-
gått ifrån att man skulle kunna behålla den nuvarande hamnen på Sott-
unga. Det här skulle även möjliggöra synergieffekter, vilket jag var inne 
på tidigare. Man skulle kunna ha lätt passagerartrafik som drivs med 
mindre tonnage. Då skulle man kunna ha flera avgångar per dag för per-
sontransporter. Om man har kvar Överö, vilket är fullt möjligt, då finns 
fortfarande Embarsundsfärjan med det kapacitetsstopp det kan vara där 
under större trafikmängder. Sedan har vi en anslutning till färjan som 
går ifrån Långholm etc. På det viset är jag fortfarande övertygad om att 
det kan finnas en positiv del med att man får bort en linfärja på den här 
turen. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! En linfärja ska man aldrig haka upp sig på. En linfärja 
med eldrift kan vara miljövänligt och bra. Det kan också vara bra för 
hjärta och hjärna att sitta stilla 2-3 minuter och lugna ner sig ibland. 
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Ltl Mika Nordberg, replik 

Fru talman! Den sista repliken som ltl Torsten Sundblom kom med var 
väldigt intressant när det gäller kortrutt och långrutt. Resonerar man 
som ltl Sundblom gjorde just tror jag att det även kan vara rysligt bra 
med långrutt i det fallet. När man åker på färjorna som trafikerar så pra-
tas det mycket, det surfas mycket på datorer och det dricks många kop-
par kaffe. Jag tror inte vi ska se på det utan vi behöver titta på den eko-
nomiska verkligheten idag. Vi behöver se på de ekonomiska utmaning-
arna som ligger framför oss inom en kommande framtid. Vi måste ha 
det framför ögonen när vi ska välja olika alternativa transportvägar. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Ltl Nordberg håller moderat samlings gruppanförande. Man 
skulle tro att ltl Nordberg vill ha nyval. Han hänvisar hela tiden till nästa 
landskapsregering. Det är ju så med stora beslut att man vet historiskt 
om de var de rätta och så är det. Vi har haft en så pass lång process att 
nu behöver vi börja fatta beslut och prioritera. Vi behöver få ett klargö-
rande. Sittande majoritet avfärdade ju ett tunnelalternativ. Men här tar 
moderat samling upp det som ett reellt alternativ igen. Har jag förstått 
saken rätt? 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Nej, moderat samling har inte uttryckt någon önskan om nyval eller ny-
bildade av regering. Vi säger att tiden är knapp. Vi har hållit på med po-
litik här och det här min andra period. Jag har efter mycket om och men 
lärt mig att saker inom det politiska tar tid och så tar det tid och så tar 
det ytterligare tid. Inom det privata är det mycket närmare mellan beslut 
och handling. Vilket som sedan är mindre bra eller mera bra det återstår 
att återkomma till i ett senare skede. 

Vad gäller olika satsningar så tror vi att tiden för att börja göra någon-
ting är väldigt knapp för den här landskapsregeringen. Vi har 1 1/2 år 
kvar sedan är det en ny landskapsregering som tillträder. Vi har foku-
sera på västra och östra Föglö. Vad gäller västra Föglös satsning så har vi 
en bred enighet när det gäller en bro över Spättahålet och en ny hamn 
på Långholm. Långholm på västra Föglö har redan varit utgångspunkten 
för den tunnel som skulle gå vidare med mot fasta Åland. Däremot finns 
det flera olika tunnelalternativ. Den tunnel som är inritad i det nuva-
rande kortruttsprogrammet har en nordlig sträckning, en längre sträck-
ning via Järsö. Den tunneldragning som undertecknad presenterade 
under den förra lagtingsperioden är inte inritad här, men den utgår 
också från samma ö. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Vi uppfattar från liberalernas sida att det börjar bli dags att fatta beslut. 
Vi har trots allt två budgetar innan det är dags för val nästa gång. Man 
blir lite konfys. Jag tolkar det nu som att moderat samling är inne för ett 
tunnelalternativ. 
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Ltl Mika Nordberg, replik 

Moderat samling utesluter ingen tunnel, men moderat samling inser re-
aliteten. En tunnel kommer inte att fattas varken beslut om eller börja 
byggas under denna mandatperiod. Däremot ser vi med tillförsikt fram 
emot höstens budget där vi förväntar oss ett beslut om att börja projek-
tera och arbeta för att verkligen verkställa en satsning på västra Föglö 
samt östra Föglö.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Det som ltl Sundback sade här i en replikväxling var viktigt och 
väsentligt. Det här är inte bara frågan om pengar, bränslekostnader eller tek-
niska frågor. Det är frågan om hur befolkningen ska kunna bo kvar i skärgår-
den och vilken socioekonomisk effekt trafiken har på befolkningen i skärgår-
den. Det är bra att det här sägs. Det gäller säkert för var och en, också för mig, 
som har ett intresse för siffror och ekonomi, att man tänker efter hela tiden 
hur detta påverkar de människor som ska kunna njuta av frukten av det ar-
bete som vi utför.  

Vi kanske har ansträngt oss alltför mycket bara när det gäller att jämföra 
den här frågan med landskapets budgetekonomi.  

I samband med detta skulle jag vilja inleda med att säga det som vår 
parlamentariska kollega på Färöarna sade när finans- och näringsutskottet 
var gäster på Färöarna förra veckan. Finansutskottets ordförande på Färöar-
na, tidigare finansministern Bardur Nielsen, sade så här i ett välkomsttal till 
oss: ”På Färöarna anstränger man sig hårt för att kunna knyta ihop hela 
befolkningen till ett.” Man hade redan uppnått att 85 procent av befolkningen 
kunde nå varandra per fordon; bil eller buss, inom en timme. Man tänkte för-
söka komma så långt att alla kunde göra det samma för att Färöarna ska 
kunna bli ett. Jag frågade faktiskt honom om jag kunde citera det som han 
sade. Han sade att det fick jag väldigt gärna göra för att detta är en viktig 
målsättning för dem. Man har tagit beslut om att satsa igen, 1,9 miljarder 
danska kronor, drygt 250 miljoner euro på att bygga 10 kilometers tunnlar för 
att ytterligare knyta ihop 2 av de 18 befolkade öarna. Den ena tunneln, 10,6 
km lång, har man gjort för en befolkning på 1 500 personer.  

Det här är ganska intressant för om vi skulle bygga en tunnel till Föglö så 
skulle då Föglös, Kökars, Sottungas, Kumlinge och Brändös befolkning, unge-
fär lika många personer, få detta till nytta. 

Man får säga att färöingarna är väldigt offensiva, medan vi kanske inte all-
tid här på Åland är det. Vi får väl alla se oss i spegeln, vi har inte varit så of-
fensiva. Vi problematiserar gärna utan att så långt våga se på den nytta som 
satsningar kan ha för vår befolkning. Det är viktigt att vi ser på de här frå-
gorna på det sättet. 

Arbetet med kortrutten har ändå förstås haft en ekonomisk dimension hela 
tiden. Jag har för mig att många här i lagtingsdebatten har sagt att vi ska 
sträva till att göra sådana satsningar som betalar sig ekonomiskt. De priorite-
ringarna ska man ändå göra och då måste man ändå tänka på de andra sam-
hällspolitiska effekterna som projekten har. Det är viktigt att det sker.  
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Man måste komma ihåg att det kanske största hotet mot dagens skärgårds-
trafik är den opinion som finns på Åland om att skärgårdstrafiken är för dyr. 
Därför tror jag för min del att det säkraste sättet att trygga att vi har en god 
trafik är att vi lyckas skapa en så kostnadseffektiv trafik som möjligt, så att vi 
med öppna ögon kan säga åt ålänningarna att nu har vi rationaliserat trafiken 
så att den är gångbar på sikt. Om inte kan göra det här så kommer ålänning-
arna förr eller senare, med ett majoritetsbeslut här i lagtinget, bestämma att 
vi måste dra ner på trafiken ytterligare. Detta har redan skett under de senare 
åren, även under den tid när jag var finansminister och också nu har man 
dragit ner på trafiken för att kostnadsläget är sådant. 

Målsättningen som infrastrukturministern uttalade var att man ska kunna 
behålla trafiken. Vi menar att om man gör allting rätt så ska man till och med 
kunna utöka trafiken med en lägre kostnad och jag tror att vi måste ha den 
ambitionen. Då först börjar vi också påverka samhällsutvecklingen på det sätt 
som vi alla önskar. Vi ska kunna ge ännu mera möjligheter åt ålänningar och 
skärgårdsbor att leva där de önskar leva här på Åland. 

Kortare rutter ger lägre kostnader förstås. Kortare rutter ger en möjlighet 
till mera trafik, mera kapacitet och en god samhällsutveckling i förlängning-
en. 

Jag tänker undvika att gå in på detaljer i detta anförande. Vi räknar med 
att utskottet kommer att behandla den här frågan på ett precist och bra sätt 
och där kan alla detaljer väckas, dryftas och diskuteras. Det är inte ändamåls-
enligt att gå in på detaljerna idag. 

Under åratal av arbete inom liberalernas parti, och i det arbete jag själv har 
utfört under många år i denna fråga som förtroendevald i en kommun, så har 
jag kommit fram till att kostnaderna för skärgårdstrafiken väldigt mycket 
hänger ihop med hur många fartyg man har i drift. I dagsläget har vi åtta fri-
gående färjor i trafik. De kostar allt mellan cirka 1 miljon till cirka 3 miljoner 
euro per styck att driva. Det säger sig självt att om man kan minska ner anta-
let fartyg och bedriva dem på rutter med kortare trafik så kommer man att 
spara pengar, samtidigt som turerna förhoppningsvis kan öka, kapaciteten 
kan öka.  

Man måste börja se på frågan om hur vi ska kunna åstadkomma en situat-
ion där vi har färre fartyg i trafik istället för de åtta fartyg som trafikerar idag. 
Jag tror att vi måste börja bedöma frågan, och det är kanske det som är den 
politiska känsliga frågan. Frågan nämns ibland men den diskuteras inte så 
mycket. Ska vi ha två huvudlinjer inom skärgården via Föglö till Kökar och 
norra linjen från Hummelvik via Kumlinge till Brändö? Eller kan vi möjligen 
enas om att vi skulle ha en huvudlinje med en viss mån av matartrafik från 
den? 

För den som är intresserad, om man riktigt sätter sig in i den här frågan, så 
kan man se att vi kunde komma, utan tunnel till Föglö, till en situation där vi 
kunde minska ner fartygen från åtta till sex redan i dagens läge med ganska 
små kostnader. Det kräver förstås ett färjfäste på östra Föglö, men det är i 
sammanhanget ändå en relativt liten kostnad.  

Skulle vi ytterligare förverkliga det som färöingarna gör, att man bygger en 
tunnel till Föglö, så kunde man komma ner i antalet fartyg med ytterligare 
ett, till fem fartyg istället för dagens åtta. 

Den frigående färjtrafiken kostar idag 16 miljoner euro. Den budgetsiffran 
är inte från 2014, jag tror att den siffran är från 2013. Ta bort 3/8 av kostna-
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derna, grovt hugget, så blir det frågan om miljoninbesparingar. Och på 
många rutter kunde man få en tätare trafik med de förhoppningsvis positiva 
effekter på samhället som det medför. 

Detta av ltl Sundback var bra sagt, att man måste fundera på samhällsut-
vecklingen. Men ska vi vända samhällsutvecklingen så duger det inte med 
ambitioner om att behålla trafiken för vi ser ju att vi har en negativ trend. Vi 
måste kunna göra trafiken bättre genom att ha utökade turer. Sedan går det 
alltid att diskutera hur stora fartygen ska vara. Jag tänker inte gå in på detal-
jer. En bättre och tätare trafik behövs där kostnaderna är sådana att de kan 
accepteras av det åländska samhället. Då har vi åtminstone skapat grundför-
utsättningar för att skärgården ska kunna vara ett med resten Åland i enlighet 
med den målsättning som man har på Färöarna också.  

Det här utredningsarbetet är välgjort. Det är många kunniga personer som 
har jobbat med frågan, konsulter och tjänstemän. Många beräkningar är oer-
hört intressanta att diskutera. Det finns goda motiv i jämförelser med olika 
projekt när det gäller det arbete som tjänstemännen och konsulterna har 
gjort.   

Det som är synd och som sannolikt kommer att kasta en liten skugga på 
det här arbetet kanske för all framtid, om man vill säga det lite storvulet, är 
att det sannolikt finns vissa politiska styrningar för det här arbetet som har 
gjort att allt inte har funnits med i beredningen. En sak är det som nämndes 
här av ltl Nordberg, att Långnäs som en möjlig ändhamn, åtminstone tidvis 
eller fram tills man har en fast förbindelse till Föglö, har uteslutits ur det här 
utredningsarbetet. Och tunnel, som jag nämnde tidigare, har överhuvudtaget 
inte funnits med i utredningarna. När det gäller Hummelvik, men den fördel 
som Hummelvik har för åtminstone norra Åland och delar skärgården, så 
tycks det ha varit ett förutbestämt scenario att Hummelvik måste finnas kvar 
som en del av utredningsresultatet.  

Nåväl, politik är ingenting som är förbjudet. Man måste få ha politiska 
ambitioner, givetvis, om man sitter i en landskapsregering också. Men det är 
viktigt att det är klart för läsaren när det är frågan om utredningar grundade 
på kompetens och tjänstemannaansvar och när det är frågan om politiska 
ambitioner. 

Det var egentligen de stora frågorna som vi vill lyfta i utskottsbehandling-
en. Vi vill diskutera hur vi ska nå bästa effekt med de samhällsmedel vi har 
till förfogande för att få en så bra trafik som möjligt. Vi vill diskutera att utöka 
trafiken så att Åland kan vara ett tillsammans med skärgården. Vi vill disku-
tera hur vi kan minimera antalet fartyg för att på det sättet få ned kostnader-
na. Vi vill öppna upp det här lite ytterligare för att öppet kunna diskutera om 
två huvudlinjer kunde bli en och om vi eventuellt ändå ska satsa på en tunnel. 
Det beskedet vill vi ge till utskottsbehandlingen. Tack. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Tack ltl Perämaa för ett försonligt, kompetent och 
sakligt inlägg. Jag uppfattar att ltl Perämaa verkligen vill nå en samsyn 
och gå vidare i diskussionen och det har han ju alla förutsättningar att 
göra i finansutskottet.  

I vårt parti har vi också saknat den här utredningen om en enda änd-
hamn, dvs. Långnäs. Det är kanske någonting som utskottet kan föra vi-
dare.  
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Ltl Perämaa har goda insikter om trafiken, dess ekonomi och struk-
tur. Det finns ju flera i utskottet som kan föra diskussionen vidare. 

En sak som jag, som ser på det här utifrån eftersom jag är stadsbo, vill 
ta upp är säsongstrafik. Hur kan man balansera det? Har ltl Perämaa 
möjligen några synpunkter? Trafiken är betydligt mycket mindre under 
lågsäsong än under högsäsong. Hur kan man använda tonnaget? 

Talmannen 
Tiden är ute!    

Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag tror att svaret igen ligger i kortrutten. Som vi har det 
idag på exempelvis norra linjen så går två färjor mot varandra på en väl-
digt lång rutt. Hela sträckan tar cirka två och en halv timme. För att 
överhuvudtaget ha några turer per dygn så måste man köra de här tu-
rerna oberoende om man bara har en cyklist ombord eller kanske ibland 
tio bilar istället för 25-30 bilar som ryms ombord. Har vi en kortrutt så 
är det mycket lättare att köra färre antal turer under lågsäsong men 
ändå tillräckligt antal turer, cirka 3-4, för att utöka kapaciteten under 
högsäsong och till helger till 6-7 turer. Det finns mycket mera möjlighet-
er att köra flexibelt beroende på behovet med tanke på årstid. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Tack för ett intressant anförande. Jag vill komma med ett 
förtydligande kring intentionerna i kortrutten. Målsättningen där har 
varit att söka den sträcka som har det kortaste sjöpasset. Tittar man 
geografiskt och utgår ifrån Kumlinge så är sträckan till Hummelvik det 
kortaste passet. Det förstod våra tidigare kollegor redan på 70-talet och 
därför har man egentligen redan nu kortrutt på norra linjen mellan 
Kumlinge och Hummelvik. Tittar man däremot på sträckan Kumlinge- 
Långnäs som jag vet att ltl Mats Perämaa vurmar för så har den sträckan 
en körtid på 1,45 om man har en invikning via Överö. Det är mer än 50 
procent körtid för att komma till Långnäs. Av den enda anledningen så 
har landskapsregeringen i det här skedet valt att inte arbeta vidare aktivt 
med Långnäs. Jag tycker att geografin och tiden talar för sig själv. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det här kan man vända och vrida hur man vill. Samtidigt 
som infrastrukturministern säger detta så går man in för att på norra 
linjen cementera två färjor på en rutt som totalt sett från Torsholma till 
Hummelvik tar cirka två och en halv timme. Det är två färjor som går 
mot varandra i ett dubbelt långruttssystem. Man kan vända och vrida på 
det här hur man vill. Den beredning som infrastrukturministern har be-
ställt och fått levererad i form av denna rapport säger att det kortaste 
färjpasset är mellan Kumlinge på Snäckösidan och Hummelvik. Det 
stämmer, det tar 55 minuter, en timme ungefär.  Nu kommer vi in på de-
taljer som vi kanske inte borde. 

Sedan ska vi komma ihåg att eftersom alla är eniga om att vi ska 
binda ihop skärgården, att man ska ha en trafik mellan Föglö och Kum-
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linge, södra och norra skärgården, så kommer fartyget att gå där ändå 
och då kan man utnyttja kapaciteten, möjligen ända till Långnäs. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Javisst, man kan vrida och vända på olika argument men geografin kan 
vi inte göra så mycket åt. Sedan kan man gilla det geografiska läget eller 
inte.  

Den faktiska orsaken till varför det finns två färjor på norra huvudlin-
jen är helt enkelt för att de två färjorna servar nuförtiden både Kumlinge 
och Enklinge. Den exklusivitet som tidigare har funnits med en färja till 
Kumlinge har tyvärr av ekonomiska skäl tagits bort, istället är det frågan 
om samåkning för Kumlinge- och Brändöborna i en större utsträckning 
än tidigare. Sedan kan man tycka vad man vill om det. Jag tycker en hel 
del om arbetstidslagstiftningen och jag tycker en hel del om olika regler 
som jag tycker att krånglar till och försvårar turlistarbetet och gör att 
man inte kan få en optimal turlista som gynnar skärgårdsborna. Men det 
är bara frågan om tyckande. Fakta är fakta.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag tänker inte ge mig in i den här lokalregional politiska 
debatten som infrastrukturministern alltid kommer in på. Jag märker ju 
att infrastrukturministern blir oerhört intresserad när någon ifrågasät-
ter restiden på norra linjen, ett färjpass på två och en halv timme som 
förespråkas här fortsättningsvis. Vi måste försöka komma förbi de här 
bypolitiska diskussionerna och försöka se större på det här. Jag själv har 
gång efter annan ur den här talarstolen pratat för ett färjfäste på östra 
Föglö och att vi måste genomföra det för att spara pengar. Jag står till 
och med här och vill öppna upp för en tunnel till Föglö igen, men infra-
strukturministern kommer alltid till frågan om norra linjen och behovet 
av trafik mellan Torsholma och till hembyn Lappo och till Hummelvik.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Runar Karlsson 

Herr talman! Utredningen om det framtida skärgårdssystemet är en mycket 
omfattande utredning där de flesta alternativen liknar eller bygger på tidigare 
förslag och utredningar. 

Kommunikation är till största delen avgörande för ett samhälles fortlevnad 
och utveckling. Här är naturligtvis skärgården inget undantag. Under de sen-
aste 50 åren har kommunikationen förbättras kontinuerligt i skärgården. Den 
största förbättringen skedde väl under 70- och 80-talet. 

Under senare tid, 90-talet och under 2000-talet, har ytterligare förbätt-
ringar gjorts bl.a. genom byggandet av två nya färjor, förkortande av norra 
linjen genom att bygga ett färjfäste på Torsholma, förkortande av Simskäla-
linjen och ny linje mellan Åva och Jurmo. På Åva-Jurmolinjen togs det tidi-
gare ett beslut att bygga en fast förbindelse med linfärja. Det här projektet är 
nu utbjudet i tidningarna och ska förhoppningsvis komma igång om kalky-
lerna stämmer. En hel del har gjorts, mycket har gjorts för länge sedan och en 
hel del har gjorts under senare tid.  
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Nu finns det ett mycket omfattande förslag om hur utvecklingen borde gå 
vidare. Naturligtvis är det ingen ekonomisk realitet att förverkliga hela skär-
gårdstrafiksystemet, i alla fall måste det ske på mycket lång sikt och i paritet 
med hur befolkningsutvecklingen ser ut och kanske förväntas att se ut i re-
spektive kommun.  

Som befolkningsutvecklingen har sett ut under de senaste 40 åren i skär-
gården så har Vårdö och Föglö klarat sig bäst med någorlunda stabil befolk-
ningsmängd från 1970 fram tills idag. Ser vi på den övriga skärgården så har 
däremot minskningen varit dramatisk. Befolkningen har minskat med 30 
procent på 40 år från 1970 tills idag. Dessutom kan man konstatera att be-
folkningsminskningen i skärgårdskommunerna, förutom Vårdö och Föglö, 
har accelererat under de senaste åren. Jag roade mig med att titta i statistik-
boken. Mellan 1970 till 2012 har minskningen varit 0,7 procent per år och 
under de senaste 12 åren har minskningen varit 1,3 procent per år. Minsk-
ningen har alltså fördubblats under de senaste 10-12 åren, vilket naturligtvis 
är bekymmersamt. Man måste försöka vända trenden. Ett sätt är att komma 
med ett nytt trafiksystem och satsa så att man har bättre kommunikationer så 
att man på det sättet kan gynna näringslivet och befolkningen. Det kommer 
inte att bli en lätt match. Den saken är klar. 

Herr talman! Var ska vi då börja och vad har vi råd med? Ja, det är den 
fråga som håller på att debatteras här och som finans- och näringsutskottet 
sedan ska reda ut och titta igenom på ett antagligen ganska omfattande sätt.  

Från centerns håll så kanske vi tycker att man borde börja från fasta Åland 
och bygga mot skärgården som ett första steg så att det sedan alltid passar in i 
en vidare helhet.  

I det första steget i helheten kan ju faktiskt en bro till Vårdö, där man bin-
der ihop Vårdö med fasta Åland, vara ett steg som passar ihop om man ska 
behålla Hummelvik. En bro skulle betyda oerhört mycket för näringslivet i 
Vårdö och också för befolkningen. Antagligen skulle befolkningen öka ganska 
mycket, vilket tidigare exempelvis har visat när man binder ihop. På det sät-
tet skulle Vårdö bindas ihop med fasta Åland. Det är inget billigt alternativ, 
det är inget billigt projekt men det är ju ett sätt att se till att Vårdö kan fort-
sätta att leva. 

En annan förbindelse till fasta Åland som tidigare har varit uppe på tape-
ten, och som jag själv har vurmat mycket för under min tid som trafikmi-
nister, är en tunnel till Föglö. Jag gläder mig nu att tunneln kommer upp 
igen. Det är ganska många som börjar prata om tunnel, mycket tack vare en 
resa till Färöarna. Det visar sig att tekniken har gått så pass mycket framåt att 
man nog kan bygga en tunnel till Föglö under de 60-70 miljonerna som vi 
kalkylerade med då för knappt tio år sedan, åtminstone om man följer Färö-
arnas kalkyler och som jag själv har läst om i tidningen. Om det stämmer, vil-
ket har bekräftats här, så bygger man på Färöarna för halva kostnaderna. Det 
är svårt att säga hur man kan bygga så billigt där och vad det beror på.  

Oberoende med dagens kostnader för färjetrafiken till Föglö på 2-3 miljo-
ner inklusive kapitalkostnader per år så skulle det garanterat betala sig till-
baka fast tunneln skulle kosta det som vi kalkylerade med tidigare. Nu finns 
det tydligen tecken på att man kan bygga den ganska mycket billigare. Därför 
är det intressant att diskutera. Jag hoppas att finansutskottet tittar lite mer 
noggrannare på det.  
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Om man ska spinna vidare på tunneln så är det sträckningen som är in-
tressant. Vi vet att södra alternativet är dött i och med att det området i prak-
tiken är fredat. Det var väl det som den tidens projekt åstadkom, att det blev 
ett område som blev fredat för framtiden, vilket i och för sig var bra för dem 
som skulle ha blivit berörda, men tråkigt för trafiken. 

Norra alternativet diskuterades också. Förmodligen blir det samma tak 
där, att det blir oerhört stora markägarprotester och problem med det. Hur 
man ska hantera det och vilka vägar man ska komma fram återstår att se. 

Ett tredje och i för sig ett dyrare och längre alternativ vore att bygga en 
tunnel från Svinö till Degerby. Då skulle knappast någon markägare bli speci-
ellt mycket drabbad. Det blir förstås en ganska mycket längre tunnel. Med de 
kalkyler som finns på Färöarna så skulle de faktiskt kanske kunna vara ett re-
alistiskt alternativ, både ekonomiskt och framförallt praktiskt. 

Om man ska gå på det norra alternativet så kommer det att bli så starka 
protester från markägarna så att jag tror att man politiskt inte vågar och or-
kar processa det.   

Det är intressant att tunnelprojektet kommer upp igen. Vi får se vad fi-
nans- och näringsutskottet kommer fram till. Jag hoppas att man tittar på det 
lite mera. Det är också ett jättedyrt projekt, mycket pengar och det ska hante-
ras och se om det finns möjligheter.   

Som Vårdö så skulle antagligen också Föglö blomstra oerhört mycket. Jag 
är övertygad om att Föglö skulle få mycket mera bosättning och det skulle 
också komma mycket mera fritidsboende som skulle liva upp Föglö på många 
olika sätt när det gäller affären och så vidare. 

Ett annat alternativ att förbättra trafiken på är färjfäste på östra Föglö. En-
ligt kalkylerna så betalar sig det antagligen snabbast om man kunde leda Kö-
kartrafiken över Föglö och sedan i första hand låta Skarven ta Kökartrafiken 
också. Kapaciteten finns under 90 procent av tiden. Kökartrafiken och Föglö-
trafiken ryms gott och väl på Skarven. Toppen finns på sommaren och under 
vissa storhelger och då kanske Skarven är för liten men då går det att ha pa-
rallell trafik som kostar oerhört lite i sammanhanget. Det projektet skulle be-
tala sig snabbast och det tycker jag att man kan se på. Ändå kräver det pro-
jektet också ganska många miljoner. Som vi alla vet så är det jättestora 
pengar hela vägen så man är lite kluven.  

Ett förslag som har diskuterats här är problematiken med topparna på 
sommaren och bastrafik på vintern. Det kan hända att man borde ha lite färre 
färjor och köra en viss bastrafik med de isklassade färjorna och toppa med 
passagerartrafik, med lätt trafik. Det kanske kunde vara ett sätt att förändra 
systemet. Det är lite tokigt att man kör bilar som väger ett till två ton och det 
är en person på 70 kilo i bilen, när det skulle räcka med bara 70 kilo. Pratar 
man om hållbar utveckling så nog kan det hända att man skulle vinna ganska 
mycket där. Det skulle också vara intressant att det förslaget skulle synas lite 
närmare av finans- och näringsutskottet. 

En sak till som måste beaktas i alla de här mångtals miljonerna som vi pra-
tar om, det har pratats om 50,100 och 200 miljoner satsningar både på kor-
tare och mycket lång sikt, är behovet av investeringar av den befintliga infra-
strukturen. Jag har en utredning från trafikavdelningen där man säger att 
inom 10 år så behövs det 50 miljoner för de befintliga broarna och vägarna 
för att hålla dem i nuvarande skick. Det beror mycket på de ökade viktklas-
serna på långtradarna och bilarna, de har nu ökat från 60 till 76 ton. Det be-
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tyder att det är ganska många broar som måste förstärkas upp. Det här kan 
man inga blunda för. Det här är sådant som måste göras annars måste man 
helt enkelt sätta viktbegränsningar på broarna och då kommer inte vissa bilar 
fram. Finans- och näringsutskottet måste absolut höra personer som är in-
satta i det här. Man måste kontrollera de här siffrorna som jag själv har fått. 
Är det 50 miljoner på 10 år? Dessa siffror har inte nämnts någon gång ännu. 
Om det är på det viset så gäller det 5 miljoner i året. Var hittar vi de extra 
pengarna? Det här är också ett bekymmer i sammanhanget. Vi måste absolut 
se på helheten. 

Det är klart att investeringar behövs. Som ni hör så är vi lite fundersamma 
över volymen på investeringarna och hur vi ska ha råd. Infrastrukturmi-
nistern nämnde här extern finansiering och att det ska betala sig genom 
minskade driftskostnader. Det välkomnar vi förstås. Det är också en sak som 
utskottet måste titta på lite närmare. Går det att räkna hem det? Finns det ex-
terna finansieringar? Finns verkligen den möjligheten då blir det lättare. Men 
ska det finansieras netto via landskapets budget då kommer det knappast att 
finna speciellt mycket pengar att bygga ut trafiken för, oberoende av hur 
smörgåsbordet och hur viljorna ser ut här idag. Det kommer en dag som vi 
ser minus på sista raden i budgeten. Det är den krassa verkligheten.  

Vi ska också kunna behålla all annan service. Vi pratar ofta om vård, skola 
och omsorg. Vi måste tänka till och det måste också finnas pengar till detta i 
framtiden. 

Herr talman! Jag slutar här. Från centergruppens vägnar så har vi framfört 
det här. Vi önskar att finans- och näringsutskottet tittar på det här noggrant, 
går igenom det och tittar både på kostnader och på möjligheter och sedan 
kommer tillbaka med ett väl genomfört betänkande.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Ltl Karlsson talade om befolkningsutvecklingen i 
skärgården och att befolkningen har minskat med 30 procent på 40 år, 
med undantag för Föglö och Vårdö. Då väntade jag mig att han skulle 
komma med någon analys om vad som skulle ha hänt om vi skulle ha 
börjat bygga ut korrtutten tidigare. Det sade han inte och det var detta 
som jag väntade på. Det kan ju vara så också att i och med att vi bara 
diskuterar och har svårt att komma till det konkreta spadtaget så för-
stärker det säkert utförsbacken vad gäller befolkningskurvan. Ska vi få 
företagen att investera och skapa arbetsplatser så måste den trygga tra-
fiken finnas. Med trafiken har bara blivit osäkrare på grund av trycket 
på budgeten och då drar man hellre ner på trafiken, så har det utveck-
lats. Jag skulle ha velat höra en liten analys av den biten. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Som jag sade här så under den senaste tiden, 90-talet och 
2000-talet så har det ju satsats. Vi har satsat på två nya färjor, det är 
ungefär i dagens mått mätt 40 miljoner. Man förkortade norra linjen 
genom att bygga ett färjfäste på Torsholma, jag vet inte hur många mil-
joner det var. Samma sak när det gäller Simskälalinjen och Åva-Jurmo 
är på gång. Det har ju satsats, men säkert inte tillräckligt. Problemet är 
att det är så oerhört stora kostnader. Det finns ingen regering ännu som 
har vågat. Jag försökte själv för ett antal år sedan att få till stånd en tun-
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nel till Föglö och det skulle garanterat ha vänt trenden. Där svek det po-
litiska modet hos majoriteten. Man tyckte helt enkelt att det var för 
mycket pengar, vilket jag förstås kan ha en viss förståelse för. Men det 
var min uppgift som trafikminister att se till att trafiken skulle vara så 
bra som möjligt. Det är ofta budgeten som sätter ett hinder. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Ja, allt det där har gjorts. Men när vi kom in på 90-
talet så verkade det som det framåtsyftande arbetet mer eller mindre 
bara har stannat av varje gång.  

Ltl Karlsson gjorde en god insats för att få igång tunnelbygget till 
Föglö, det var bra, men sedan stötte det på patrull. Nu är finansmi-
nistern inte i salen, men vi vet att han hjälpte till att rasera tunneln.  

När det gäller utbyggnaden av Åva-Jurmotrafiken så borde det kunna 
ha varit igång. Det har tagit för länge! Det fanns pengar i 2012-års bud-
get. Det tar för länge att komma igång, det är det som det handlar om. Vi 
måste komma igång med byggnadsverksamheten därför att det ska ge 
framtidstro åt skärgårdsborna så att de börjar tro på att de får en vidare 
arbetsmarknad och ett bättre samarbete mellan holmarna. Det är så vik-
tigt.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag förstår otåligheten, den finns väl hos oss alla lite nu 
och då. Vi har ju själva lite ställt till det genom att vi har en komplicerad 
lagstiftning med miljökonsekvensbedömningar, besvärsrätter, vägplaner 
osv. Det är klart att det tar längre. Sedan om det måste ta så här länge är 
alltid svårt att säga. Det är en komplicerad värld vi lever i och en kom-
plicerad lagstiftning, vilket vi ser inom många områden. Så är det. 

Det inte så lätt att få fram pengarna när det redan står minus 15 mil-
joner i budgeten och när man ska lägga några miljoner till så blir det 
ofta något som man stryker bort eller i alla fall skjuter fram.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Herr talman! Ltl Runar Karlsson nämnde olika alternativa dragningar 
av tunneln. Han nämnde det södra och det norra alternativet.  

Det finns ytterligare ett alternativ som jag nämnde om i mitt anfö-
rande och som jag redan presenterade under den förra mandatperioden. 
Utgångspunkten är densamma på Långholm i Föglö, men istället för att 
komma upp vid Svinö vid vi fasta Lumparland så skulle man komma 
upp på stora Tistronholmen utanför Svinöfärjläge. De här skulle möjlig-
göra en mycket kortare tunnel. Varje kilometer tunnel som man ska göra 
så kostar pengar. Den tunneln som undertecknad föreslog förra gången 
skulle vara under 5 kilometer lång. På det viset är det en mycket kortare 
sträckning. Jag vill upplysa om att det också är ett alternativ. Men i och 
med att vi nu inte haft detta på bordet så har vi heller inte lyft upp den 
konkreta placeringen av tunneln. 
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Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Det är klart att det är svårt att säga vilket alternativ som är 
bäst. Det ska också vara praktiskt genomförbart. Det är klart att en 
längre tunnel kostar mer än en kortare. Trots allt är etableringskostna-
derna en relativt stor del av tunnelkostnaderna. Om man bygger tunneln 
något längre så blir den inte per meter förhållandevis så mycket dyrare. 
Det kan ibland vara fördelaktigt att bygga något längre bara man vet att 
det inte förhalas och förhindras genom våldsamma markägarprotester 
eller att man gör om områdena till miljö- och Natura 2000-områden. 
Det kan också finnas sådana aspekter. Ska man bygga en tunnel som jag 
pratade om mellan Svinö och Degerby så blir den antagligen kanske lite 
för lång för att det ska kunna vara möjligt. Men med Färöarnas pris så 
börjar också det bli intressant. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Tack, herr talman! Det här med markägarna är ett problem som jag 
upplever att det uppstår var helst man ska placera offentliga vägar, 
hamnar, tunnlar och vad det än handlar om. Många gånger handlar det 
om privatpersoners privata mark. Man kanske har marken för sommar-
boende om det är ute i skärgården. Det kan även handla om fastboende, 
skogsbruk, lantbruk och det kan handla om precis vad som helst t.ex. de 
bästa fiskevattnen. Jag tror att den debatten måste vi helt enkelt räkna 
med när man gör stora infrastrukturella satsningar. Därför har jag inte 
heller tagit reda på om det är Karlsson eller Pettersson som äger dessa 
marker där man tittar på alternativa olika infrastrukturella lösningar. 

Sedan när det gäller viktbegränsningarna som ltl Runar Karlsson tog 
upp när det gäller den tunga trafiken, upp till 76 ton ifrån det tidigare 60 
ton, så vill jag bara påpeka att viktbegränsningar gäller redan på flertalet 
broar. På en majoritet av de broar och vägar som finns på Åland så 
kommer man inte fram med den nya vikten. Jag har hört att detta even-
tuellt ska gälla endast temporärt.  

Talmannen 
Tiden är ute!    

Ltl Runar Karlsson, replik 

Det förstärker ytterligare det jag sade, att man måste titta på det här lite 
mera. 

När det gäller markägare så visst kan man bygga en tunnel, en väg el-
ler en bro i princip var som helst förutom där det är fredat och fridlyst. 
Man kan bygga genom den lagstiftning som finns. Det finns heller inget 
besvär som nu har gått igenom vad gäller en vägplan på Åland. Den lag-
stiftningen är jättestark för vägbyggarna. Det handlar som sagt om poli-
tiskt mod sedan. Det politiska modet fanns inte för tunneln till Föglö.  

Skulle det ha varit samma sak när Godbyvägen byggdes på 80-talet så 
då hade inte den vägen heller blivit av om det inte har det funnits mod. 
Och då förekom det kanske ännu mera protester och den vägen drevs 
igenom här i lagtinget och byggdes.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 
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Ltl Karl-Johan Fogelström 

Herr talman! Det här är socialdemokraternas gruppanförande. 
 Socialdemokraterna stöder slutsatserna i meddelandet om åtgärder som 

ger lägre driftskostnader och positiva samhällseffekter som ett nytt färjfäste 
på östra Föglö, en förkortning av färjpasset Föglö-fasta Åland som första pri-
oritet. Ett nytt färjfäste på västra Sottunga ges som exempel, ett utbyggt färje-
läge på Snäckö och investering i en bro eller förbindelse över Prästösund.  

Vi menar vi dock att förbindelsen över Prästösund inte behöver ses som en 
del av kortruttssystemet. Den kan lika väl, till 100 procent, motiveras av be-
hovet av trafik till och från Vårdö, dvs. att en gång för alla göra Vårdö till en 
del av fasta Åland.  

Vi anser, herr talman, att planeringen vilar på sunda premisser som att in-
vesteringarna ska vara återbetalda inom rimlig tid, som anges till cirka 12 år. 
Kortare till oförändrade restider, förbättrad förutsägbarhet, lägre farliga ut-
släpp från färjorna, ökade möjligheter till flexibilitet, säsongsanpassning och 
pendling och minskade driftskostnader betalar så att säga investeringarna. 

Vi socialdemokrater stöder att utvecklingen av skärgårdstrafiken ska be-
akta principerna för hållbar utveckling i alla dess dimensioner; ekonomiskt 
rimlig, miljömässigt acceptabel, hänsynstagande till kulturmiljön och socialt 
ge förutsättningar att leva och verka i skärgården. 

Att det finns behov av nytt tonnage står klart för alla med tanke på den 
höga åldern på dagens tonnage. Det är kanske dock inte så självklart, det är 
åtminstone min personliga åsikt, att redan nu binda sig vid dagens tekniska 
lösningar. Den framtida tekniska utvecklingen kan ge lösningar som idag inte 
är aktuella eller ens kända, t.ex. eldrift av fartyg som i Norge.  

Utvecklingsarbetet får därför inte stanna av med denna rapport och med-
delande då nya tekniska lösningar kommer fram hela tiden. Farliga utsläpp 
från fartyg och bilar kommer säkerligen att elimineras med framtida teknik. 

Jag tillhör gruppen som reste till Färöarna.  Detsamma gäller frågan om 
tunnlar som en del av lösningen av knepiga avsnitt i kortruttssystemet. Det 
kan inte vara så att tunnlar överhuvudtaget är otänkbara på Åland när tunn-
lar på andra håll i världen är naturliga och rationella delar av trafiklösningar. 
Nyss hemkommen från finans- och näringsutskottets besök på Färöarna 
framför jag dessa tankar på goda grunder. Alternativet mot att spränga bort 
ytligt berg och bygga bankar mellan holmar så där kan tunnlar kan vara ett 
skonsamt alternativ med tanke på miljön. 

Överhuvudtaget tror jag det är klokt att, med ett helhetstänk, ett beslut om 
en slutlig struktur för den framtida trafiken att med den som grund, genom-
föra förverkligandet på ett processartat sätt, steg för steg, där man kan beakta 
såväl ny teknisk utveckling och nya lösningar i vår omvärld och anpassa att 
investeringarna tidsmässigt genomförs med beaktande av landskapets finan-
siella situation. 

Vi stöder också att Åland ska söka finansiering genom extra anslag. Detta 
är en viktig strategisk och ekonomisk väg att gå vidare på. 

Det är bra som regeringen gör att lyfta fram exempel på ekonomiskt oför-
svarbara lösningar och investeringar. Det är vidare klokt att bygga priorite-
ringarna på ekonomiskt sund grund och söka största omedelbara effekter. 

Herr talman!  Vi socialdemokrater anser att det är en klok strategi med en 
välavvägd privatisering av driften med bibehållen kontroll av tonnaget.  
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Sedan är det vissa saker man borde föra resonemang kring i meddelandet. 
Frågor som: Vad är det vi planerar för? Hur ser vi på den framtida utveckl-
ingen av vår skärgårdsregion eller snarare regioner? 

Vi anser att en konsekvensanalys bör göras av den till skrämmande demo-
grafiska profilen för skärgårdsbefolkningen.  Statistik och prognos behandlas 
mycket kortfattat på sidorna 36-37 i meddelandet och innehåller ingen djup-
gående analys och förklaring till varför befolkningen beräknas öka fram till år 
2040. Jag, för min del, har svårt att tro på prognosen om en befolkningsök-
ning fram till år 2040. För att kunna tro på en sådan prognos måste den sät-
tas in i ett sammanhang som stöder prognosen. Prognosen i meddelandet är 
gjord av finska statistikcentralen. ÅSUB med sin lokalkunskap vore lämpli-
gare att göra en sådan prognos. 

En vision för hur vi vill se det framtida skärgårdssamhället bör alltså tas 
fram och formuleras. Hur kan den unika skärgårdsmiljön bli en verklig till-
gång för fast boende och besökare? Vad kommer framtidens skärgårdsbor att 
livnära sig på? Vilka näringar och aktiviteter passande för den unika skär-
gårdsmiljön kan skapas och utvecklas? 

Vi borde också föra ett resonemang om vad en rimlig totalkostnad för 
skärgårdstrafiken är. Vad tål vår ekonomi i förhållande till andra behov i det 
åländska samhället? Vi är säkert alla överens om att vi ska ha en tillfredsstäl-
lande bastrafik som är förutsägbar och som håller en rimlig servicenivå. Det 
är dock viktigt att konkretisera vad detta innebär mer i detalj. 

Skärgårdstrafiken bör ses som en del av en större helhet och anpassas till 
såväl den bofasta befolkningens behov som till utvecklingen av besöks- och 
andra näringar.  

Jag kan heller inte släppa tanken på en gemensam ändhamn på fasta 
Åland. Det måste vara så att ju färre hamnar vi har, ju färre och kortare färj-
passen är, desto effektivare och mer rationell blir skärgårdstrafiken. En ge-
mensam ändhamn skulle underlätta organiserandet av kollektivtrafiken till 
och från ändhamnen. Dessa aspekter tål att granskas ytterligare.  

Socialdemokraterna stöder regeringens kortruttsmeddelande. Tack.  

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Tack för ett intressant anförande. Jag undrar hur resone-
manget skulle ha gått här i salen om finans- och näringsutskottet skulle 
ha gjort sin studieresa till Färöarna efter den här debatten? Nu var det ju 
tur att finans- och näringsutskottet var till Färöarna tidigare så att vi får 
en bredare och djupare debatt. 

Var gäller tunnel till Föglö så om det finns en vilja från regeringspar-
tierna och även också förstås från oppositionen att göra en ny utredning 
i storleksklassen 1 miljon så är det ingen omöjlighet att föra in det.  

Vad gäller en ändhamn eller flera så återkommer jag till det i mitt hu-
vudanförande. 

Ltl Karl-Johan Fogelström, replik  

Herr talman! Jag menar att man ska göra implementeringen på en pro-
cessartat sätt och steg för steg, så att man kan tillgodogöra sig det nya 
som kommer fram.  

Den bas som finns för kostnadsberäkningar för tunnlar, som har figu-
rerat tidigare, verkar väldigt grovt tillyxad. Man bör behandla den kon-
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kreta situationen här, se vad det kostar och jämföra med vad som kan 
ligga närmast och inte bara ha genomsnittliga kostnader.  

Det är viktigt att man är öppen. Det är inte frågan om prestige när det 
gäller att hitta bra lösningar. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Nej det är inte frågan om prestige från min sida heller. 
Däremot vänder jag mig skarpt mot det uttryck som ledamoten an-
vände, att finansieringsutredningen kring tunnelalternativet skulle vara 
tillyxad. Jag vill tydligt informera om att det har funnits sakkunskap till 
hjälp på trafikavdelningen i form av externa konsulter och de har räknat 
på ett antal tunnlar tidigare och de gjorde då bedömningen att det är 
mest logiskt att använda ett medeltal av de kostnader som har före-
kommit. 

Sedan vill jag också passa på att informera att jag har ingenting emot 
ett tunnelbygge. Jag utreder det gärna, det är i så fall frågan om en ut-
redning i storleksklassen 1 miljon som behöver göras. Det är inget pro-
blem för mig, min avdelning eller för landskapsregeringen under förut-
sättning att extra medel beviljas. 

Ltl Karl-Johan Fogelström, replik  

Det där med grovt tillyxat, det var väl kanske lite grovt tillyxat ordval 
som jag använde.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Axel Jonsson 

Tack, herr talman! Skärgårdens framtid är ett intressant och angeläget ämne. 
Vi i den här salen har, som vi alla känner till, ett stort ansvar för skärgården 
och för dem som lever ute i skärgården. Många av deras transporter vilar i 
våra händer och diskuteras flitigt. 

Det är inte så lätt att leva i skärgården med de här förutsättningarna för-
stås. Tittar vi på den utveckling som har varit under de senaste decennierna 
och hur det ser ut framöver så inser vi att det kommer att krävas hyfsat radi-
kala förändringar för att man ska kunna behålla levnadsförutsättningarna i 
vår skärgård.  

Tar vi en snabbtitt på befolkningsutvecklingen som har diskuterats i olika 
sammanhang, och det finns också lite beskrivet i den här rapporten där man 
spår att befolkningsutvecklingen kommer att öka de närmaste decennierna, 
så tycker jag finns skäl att gå lite till botten och titta på hur siffrorna har sett 
ut bakåt i tiden och hur den långsiktiga trenden ser ut. Skärgårdens befolk-
ning har ju minskat de senaste 40 åren med ungefär tre till fyra procent årlig-
en. Det innebär att skärgårdens befolkning minskar med ungefär 50 till 80 
personer varje år. I dagsläget bor det ungefär 2 156 personer i skärgården en-
ligt senaste statistiken. Hur ser det då ut om den här utvecklingen fortsätter? 
Ja, redan om tre år passerar skärgårdsbefolkningen 2 000 personer. Om 
trenden håller i sig så om 15 år passerar skärgårdsbefolkningen 1 300 perso-
ner. Samtidigt diskuterar vi investeringar med en horisont på 40 år i sam-
band med det här meddelandet. Ska vi investera för åtminstone 98 miljoner 
som ni har räknat ihop det till så är det verkligen skäl att fundera vilken be-
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folkning skärgården kommer att ha framöver och för vem är det vi investerar 
dessa nästan 100 miljoner?  

Om vi har en skärgårdsbefolkning på 1 300 personer om 15 år så innebär 
det att vi satsar 75 000 euro per skärgårdsbor i investeringarna som är före-
slagna från regeringens sida. Det är ju stora pengar och därför finns det skäl 
att fundera extra noga. 

Vad beror den här utvecklingen på i skärgården? Åland är ju inte unikt på 
det sättet att man tenderar att flytta närmare centralorten. Urbaniseringen är 
något som inte heller Åland har kunnat undvika, även om Åland i sig kanske 
på många sätt är en randregion eller ett örike. Om man får vara riktigt realist-
isk så är det svårt att motverka urbaniseringen. Det måste vi alla inse i den 
här salen. Att skärgårdsbefolkningen minskar är nog en del av den urbanise-
ringsprocess som är global och som pågår varje dag. Det finns förstås förut-
sättningar att vända utvecklingen, men det kräver framförallt satsningar på 
näringslivet i skärgården. Finns det ingen sysselsättning så då kommer folk 
heller inte att flytta till skärgården. Ser vi till åldersstrukturen på skärgårdens 
befolkning idag så kan vi inte räkna med att befolkningen ökar av sig själv. 
Det krävs inflyttning och det konstaterar man också i rapporten. Enligt pro-
gnosen från statistikcentralen: ”Med inflyttning och utflyttning så ökar be-
folkningsmängden från 2012 till 2040 med cirka 10 procent” om den alls 
ökar, och utan inflyttning så minskar befolkningen med 20 procent. Att in-
flyttning är viktig är vi säkert alla överens om.  

Om vi lämnar näringslivet lite åt sidan så hur ska vi då prioritera när vi 
diskuterar satsningar på trafiken? Från Ålands Framtids sida har vi fyra föl-
jande prioriteringar: Investera enligt sunda ekonomiska principer, hitta ex-
terna finansiärer, vi måste ta in privata driftsbolag och vi måste omstruktu-
rera trafiken så att den är till för människorna och inte för bilarna. Då kan vi 
lyckas, då har vi råd med en skärgårdstrafik på en acceptabel nivå, men det 
kommer att kräva relativt radikala förändringar. Det måste vi alla inse.  

Tittar vi då på att investera enligt sunda ekonomiska principer. Ser vi på 
befolkningsutvecklingen, bara de exempel som jag nämnde just, och ser vi på 
framtiden överlag så är det väldigt, väldigt svårt att göra en uppskattning om 
hur framtiden ser ut om 40 år, som man nu diskuterar i den här rapporten. Vi 
menar att investeringar enligt sunda ekonomiska principer ska betala sig till-
baka på 10-15 år. Det är en rimlig framtidshorisont som redan är svår att 
uppskatta. Hur ser behovet ut och hur ser tekniken utan om 10-15 år? Vi 
måste tänka långsiktigt, visst, men ska vi investera och veta att vi får våra in-
vesteringar tillbaka så krävs det att vi har en betydligt kortare investeringsho-
risont än 40 år, för vi har ingen aning om hur behovet ser ut om 40 år.  

Tänker vi då på den färja som har diskuterats här på 15 till 25 miljoner, 
utan att vi egentligen har slagit fast ett trafiksystem, och i dagsläget vet vi inte 
ens var färjan ska trafikera, så känns det här oerhört bekymmersamt. Det 
känns orimligt att vi ska göra den här typen av investeringar med 40 års hori-
sont utan att veta vart vi ska åka, bara med vilka färja.  

Därför uppmanar vi, lika som finans- och näringsutskottet tidigare, att 
noga fundera över det när man slutdiskuterar den frågan.  

Tittar vi då på att hitta externa finansiärer så är givetvis EU aktuellt, vilket 
har diskuterats redan tidigare i debatten här idag. Det finns ett utförligt reso-
nemang om detta i rapporten, i bilaga 12, som är värt att studera. Rapporten 
är lite tråkig på det sättet för man får mera känslan av att man ser hindren 
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framom möjligheten att faktiskt få bidrag. På slutet exemplifierar man med 
Samsöfärjan där man kommer att söka TNT-bidrag, men själv bedömer man 
den möjligheten för motsvarande projekt som orimlig. Frågan är vad som har 
fått danskarna att komma till slutsatsen att det är värt att söka TNT-medel 
för den här färjan som man planerar att investera i för en ö med över 4 000 
invånare? Samtidigt har man här kommit till slutsatsen att det är närmast 
orealistiskt att det skulle vara möjligt att få EU-bidrag för den här typen av 
projekt.   

Vi tycker att man absolut borde analysera möjligheterna till EU-bidrag 
mycket, mycket mer noggrant när man går vidare i planeringen av dessa in-
vesteringar.  

En annan extern finansiär som har diskuterats är Finland och möjligheten 
till extra anslag för den här typen av satsningar. 

I självstyrelselagens 48 § beskrivs extra anslag och där hittar man den le-
gala grunden för den här typen av bidrag.  ”På framställning av lagtinget 
kan extra anslag beviljas för osedvanligt stora engångsutgifter som inte 
rimligen kan finansieras med landskapets budget.” Kan verkligen broar och 
färjfästen inte rimligen finansieras med landskapets budget? Kanske inte 
idag, men det beror ju inte på att broarna är dyra utan det beror på hur vi 
sköter landskapets ekonomi.  Vi sköter landskapets ekonomi så dåligt att vi 
inte har råd med den här typen av satsningar. Det är en förutsättning när vi 
gör den här typen av investeringar att vi kan ta lån och att vi ser att vi får de 
här pengarna tillbaka. Vi måste vara beredda att satsa på de här projekten 
och kunna räkna hem dem. Vi ska inte vara beroende av bidrag från Finland. 
Det känns inte riktigt bra att behöva gå med mössan i hand till Helsingfors 
för att kunna sköta vår interna skärgårdstrafik framöver. Det är givetvis en 
intressant möjlighet och tidigare projekt har också finansierats genom extra 
bidrag.  

Ser man detta i ett litet större perspektiv så efterfrågar vi ett helt nytt själv-
styrelsesystem där vi ska basera relationen mellan Helsingfors och Marie-
hamn på förhandlingar istället för att som idag läsa ut umgängets regler ur 
självstyrelselagen.  Att då kräva extra anslag för att bygga Vårdöbro osv. det 
tycker jag att man kan ifrågasätta.  

Däremot, tack vare att vi efterfrågar ett system som bygger på förhandling-
ar och att hitta gemensamma lösningar i gemensamma intressen, så tycker 
jag att man borde ta sikte på att lösa det som åtminstone för oss i Ålands 
Framtid har varit en gåta; att vi ensamma finansierar en dubbel skärgårdstra-
fik till Finland i dagsläget. Vi har sagt det tidigare och vi säger det igen; det 
torde vara unikt att autonomt örike ensamt finansierar kommunikationen till 
det land man tillhör. Varför gör vi detta på Åland idag? Och dessutom en 
dubbel trafik till det land vi råkar tillhöra. 

Man borde komma överens om att utifrån båda parters intressen samfi-
nansiera driften av trafiken till Finland. Det här kräver inga extra anslag, man 
kan göra ett avtal två parter emellan om en sådan sak. Har man inte ett in-
tresse av att upprätthålla den här trafiken från Finlands sida så är det dags att 
vi minskar trafiken till maximalt en rutt vad gäller Finlandsförbindelse i 
framtiden. Det är rimligt om vi tänker på skärgårdstrafiken som helhet och 
att vi tänker på att pengarna sinar.  

Ytterligare en extern finansiär som vi måste ta in om vi ska lyckas med det 
här projektet är förstås privata driftsbolag. Landskapsregeringen har redan 
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delvis börjat, vilket vi tycker att är positivt att man tittar på den möjligheten. 
Det här är ett måste om vi ska ha råd med att investera de belopp som har 
nämnts i sammanhanget.  

Det enda sättet att få med de privata investerarna är att införa avgifter där 
vi inte har avgifter idag men också att höja befintliga avgifter avsevärt. Det 
finns inget annat alternativ.  

Man kan med fördel jämföra med om man t.ex. åker tunnelbana i Stock-
holm. Ett årskort kostar 950 euro per år eller 87 euro per månad. I Göteborgs 
skärgård betalar men 1 000 euro för att åka med färjorna och spårvagnarna. 
Om man åker en gång med bil så betalar man 100 euro och 2 euro för en per-
son.  

Tar vi Samsö som exempel, som vi diskuterade tidigare både i replikskiften 
och i mitt anförande, så kostar en personbiljett, enkel resa, 13 euro. En bil 
med fem personer kostar 57 euro. 

Tittar vi på Åland så betalar man 100-150 euro för ett årskort, personresa 
är gratis och bil kostar cirka 16-32 euro. Varför skulle inte ålänningarna vara 
beredda att betala för motsvarande trafik som man betalar 1 000 euro per år 
på andra jämförbara ställen? Det här är en förutsättning för att vi ska få med 
privata investerare och ge dem möjligheter till intäkter framförallt. Det är 
orimligt att tänka att vi ska få in privata investerare utan att de ska ha möjlig-
het att få in egna intäkter. I så fall måste vi finansiera allt direkt över land-
skapets budget. Höjt avgifterna avsevärt, det är min absoluta rekommendat-
ion. Från Ålands Framtids sida så är det ett måste. Vi måste modernisera våra 
avgiftstaxor.  

Den sista prioriteringen: Trafiken ska vara till för människorna – inte bi-
larna. Pratar vi om ett hållbart Åland 2051, så är det synnerligen avgörande 
att vi tänker om gällande oljeförbrukningen med dagens trafiksystem. Det 
finns helt enkelt inte något alternativ. 

I bilaga 7 finns ett resonemang om oljeprisutvecklingen framöver. Alla vet 
förstås att det är svårt att förutspå oljeprisets utveckling. Jag tror att de flesta 
är överens om att oljepriset, åtminstone på lång sikt, är stigande. Ser man på 
värsta tänkbara scenario enligt rapportens bilaga 7 så skriver man så här: ”I 
scenario högt stiger priset kraftigt och redan 2018 uppgår priset per fat till 
115 euro”. Det innebär med dagens förbrukning en ökad kostnad inom 4 år 
om 43 procent eller 2,5 miljoner euro per år! Detta är ett scenario som OECD 
har förutspått att kommer att inträffa enligt rapporten. 

Ser man ytterligare framöver så spår man att priset fortsätter att stiga upp 
mot 170 euro per fat framöver. Det här innebär förstås mycket höjda kostna-
der för skärgårdstrafiken som helhet.  

Slutsatser i bilaga 7 är: ”Oavsett fluktuationer eller inte så kommer kost-
naderna för kortrutten att öka om dagens bränsleförbrukning kvarstår och 
hur dessa kostnader ska finansieras eller minskas bör ses över omgående.” 
Och det menar vi att måste ske förstås.  

Den här utredningen bedömer vi att visar att vi har kommit till en punkt 
där det borde vara självklart att sluta köra till Hummelvik och istället styra 
trafiken över Föglö samt gå över till lättare persontransporter samt utbyggd 
landbaserad och miljövänlig kollektivtrafik, om det ska vara möjligt att åka 
med framtidens trafiksystem. 

Att inte gå in för att sträva i riktning att på sikt göra sig närmast oberoende 
av olje- och naturgasprisutvecklingen är inte på något sätt förenligt med en 
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hållbar utveckling. Det enda sättet att nå dit är att köra mindre och köra lät-
tare. Antingen genom fasta förbindelser eller genom eldrivna färjor. 

Det är människorna som har ett transportbehov – inte bilarna! Det kostar 
enorma pengar att köra bilar fram om människor och det kräver också betyd-
ligt dyrare färjor, vilket vi var inne på tidigare. Enligt Samsöexemplet kan 
man transportera 100 personer med en färja för 2,5 miljoner, men om vi ska 
transportera dessa människor med bilar så kostar färjan 15-25 miljoner euro, 
vilket landskapsregeringen har föreslagit. Det är tio gånger mera. Man kan 
köpa 10 små färjor till priset av en färja om man tar Samsöexemplet till 
grund. Självklart är de inte direkt jämförbara. Men även den typen av färjor 
är intressanta att titta på framöver.  

Sammanfattningsvis: Att investera 100-tals miljoner för en befolkning som 
ser ut att minska är inte försvarbart, om vi inte kan räkna hem dem på kort 
sikt. Att inte förändra strukturen på trafiken med målsättning om lätta och 
korta transporter kommer förmodligen med oljeprisets prognostiserade ut-
veckling att urholka vårt budgetutrymme och leda till betydligt sänkta ser-
vicenivåer som sannolikt påskyndar den negativa befolkningsutvecklingen. 
Slopade rutter och kortare rutter som möjliggörs av investeringar som sparas 
in på 10-15 år genom betydligt höjda avgifter, finansiering från näringslivet 
samt EU gör det möjligt att skapa också i framtiden en fungerande skärgårds-
trafik. 

Vi i Ålands Framtid menar att det krävs relativa radikala förändringar för 
att vi ska kunna upprätthålla en livskraftig skärgård framöver. Det krävs 
också att skärgårdsborna är beredda att tänka om i viss utsträckning, att 
kunna lämna bilen hemma och att transportera sig kollektivt genom person-
transporter. Lyckas vi inte med det här projektet så är vi rädda för att vi 
kommer att fastna i de resonemang som vi nu har haft under de senaste 10-
20 åren där vi diskuterat stora projekt med miljoninvesteringar utan att fak-
tiskt komma någon vart. Vi måste sänka ambitionsnivån vad gäller de stora 
investeringarna och satsa på att hitta billigare alternativ, framförallt billigare 
alternativ när det gäller drift, annars kommer vi inte att lyckas. Tack, herr 
talman.  

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Det är sällan som jag känner att jag blir förvånad i det po-
litiska livet, men nu är jag det. Det som ordförande för Ålands Framtid 
för fram är en direkt attack mot skärgården och dess invånare. Det man 
med emfas talar om är; höjda avgifter, radikala förändringar och livs-
kraftig i skärgård. Ja, med vissa av de förslagen som ledamoten för fram 
så har vi nog ingen skärgård kvar som vi behöver värna. Det är ju helt 
otroligt hur man så skoningslöst ger sig på en region och börjar tala om 
vad trafiken kostar per capita. Inte bygger vi upp skärgårdstrafiken för 
skärgårdsborna allena. Vi bygger upp skärgårdstrafiken för att vi tror att 
en livskraftig skärgård behövs för att Åland, det samlade Åland, ska 
kunna utvecklas och leva vidare. 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Jag delar den uppfattningen. Det finns olika vägar att nå det målet. Hit-
tills har vi satsat på att driva en trafik som i stort sett har sett likadan ut. 
Vi har skurit ner i turlistorna och fortsatt att köra med de dyra fartyg 
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som vi har haft. Vi i Ålands Framtid är helt säkra på att om vi ska kunna 
stävja kostnadsutvecklingen och göra det utan att minska på serviceni-
våerna så kräver det att vi strukturerar om trafiken och går över till per-
sontransporter. Vi måste också vara beredda att höja avgifterna till ni-
våer som är någorlunda acceptabla om man jämför med omvärlden. Är 
man beredd att betala för trafiken i områden och regioner runt omkring 
oss så är man rimligtvis också beredd att betala för trafiken på Åland. Vi 
måste sluta med diskussionen om att vi inte kan räkna med finansie-
ringen av skärgårdstrafiken utifrån behovet. Befolkningsutvecklingen är 
också en synnerligen avgörande faktor för vilka investeringar vi gör och 
hur vi ska strukturera trafiken framöver. Delar inte minister Thörnroos 
den uppfattningen? 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Ledamoten vill ha en avskrivningstid för investeringspro-
jekten på 10-15 år. Barnsligt! Det finns inga andra investeringsprojekt i 
den här storleksklassen som skriver av på 10-15 år. Det är ju helt förvå-
nande. 

Sedan säger också ledamoten att broar inte är dyra. Välkommen till 
trafikavdelningen och tala om hur vi bygger broar som inte är dyra. Det 
sades i huvudanförandet här tidigare.  

Sedan vill jag också påtala att största delen av de transporter som 
idag sker med våra alldeles för små fartyg är transporter för det 
åländska näringslivet, det näringsliv som blomstrar i skärgården. Jag ser 
passagerartrafiken som ett komplement till bastrafiken. Men inte fanken 
kan vi stuva in fisken från Föglö i en liten båt och tro att vi kan få den 
med oss till finska sidan.  

Vad är det egentligen som Ålands Framtid vill med skärgården? Vad 
är Ålands Framtid beredd att satsa? Jag ser fram emot svaren.  

Talmannen 
Vi aktar våra ordval. 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Tack, herr talman! Går man in för att satsa 15-25 miljoner på färjor utan 
att veta vart de ska åka så är det klart att de investeringarna inte kan av-
skrivas på 10-15 år. Det gör ju landskapsregeringen i dagsläget och den 
politiken får landskapsregeringen stå för. Man kan köpa mindre färjor 
för 1/10 av de belopp som investeras och köra persontransporter, inte 
enbart persontransporter givetvis, självklart ska det också finnas förut-
sättningar och möjligheter för tyngre transporter framöver i Ålands 
Framtids skärgårdstrafik. Men att tro att vi som idag kan transportera 
tomma bilar på våra skärgårdsfärjor och ha råd att finansiera det framö-
ver är fullständigt orimligt. Det är synd att inte trafikminister Veronica 
Thörnroos inser det.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Jag vet inte vad jag ska säga, men ltl Jonsson sade i 
sitt anförande ungefär så här: ”Inga jobb, inga inflyttare”. Ja, men då 
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kontrar jag med att säga: Har vi ingen trafik så blir det heller inte några 
arbetsplatser. Att föreslå att man väsentligt skulle höja avgifterna, ja 
men då stryper man ju också företagsamheten. Vi ska komma ihåg att 
skärgården redan har ett mycket, mycket högre kostnadsläge. Det är inte 
det enklaste att få ett företag att etablera sig i skärgården. Jag tyckte nu 
det där var lite över gränsen. 

Ltl Axel Jonsson, replik 

När vi i Ålands Framtid förespråkar att vi ska höja avgifterna så innebär 
det givetvis att man ska beakta näringslivets behov i det hela. Självklart 
är det så. Men man måste också vara beredd att jämföra med vad det 
kostar att transportera sig på andra ställen här i världen och i våra nor-
diska grannländer framförallt. Självklart ska det finnas möjlighet till re-
ducerade avgifter för näringslivets transporter osv. Men inte för turister 
som kommer och för dem som reser dagligen och för persontransporter. 
Om vi ska lyckas att styra trafiken till lättare persontransporter och att 
man ska välja att lämna bilen hemma så måste det förstås vara billigare 
att åka med persontransporterna än att ta bilen över och det måste vara 
väsentligt billigare. I dagsläget kostar det mellan 16 och 32 euro att åka 
med bil i vår skärgårdstrafik och för persontransporter är det gratis. Det 
är ganska lite skillnad om man jämför med de andra avgiftssystem som 
finns runt omkring oss. Det här är någonting som vi måste rätta till om 
vi ska lyckas omstrukturera trafiken. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! En av de uppgifter som vi som politiker har i samhället 
är att se till att vi också ska ge förutsättningar för företag att kunna 
verka. De måste kunna verka på alla möjliga platser i samhället. Vi ska 
se till att den infrastruktur som behövs finns till ett överkomligt pris. 
Idag är det skillnad på om man är fast bosatt i skärgården eller om man 
bor på fasta Åland. Bilavgifterna är redan tillräckligt höga på skärgårds-
färjorna. Vi ska komma ihåg att på fastlandssidan t.ex. när man åker ut 
till Houtskär så slipper man de avgifterna. Ska Åland som är ett rikt 
samhälle ge sämre förutsättningar åt sina invånare än vad man ger på 
andra ställen?  

Ltl Axel Jonsson, replik 

Nej, vi kan höja våra avgifter betydligt utan att vi ger sämre förutsätt-
ningar än på andra ställen, enligt Sundbloms resonemang. I Stockholm 
betalar man 1 000 euro i året för att åka med tunnelbanan. Inte är det 
billigare att leva och bo i Stockholm än vad det t.ex. är på Föglö. Själv-
klart måste vi vara beredda att också se över våra avgifter och se till så 
att avgifterna åtminstone inte ligger orimligt mycket lägre än vad man 
har runt omkring oss. Tycker inte ltl Sundblom att det är lite konstigt att 
man betalar 100 euro i året för att åka med skärgårdstrafiken medan 
man betalar 1 000 euro om man bor i Stockholm? Är det ändå inte rim-
ligt att vi ser över våra avgifter med tanke på den verklighet som vi be-
finner oss i ekonomiskt? Det är väl sist och slutligen ändå bättre att vi 
har en trafik som man betalar lite högre avgifter för än att vi slopar tra-
fiken om man måste göra den prioriteringen?  
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Vi i Ålands Framtid anser att det har blivit dags att börja prioritera 
om vi ska ha råd med skärgårdstrafiken framöver. Höjda avgifter är en 
del av de prioriteringarna. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! En investering är en kapitalinsats som förväntas leda 
till framtida avkastning. Den avkastningen kan antingen komma i form 
av ökade intäkter eller genom minskade kostnader. När man bedömer 
investeringslönsamheten så finns det många metoder att kalkylera och 
bedöma när den är lönsam. Här pratar ltl Axel Jonsson om sunda inve-
steringar, en investering som ska räknas hem på kort sikt och den ska 
återbetalas inom 10 till 15 år. Det finns en sådan metod som liknar den 
som ltl Jonsson pratar om. Det är pay back metoden där man på ett en-
kelt sätt bedömer om en investering blir lönsam inom en given tidsram. 
Men då brukar man prata om projekt som tar 2-3 år att få återbetalning 
på. Jag undrar vilken metod ltl Jonsson tänker använda sig av för att 
bedöma om en investering blir lönsam? Jag tror inte att det här lämpar 
sig för detta. 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Självklart är det svårt att gå in på detaljer hur man ska räkna. Man kan 
diskutera siffror i all oändlighet.  

Ser man på den stora frågan så har vi nu i det här meddelandet en ho-
risont på 40 år utan att vi vet hur skärgården ser ut om 40 år. Vi måste 
kunna ställa det kravet på våra investeringar så att vi vet att vi faktiskt 
får pengarna tillbaka genom till exempel inbesparingar eller ökade in-
täkter. Det är orimligt att vi i dagsläget ska veta vilket behov det finns 
om 40 år. Därför menar vi att man ska analysera behovet för max 10 till 
15 år och också investera därefter, så att man åtminstone kan göra ett 
rimligt antagande om att man får de investerade pengarna tillbaka. Me-
nar ltl Carlsson att 40-års tid är en rimlig investeringshorisont? 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! När man gör bedömningarna om en investering är 
lönsam eller inte när det gäller broar, färjor, tunnlar och andra liknande 
infrastrukturella satsningar som är av den karaktären så är avskriv-
ningstiderna väldigt långa. Avskrivningstiderna är kanske 30-60 år. 
Man använder sig av långa avskrivningstider överallt runt omkring oss i 
offentlig och i privat sektor. Hur tänker ledamoten bedöma om en inve-
stering är lönsam eller inte och om den har återbetalat sig inom 10 till 15 
år? Det är en väldigt kort tid. Eller menar ledamoten att det räcker att 
om man klarar av att minska driftskostnaderna totalt sett inberäknat så 
är det okej om man gör det från år ett? För det kan man också göra med 
en större investering om driftskostnaderna minskar kraftigt. 

Ltl Axel Jonsson, replik 

För det första så finns det inga lönsamma investeringar i det här sam-
manhanget. Alla kostar och vi går back på de investeringar vi gör oavsett 
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hur vi gör. Det kostar att upprätthålla skärgårdstrafiken. Däremot kan vi 
gå mindre back och det är väl det som är målsättningen.  

När man kalkylerar och gör bedömningen så är det viktiga att se på 
vad som är värt att satsa på eller inte, så att vi har en någorlunda bild av 
vilket behov vi har framför oss. Att försöka göra en prognos på vårt be-
hov om 40 år är orimligt. Det gör också att det är väldigt svårt att be-
döma om investeringarna i sig är rimliga att göra. Det är det som är 
grunden till Ålands Framtids resonemang. Vi vill ha investeringarna in-
besparade på 10-15 år. Det innebär också att på 40-års sikt så har vi fått 
tillbaka pengarna två gånger åtminstone, om man jämför med det. Vi 
vill ha betydligt noggrannare och betydligt mer exakta analyser för att 
kunna göra de investeringar som föreslås än vad den här rapporten dis-
kuterar.  

Jag hoppas att finans- och näringsutskottet kan titta på det här och ta 
till sig detta när man går vidare med behandlingen av det här ärendet.  

Talmannen 
Tiden är ute!  Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Torsten Sundblom 

Tack, fru talman! Det är mycket arbete som ligger bakom det här meddelan-
det. Jag tycker att det är lite synd att inte den parlamentariska kommittén, 
som nämndes på sidan 7 i regeringsprogrammet, blev tillsatt för att förankra 
det här brett i lagtinget från första början. Jag tror att det kunde ha varit 
ganska väsentligt i det här läget. 

Vad behöver vi ha kortrutt till? Ja, av den enda orsaken att vi behöver 
kunna arbeta över gränserna mellan öarna i skärgården. Det är så små sam-
hällen att det behöver finnas möjligheter att fara till grannen, t.ex. om man 
driver småföretag inom servicesektorn och inom alla dessa hantverksyrken; 
el, rör och byggbranschen osv. Man ska kunna driva ett företag. På det viset 
att vi bygger ut skärgårdstrafiken med kortrutt och att man kan fara till gran-
nen och arbeta så förstärker det underlaget för att hålla arbetsplatserna. Det 
är ju precis det som det handlar om. Det är arbetsplatser som behövs för att 
vi ska ha befolkning kvar i skärgården, annars går det sakta neråt. Kortrutten 
ska hjälpa till att ge en vidare arbetsmarknad.  

Sedan finns det också annat, vi har offentlig sektor och samarbetet där. Vi 
har diskuterat samhällsservicereform. Förutsättningen för att komma någon 
vart i skärgården med samhällsservicereformen är att förbättra trafiken och 
bygga ut den. Det är detta som det handlar om. Det handlar om möjligheter-
na att komma emellan öarna.  

När det gäller skolorna så sviktar elevunderlagen på vissa platser. Då 
måste vi ge möjligheter att gå i skola på grannholmen så att man har en rim-
lig skolväg när det gäller att komma till och från skolan. Utan arbetsplatser 
och utan att få möjligheter att få skolan att fungera och när det gäller barn-
dagvård och åldringsvård så etablerar sig inte några nya familjer i skärgår-
den. Våra ungdomar måste få uppleva att skärgården är ett område där man 
lätt kan ta sig fram mellan öarna, man kan komma dit man vill och på det vi-
set kunde man komma underfund med att skärgården kan vara en bra plats 
att slå ner sina bopålar på. Precis det handlade det om när jag flyttade ut till 
Föglö 1979. Det fanns förhoppningar om bra trafik, arbetsplatser och högsta-
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diet byggdes då ut i skärgården. Det var precis det som det handlade om. 
Barnfamiljer etablerade sig i skärgården. Det är så viktigt. 

Sedan har jag lite funderingar här, vilket jag var inne på när ministern fö-
redrog det här ärendet, det är att vi måste försöka komma fram på de platser 
där markägarna är med på noterna. Då undviker vi längre besvärsrundor. Ett 
av de här alternativen som finns för östra Föglö var jag lite fundersam på. Jag 
undrade om man hade pratat med någon och då ringde jag upp en av markä-
garna och frågade. Nej, ingen hade hört av sig och de var besvikna på det. Jag 
tror att det många gånger skulle vara bra att prata med folk, var vi ska gå 
fram. Det där råkar vara en udde där det är 200 meter mellan stränderna och 
två sommarstugor mittemellan, så det är inte lätt att gå förbi sedan. Detta var 
en småsak egentligen, för det finns andra bättre platser. 

När man går vidare framåt nu så borde man dela upp det. Jag hoppas att 
finansutskottets ordförande noterar detta. Man borde dela upp södra och 
norra delen av skärgården, på kort sikt och på lång sikt. Det man kan göra di-
rekt, vilket det här meddelandet pekar på, är att de stora inbesparingskostna-
derna i driften finns när man börjar titta på Kökartrafiken. Det var någon ta-
lare tidigare här som ville börja ifrån fasta Åland och utåt. Men när man läser 
meddelandet så ser man tydligt och klart att största inbesparingen finns för 
Kökartrafiken till Föglö. Ja, då får vi väl slita några år för att det kanske är 
mycket trafik mellan Föglö och fasta Åland, men det tror jag går att reda upp. 
Det är bara korta perioder. Kökartrafiken är egentligen inte stor, Skarven kla-
rar av den trafiken i dagens läge, till vardags och vintertid. Sedan kan sön-
dagstrafiken vara lite bekymmersam kanske, men det går säkert att lösa. 

Jag skulle vilja att man delar upp det här. Konkret försöker man få alla 
handlingar klara för miljökonsekvensbedömningar och allt som behövs för att 
komma till en byggstart. Man ska koncentrera sig på den södra halvan, när 
det arbetet är gjort så börjar man titta på resten och bygga vidare. Det före-
språkar jag.  

När vi bygger ut ett kortruttssystem så ska vi försöka få så korta pass som 
möjligt, men på vissa ställen kommer vi att ha en intern trafik med färjor. Ska 
då den större färjan hela tiden angöra varje liten brygga eller ska de angöra 
de större bryggorna och interntrafiken ska serva? Det frågetecknet kastar jag 
ut. Det tycker jag också att finansutskottet kan fundera lite på.  

Jag tycker att det är bra om man börjar bygga. Man överför ansvaret att 
bekosta sin resa mera på individen. Om man kör bil själv, åker buss eller 
cyklar så då står man själv för kostnaderna mellan färjfästena. Vi ska ha så 
korta rutter som möjligt, det betyder också att när det blir vinter och is så blir 
det driftssäkrare, mindre förseningar och så kan man gå upp och ner i trafik-
mängd ganska lätt mellan olika tider på året. Har man långa rutter så är det 
så svårt att skära ner någonting emellan. När det gäller en kortrutt så kan 
man köra med halva antalet turer i januari när det är dåligt med trafik. 

Jag hoppas att det här går vidare nu. Tack.  

Vtm Roger Jansson, replik 

Tack, fru talman! Det är intressant att höra ltl Sundbloms resonemang 
kring nödvändigheten av att kommunerna ska kunna serva varandra. 
Både företag, människor och offentlig sektor ska kunna samordna resur-
serna och där är trafiken en mycket central del.  
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I min politiska karriär som börjar bli lång, den började på tidigt 70-tal 
i ekonomiska rådet, har jag haft en idé om att man borde skapa ekono-
miska sammanhållna områden på Åland där södra skärgården; Föglö, 
Kökar, Sottunga och troligen Kumlinge, skulle höra till en sådan region. 
Därför har jag tyckt att det är väldigt viktigt att man går in för ett 
kortruttssystem som skulle möjliggöra detta, till skillnad från 70-talets 
långruttsresonemang där det gällde att komma till Mariehamn så fort 
som möjligt. 

Talmannen 
Tiden är ute!    

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Det är ett tankesätt som jag har nappat på. Det jag inte 
nämnde i mitt anförande är att jag tycker också att man många gånger 
ska titta lite på den befintliga vägstrukturen som finns. I motsats till vad 
någon sade här tidigare så ska vi nog ha Kökartrafiken skilt till Föglö. 
Det är den kortaste vägen till Sottunga från Överö och då kan vi skapa 
den kortaste vägen för att bo på Sottunga och arbeta i Föglö eller vice 
versa.  

Tittar vi på Föglös fiskindustri så behöver man arbetskraft och detta 
kan vara något för både Kökarbor och Sottungabor att komma till Föglö 
och jobba. Jag har sett att man skulle göra samma sak mellan Brändö 
och Kumlinge, man skulle skapa ett mera enhetligt område på sikt.  

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Det är skäl att fortsätta det resonemanget. Den strukturför-
del man kan ha genom samarbete mellan Kökar och Föglö både inom 
privat sektor och offentlig sektor skulle även inkludera Sottunga och 
kanske också Kumlinge. Kumlinge kunde i och för sig rikta sig åt två 
håll. Då är det viktigt att den gemensamma knutpunkten för trafiken 
verkligen blir gemensam så att man inte delar på den för då mister man 
en hel del av det samarbete som kanske förekommer mellan Kökar, 
Sottunga och Kumlinge. Det är viktigt att det går att knyta ihop med 
Föglöfunktionerna. Är det inte så som man bör resonera kring det här? 
Man ska skapa en livskraftig södra skärgård. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Jag resonerar som så att jag tror att vi får lägst antal 
sjömil att köra om vi använder två fästen. Sträckorna som man kör dag-
ligen skapar väl de mesta driftskostnaderna.  

 Varför jag sade detta om de mindre samhällen så då tänkte jag till ex-
empel på Husö och Kyrkogårdsö som har blivit åsidosatta på något vis. 
Det finns en förbindelsebåtstrafik som man kan upphandla på nytt med 
krav på ett lite bättre tonnage och så trafikerar man upp till Sottunga el-
ler Hastersboda.  

Likadant gäller Kumlinge- och Enklingetrafiken. Ska den stora färjan 
gå varje tur till Enklinge? Enklinge har ju en intern trafik. Intern trafik 
mellan holmar i den storleken skapar möjlighet att jobba över gränsen 
och då fungerar kommunikationen emellan. Man borde haka på huvud-
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linjen, då sparar man pengar för huvudlinjen blir på det viset kortare att 
köra. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Veronica Thörnroos 

Tack, talman! Tack lagtingsledamöter för debatten så här långt.  
Jag delar många av åsikterna som ltl Torsten Sundblom förde fram här. 

Det kändes som ett klokt och balanserat resonemang. Det känns bra att också 
oppositionen nu kommer med rent konkreta förslag som liberalerna via Tor-
sten Sundblom gjorde. 

Jag tycker att det är ganska intressant detta med markägarna. Jag tycker 
att det är tråkigt om man uppfattar att trafikavdelningen ännu inte har tagit 
kontakt med markägare. Detta har inte varit tanken från tjänstemännen sida. 
Det finns ett system som man arbetar efter. Hittills har man arbetat efter 
flera olika angöringspunkter och med flera olika korridorer. Detta är orsaken 
till det. Jag vet också att flera markägare har varit i direkt kontakt med avdel-
ningen. Jag ska ta informationen med mig och be att de försöker intensifiera 
dialoger redan på det här stadiet. Annars kommer detta in lite senare i sam-
band med den ”riktiga” miljökonsekvensbedömningen. 

Det som är väldigt viktigt, precis som har sagts i debatten, det är att man 
har markägarna med på noterna.  

Om vi tar det tidigare försöket som gjordes med Föglötunneln så fanns det 
ett kraftigt motstånd hos markägarna. Egentligen räcker det att en markägare 
inte gillar de samhällsprojekt som förs fram så finns det enligt regelverket en 
besvärsgrund. Det är sådant som är helt rätt och riktigt men det fördröjer 
processen avsevärt. Därför skulle det vara så viktigt att vi kan mötas i en dia-
log så att vi inte meddetsamma ska börja med en konfrontation. Jag tar den 
här informationen med mig till avdelningen och vi tar de synpunkterna på 
största allvar. 

Om vi tar några nyckelfrågor som har lyfts fram här, frågor som man 
kanske inte tycker att är tillräcklig belysta eller där det inte finns svar ännu.  
Det gäller bland annat om vi ska börja i den södra delen av skärgården, 
huruvida Överö ska finnas kvar som färjfäste eller som ett reservfäste, eller 
om det ska finnas en samlande färjfäste på östra Föglö. Det i sin tur är sedan 
anhängiggjort både av vad miljökonsekvensbedömningarna visar, vad far-
ledsundersökningar visar men också hur markägarnas ställer sig till pro-
jektet. Jag tycker faktiskt att man skulle kunna ta med det som en parameter, 
någon form av ”letter of intent” ett intentionsavtal. Jag tror inte alls att det 
skulle vara fel. Har man redan indikationer på att detta inte kommer att föras 
vidare inom rimlig tid så är det en parameter som väl kan beaktas i det fort-
satta arbetet. Det är viktigt. Det är också anledningen till att man i dagsläget 
inte exakt kan säga hur trafiken ska gå till t.ex. Husö, Kyrkogårdsö och Sott-
unga. Jag tror inte att vi kommer vidare där före lagtinget kan slå fast, på ba-
sen av fakta förstås, hur vi kommer vidare på östra Föglö. Det är ganska 
centralt var det bedöms att det lämpligaste ställe är för det färjfästet.  

Vad gäller norra linjen så har jag noterat frågeställningarna om varför man 
har två fartyg på norra linjen. Titta man lite på befolkningssiffrorna och den 
last som går över norra linjen så är det ganska givet. Den statistikbok som jag 
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tog fram här nu så visar att Brändö och Kumlinge kommuner tillsammans 
har över 800 invånare. Det är alltså 800 invånare och tillhörande näringslivs-
transporter som ska till fasta Åland eller vidare mot fastlandet. Det är ingen 
liten mängd, varken gods eller personer.  

Arbetstidslagstiftningen i kombination med vaktscheman för befälet, som 
för övrigt nu är satt under strejkhot, har spelat väldigt mycket in här. Som det 
ser ut i dagsläget är det omöjligt att få in tillräckligt många turer utan att be-
sättningen byts en eller två gånger per dygn och det har inte visat sig ekono-
miskt försvarbart. Jag vet inte om jag själv tycker att det är den allra bästa 
lösningen men det är åtminstone en laglig ekonomiskt försvarbar lösning hit-
tills.  

Det har också ställts en hel del frågor kring Hummelvik. Varför ska Hum-
melvik vara kvar? Skulle det inte vara bättre att all trafik inledningsvis åker 
till Långnäs och sedan via Föglö när vi har fått en tunnel eller en snabbare 
färjförbindelse? Till det kan jag svara att Kumlinges geografiska läge är så-
dant att det kortaste passet till sjöss är till Hummelvik. Man kan gilla det 
fakta eller så behöver man inte gilla det. I politik är allt möjligt, så är det. 

Väljer vi istället att frakta alla Kumlingebor och alla Brändöbor till Långnäs 
som inledningsvis har föreslagits här, så höjer vi restiden från ungefär 1 
timme till 1,45. Den som kan räkna så förstår ju själv vad det betyder i bun-
kerkostnader och vad det betyder i lönekostnader. 

Avdelningen har lite tittat på vilka konsekvenser det får om allt gods och 
alla persontransporter som idag går till Hummelvik istället skulle gå till 
Långnäs. Man kan konstatera att det blir en längre resväg till servicecentra på 
fasta Åland för resande från Kumlinge och Brändö. Det blir högre driftskost-
nader, helt enkelt därför att sträckan som fartyget ska trafikera är så pass 
mycket längre. Det är längre till Långnäs än vad det är till Hummelvik.  

Man är osäker på bedömningen om att det finns negativa effekter för tur-
ismen, näringslivet med mera på norra och fasta Åland. Det ger också en 
ökad genomfartstrafik på Kumlinge-Föglö, men det kan väl både ses som po-
sitivt och negativt. Det man vet med säkerhet är att om man ska trafikera det 
gods som idag går Hummelvik, om man skulle flytta det direkt, så ska Skar-
vens turer ökas upp från 12 i dagsläget till 34 enkelturer. Det låter sig således 
inte göras med ett fartyg.   

Utgångspunkterna, alternativen och analyserna har gjorts på servicenivå, 
restider, driftsekonomi, investeringar, nuvärde och samhällseffekter. Alltså 
exakt samma som man har gjort på de andra. Det är som sagt inte helt lätt att 
bara göra det. Därför kan jag säga här, på basen av den information jag har 
från avdelningen, att trots investeringskostnader som kanske behöver göras i 
framtiden så är det ett billigare alternativ för norra linjen att trafikera sig mot 
Hummelvik än att trafikera sig mot Överö och sedan från Föglö, eftersom 
man då ska åka med två färjor. I dagsläget åker man bara med en färja. Sedan 
kan man förhålla sig till de fakta som man naturligtvis önskar. 

Jag vill betona vissa saker i landskapsregeringens meddelande. Efter att 
har hört Ålands Framtids partiledare och hans visioner för skärgården så gick 
jag och stärkte mig själv med lite thé och sedan tittade jag igenom papprena 
igen. Jag konstaterade att gemensamt för kortruttsalternativen är att genom 
att sänka skärgårdstrafikens årliga driftsutgifter kan det ge möjlighet att 
skapa den långsiktiga servicenivå inom trafiksystemet som skärgården behö-
ver för att utvecklas som en livskraftig region. Vill man att skärgården ska 
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vara och ges möjlighet att vara en närande del av det åländska samhället? Vill 
man det då måste man också satsa. Vill man inte det, då ska man resonera 
som partiledare Axel Jonsson från Ålands Framtid. Skärgården intresserar 
dem inte, de vill höja avgifterna och de är inte nöjda som det är i dagsläget. 

Angående ekonomi och finansieringen: ”Förstudien av kortruttssystemet 
visar investeringarna kan finansieras genom sänkta driftsutgifter för skär-
gårdstrafiken med en återbetalningstid på uppskattningsvis 12 år efter att 
investeringen på östra Föglö är gjord”. Det torde inte vara någon hemlighet 
för den som har tagit del av materialet att den största inbesparingen är helt 
enkelt att få Kökartrafiken över Föglö.  

Om det blir några bekymmer, vilket jag förutspår att det blir, så är det väl-
digt viktigt att se till att inte projekten tidsmässigt helt går samman på ett lo-
giskt sätt. Man måste säkerställa för dem som kommer från Kökar eller Sott-
unga att de har en garanterad plats på nästa fartyg.  

Om lagtinget går in för en tunnelutredning och vidare med en investering i 
en tunnel så är det ändå ett projekt som tar så pass många år så att vi inte kan 
sitta och vänta på att vi ska göra en ny undersökning. Där delar jag faktiskt 
Torsten Sundbloms syn på att vi nog borde börja gräva snart, det är jag helt 
övertygad om jag också.  

Vi ska ha goda idéer och vi ska processa dem men vi ska ändå se till att vi 
kommer fram där det finns en samsyn. Det är jätteviktigt. 

Jag har sagt det tidigare och jag säger det igen; landskapsregeringens be-
dömning är att vi ska få igång tre projekt samtidigt. Vi har valt ut östra Föglö, 
vi talar om västra Föglö och vi talar om Prästösundsbron. Alla projekten i sig 
är unika, de kräver olika förberedelser och de kräver olika inventeringar osv. 
De är helt enkelt olika. De ligger tidsmässigt inte alls i fas och inte heller inve-
steringarna. Men genom att påbörja det arbetet så kan vi hålla en samlad pro-
jektorganisation och komma framåt. Efter att vi har en MKB gjord, ett pro-
gram taget för respektive projekt och vi har en vägplan så har vi ju ändå ett 
dokument som juridiskt sett är ikraft fyra år före man behöver inleda pro-
jektet, eftersom vägplanerna är ikraft i fyra år.  

Min förhoppning är att vi ska kunna arbeta vidare här och jag ser verkligen 
fram emot att få ta del av finans- och näringsutskottets utlåtande sedan här 
lite senare. Tack för ordet. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! I finans- och näringsutskottet blir det nödvändigt och in-
tressant att bedöma kostnadsberäkningar för olika alternativ. I den här 
rapporten finns ett större antal sådana där man enligt nuvärdesmetoden 
bedömer vad som återbetalar sig bäst och vad som inte återbetalar sig 
bäst.  

I den här rapporten säger de 25-30 konsulterna och tjänstemännen 
att det är mest fördelaktigt, i förhållande till servicenivån 2011, att ta 
Brändöresenärerna över Kumlinge för att ibland ta samma färja till 
Hummelvik eller en färja som går till Överö. Nu har landskapsregering-
en valt att utöka trafiken på norra linjen till två färjor istället för service-
nivån 2011 med bara ett fartyg. Man har ökat kostnaderna där. Men i 
motsats till vad som sägs i rapporten så hävdas att det är billigare det 
som görs just nu. Men vi ska jämföra de här siffrorna. Infrastrukturmi-
nistern har uppenbarligen andra uppgifter än detta.  
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Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Jag vet inte om vi missförstå varandra här eller inte. Det 
finns flera olika projekt som är intressanta och där man ser att det finns 
en återbetalningstid som är rimlig. Speciellt vad gäller den nya tänkta 
Prästöbron så finns det ett ekonomiskt incitament för att göra det men 
det finns också ett väldigt starkt incitament när det gäller samhällsser-
viceutvecklingen och ett utökat samarbete och samverkan mellan reg-
ionerna på norra Åland. Det är en viktig satsning inte bara för Vårdö och 
inte bara för den norra skärgården, utan det är faktiskt en viktig sats-
ning för hela den regionen och det är också sådant som har beaktats.   

Vad sedan gäller Brändötrafiken över Kumlinge så får man ta ställ-
ning till den lite senare. Vi kan inte påbörja alla projekt samtidigt. De 
facto är det den inbesparing som skiljer sig minst kanske. Det är frågan 
om 2 miljoner på 40 år, så det ryms ju inom felmarginalen.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Utgående från 2011 års nivå, men de facto har man satt in 
ett fartyg till och har en kapitalkostnad som numera är större i jämfö-
relse med rapporten. Det är detaljer, vi ska inte gå in på de sakerna just 
nu. Det tar vi i utskottet.  

Visst, Prästösundsbron, absolut det kan vara ett hur intressant infra-
strukturprojekt som helst. Jag vill inte alls såga ett sådant projekt. Det 
har den effekten att den binder ihop Åland mera än vad det är ihop bun-
det nu. Vi ska se positivt på alla tänkbara projekt. 

Till slut i repliken vill jag säga; låt oss komma igång med ett färjfäste 
på östra Föglö, då tar vi i alla fall ett ordentligt spadtag mot en kortrutt.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Tack, fru talman! Minister Thörnroos försöker måla det svart eller vitt. 
Om man resonerar som Ålands Framtid så tar man död på skärgården 
och resonerar man som minister Thörnroos så har skärgården livskraf-
tiga förutsättningar.  

Tittar vi på utvecklingen så ser vi ju att skärgårdens befolkning har 
minskat de senaste 40 åren med tre till fyra procent årligen. Det blir 50 
till 80 personer färre varje år i vår skärgård och detta med det system 
som vi har kört så här långt.  

Nu vill man fortsättningsvis satsa på de stora färjorna och man ska 
alltid kunna ta sin bil med sig. Vi ser med oljeprisutvecklingen att det 
här är något som förmodligen är ohållbart både miljömässigt och eko-
nomiskt framöver om vi ska en någorlunda bibehållen servicenivå för de 
pengar vi sätter in.  

Vore det inte bättre att i större utsträckning gå över till persontrans-
porter för att kunna finansiera de här projekten och satsningarna, som 
vi faktiskt står inför i dagsläget, för att få ned driftskostnaderna så 
mycket som möjligt? Vore det inte bättre att vi i större grad går över till 
persontransporter?  
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Ltl Axel Jonsson, replik 

Talman! Det är sant att det finns en nedgång i antalet personer i skär-
gården. Visst är det så. Det finns klara siffror på det. Däremot finns det 
också en prognos som visar att antalet kommer att öka. Men det är ju 
inte bara för skärgårdsborna som vi gör investeringar. Tittar vi på anta-
let resenärer, tittar vi på antalet gods som transporteras så har de ökat 
kraftigt. Där finns det en koppling. Om vi till exempel tar Skarven som 
trafikerar mot Föglö, så efter att Skarven kom i trafik så har man sett att 
det har funnits ett uppdämt trafikbehov som gör att näringslivet på 
Föglö har fått mycket bättre förutsättningar och det kan väl ändå ingen 
tycka att är fel. Jag tycker att det är fel att bara haka fast sig på hur 
många människor som bor eller inte bor i skärgården för behovet är 
större än antalet människor. 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Men om man då resonerar att behovet ytterligare kommer att öka fram-
över och vi kommer att behöva sätta in ytterligare resurser för trafiken, 
vilket man har resonerat kring från ministerns sida, så då är det väl 
ännu viktigare att vi satsar på att få en mera varierad transport, med 
både persontransporter och fordonstransporter. Då har vi faktiskt råd 
med de ökningar som behövs, enligt infrastrukturministern, om trenden 
håller i sig. Det är väl A och O att vi ska klara av att ha råd med en väx-
ande skärgårdstrafik, enligt infrastrukturministern, och att vi också sat-
sar på nya möjligheter att transportera sig till skärgården. För det är inte 
alla som behöver ha bilen med sig. Varför går man inte in tydligare från 
landskapsregeringens sida just vad gäller den biten? Landskapsrege-
ringen skriver bara att systemet öppnar framtida möjligheter. Istället 
skulle man ta det här på allvar och försöka förverkliga en moderniserad 
skärgårdstrafik jämfört med idag, det tycker vi från Ålands Framtids 
sida att skulle vara viktigt. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Vi har en samsyn där. Det vi inte har en samsyn om, det 
är tidsaspekten, när vi ska börja.  

I dagsläget är turlistorna så bantade så att det inte finns en tur som 
inte är viktig. De flesta av turerna har någon sorts form av transporter 
och gods med sig, ettdera till skärgården eller från skärgården. Det har 
inte bara att göra med fisktransporter. Det är ett stort antal godstrans-
porter som behövs för att det vardagliga livet ska fungera i skärgården.  

Vi ska närma oss passagerartransporter under viss del av året. Vi kan 
knappast ha passagerarfartyg som är isgående. De facto har vi ändå ett 
uppdämt behov av att investera i ett nytt modernt tonnage som klarar av 
det transportbehov som föreligger idag. Idag är fartygen tidvis för tungt 
lastade helt enkelt. Det är alldeles för mycket last och lastbehov i förhål-
lande till vad vi kan prestera. Vi är överens om passagerartransporter 
men däremot kanske inte riktigt fullt ut när vi ska inleda projektet. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

840 



  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! När det gäller kontakter med markägarna så har jag 
flera år sagt åt alla större markägare att vi borde bygga ut osv. Jag har 
försökt så fröet så att man ska tänka att det kommer någon form av ut-
byggnad. Det tycker jag att är bra att göra, för när man bör tänka på att 
en utbyggnad kanske kommer, då kanske man sedan inte har samma 
benägenhet att protestera. De stora markägarna på östra Föglö är med-
vetna om att det är på gång och som jag har tolkat det så är största delen 
också positiva. Det är därför som jag förespråkar att där som det går fort 
att komma igång så måste man komma igång för att ge folk möjligheter 
att se att nu händer det någonting. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Jag vet och avdelningen vet också att ltl Torsten Sundblom har gjort ett 
gediget arbete med att bereda marken innan tjänstemännen kommer 
och det ska ni ha ett stort tack för. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? Diskussion är avslutad.  

Kan talmannens förslag att ärendet ska remitteras till finans- och näringsutskottet god-
kännas? Godkänt. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. 

Enda behandling 

2 Europeiska unionen och Åland – prioriteringar år 2014 och verksamhet år 2013 
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande (SJPN 1/2013-2014) 
Landskapsregeringens redogörelse (RS 2/2013-2014) 
Ärendet avförs och upptas till behandling onsdagen den 28 maj. 

Remiss 

3 Posten Åland Ab till folkaktiebolag 
Ltl Anders Erikssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 16/2013-2014) 
Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. 

Diskussion. 

Ltl Anders Eriksson 

Fru talman! Det var ju en överraskning. Jag har i snart två månader väntat på 
att de här ärendena skulle komma upp men de har alltid försvunnit ifrån fö-
redragningslistan. 

Historiskt har det funnits en viss typ av företag som man har klassat som 
samhällsägda, mera som institutioner. Det har varit telefonbolag, det har till 
och med varit banker och det har varit transportföretag. Det har skett en stor 
ändring därvidlag.   

I den finska finanstidningen Arvopaperi var det en stor artikel i senaste 
numret om att Itella vara moget för börsen. Så man funderar tydligen på flera 
håll på detta. 

Posten på Åland ombildades till aktiebolag 2009. Det var ett steg i rätt 
riktning för att minska samhällsägd affärsverksamhet med monopol. Föl-
jande naturliga steg är en utförsäljning av landskapets aktieinnehav i Posten 
Åland Ab till allmänheten. En utförsäljning av statliga bolag har redan skett i 
andra länder, vilket nästan uteslutande har resulterat i en gynnsam utveckl-
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ing av bolagen och även för dem som har investerat i bolagen. Jag kommer 
själv ihåg första utförsäljningen av aktier i Sonera. Aktien kostade, om jag 
inte missminner mig, 46 finska mark och 1 1/2 år senare var aktien uppe i 
400 finska mark. Det var en otroligt intressant resa även för dem som inve-
sterade. 

Posten Åland Ab verkar i en dynamisk bransch med goda framtidsutsikter 
och kan mycket väl bli Ålands nästa folkaktiebolag. Det finns fortfarande 
mycket kapital i det åländska samhället, men det finns inte så mycket kapital 
som är riskbenäget. Jag ser inte att en investering i Posten Åland Ab skulle 
vara så speciellt riskabelt. Jag tror, rätt skött, att alla möjligheter finns att 
Posten kunde bli Ålands nästa folkaktiebolag.  

Principiellt tycker Ålands Framtid och jag personligen att samhället inte 
ska äga och driva kommersiella bolag, utan skapa förutsättningar för ett väl 
fungerande näringsliv. Rollfördelningen är viktig i ett demokratiskt samhälle 
med fria marknadskrafter. Idag konkurrerar landskapsägda Posten med pri-
vata aktörer, vilket inte är samhällets uppgift, bland annat inom transport-
sektorn. 

Jag hade inte möjlighet att närvara när Ålands Framtid ordnade ett semi-
narium om ägarstyrningen där dåvarande VD vid Ålands näringsliv, Daniel 
Dahlen, deltog. Han var väldigt kritisk till att landskapet äger bolag som di-
rekt konkurrerar med näringslivet. Postens utökade satsning på transporter 
nämndes. Jag tror faktiskt att finansminister Nordlund var med på det semi-
nariet. Dahlen tog bl.a. upp frågan om vi med den här utvecklingen snart ser 
offentligt ägda pizzerior och frisörsalonger?  

Rollfördelningen är väldigt viktig. I en tid då underskottet i landskapets 
budget lappas och lagas med hjälp av PAF-medel är det extra viktigt att ge-
nomföra försäljningar som kan förbättra landskapets ekonomi, samtidigt som 
försäljningen medför ett mervärde för det avyttrade företaget i fråga. 

Enligt mitt synsätt är inte landskapet den bästa ägaren. Jag skulle ta kon-
takt med en dam som var jurist på finansavdelningen när det gällde ägarstyr-
ning, men tyvärr råkade hon var på semester den här veckan så jag fick inte 
den information jag ville ha. 

Jag har förstått att styrningen på styrelsenivå också blir lite bristfällig. Man 
ställer inte normala krav på avkastning och utveckling, utan det blir ofta poli-
tiskt tillsatta styrelser där styrelsen mer eller mindre blir att glida med. Pratar 
vi om Posten Åland så har utvecklingen varit väldigt bra. Pratar vi om Pen-
ningautomatföreningen så har också utvecklingen där varit väldigt, väldigt 
bra. Det tror jag att vi kan tacka goda ledningar för. Men det kan också bli 
tuffare tider i de här bolagen och då är det viktigt att man har kompetenta 
styrelser. 

Jag ska inte prata så länge i denna sena timme. Vi föreslår i klämmen att 
man ska utreda och förbereda en utförsäljning av landskapets aktieinnehav i 
Posten Åland Ab till allmänheten. 

Det här ärendet är för viktigt för att man bara kan knäppa med fingrarna 
och säga att man ska sälja ut och så får vi se vad det blir. I alla samhällsbolag 
där det har skett en utförsäljning så har haft ganska långa processer innan 
man kommit fram till det. Ett exempel på vad man behöver utreda är om 
landskapet fortfarande bör hålla majoriteten i Posten Åland Ab? Den tekniska 
utvecklingen gör att förutsättningarna för det här bolaget ser säkert helt an-
norlunda ut om 5-10 år, men tillsvidare finns det viktiga saker att se på. Be-
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höver landskapet kanske kvarstå som majoritetsägare? Hur uppfattar i så fall 
övriga tilltänkta investerare ett sådant upplägg? Den här typen av frågor har 
inte jag färdiga svar på. Det brukar vara så att när det läggs förslag, motioner 
så ska allt vara utrett i detalj. Jag ville bara nämna det.  

Därför föreslår vi att man utreder och förbereder en utförsäljning av land-
skapets aktieinnehav i Posten Åland Ab till allmänheten. Personligen är jag 
väldigt övertygad om att det skulle vara en bra affär för bolaget och det skulle 
också vara en bra affär för många ålänningar. Tack, fru talman. 

Ltl Axel Jonsson 

Tack, fru talman! Jag tycker givetvis att det här är en intressant motion ef-
tersom jag själv har varit med och skrivit under den. Jag tycker att den är 
värd en diskussion här i lagtinget och att utskottet tar ett ordentligt grepp om 
frågan. Man kan också vidga frågan till landskapets ägande överlag. 

Under det seminarium som vi ordnade, som kollegan ltl Anders Eriksson, 
refererade till i sitt anförande, så kom det fram att landskapsregeringen har 
nya ägarstyrningsdokument på gång. Det skulle vara intressant att få höra en 
liten reflektion från landskapsregeringens sida om hur man ser på de här frå-
gorna. Om inte nu så åtminstone under utskottsbehandlingen önskar jag att 
vi kan ta ett helhetsgrepp över vårt ägande i de bolag som vi har i dagsläget 
och hur man tänker utveckla det på lång sikt.   

Det sker en hel del runt omkring oss. Österut diskuterar man en privatise-
ring av Itella men också västerut där Postnord har varit ett hett omdiskuterat 
ämne de senaste åren i Sverige och Danmark. Jag tycker att det är dags också 
för Åland att hänga med i den framtidsdiskussion och den diskussion som 
bör tas på största allvar. Jag hoppas att utskott också kan prioritera detta. 
Tack, fru talman. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Tack, fru talman! Nu hörde jag inte det första anförande, jag var uppta-
gen av en annan diskussion. Jag måste ändå få höra efter huruvida 
Ålands Framtid i det här sammanhanget ser Posten som ett företag när 
det gäller utförsäljning och privatisering? 

Posten står ju på tre ben idag. De här tre benen är ju inte likartade ur 
konkurrenssynpunkt och inte heller ur samhällsintressesynpunkt. Me-
nar ni att man buntar ihop alla tre ben till ett och privatiserar helheten 
eller avser ni att man kunde dela upp företaget i flera och sälja ut någon 
del?  

Ltl Axel Jonsson, replik 

Som sagt, det som vi förordar är en utredning av frågan, att man klar-
lägga just den här typen av frågor. Personligen ser jag förstås att den del 
som är svårast att göra pengar på är den vanliga postutdelningen. Det är 
också där som det största samhällsintresset finns. Man ska se till att 
posten kommer fram. Det självklart så att även med en privatisering så 
måste man se till att det fungerar.  

Jag tycker ändå att den här utvecklingen som vi har sett runt omkring 
oss är intressant. Det finns möjligheter att privatisera postutdelningen. I 
Sverige finns det till exempel flera olika operatörer som sköter utdel-
ningen av det som vi klassar som vanlig post. Det finns olika möjligheter 
att få det att fungera. Det är en viktig diskussion också för oss här på 
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Åland att föra, framförallt för de delar av posten som har satsat på ut-
veckling av de lite mera kreativa områdena, om man ska uttrycka det lite 
milt. Där har vi faktiskt haft en konkurrens med andra aktörer och även 
på transportsidan och där är det viktigt att man faktiskt tar ett helhets-
grepp och funderar. 

Talmannen 
Tiden är ute!    

Vtm Roger Jansson, replik 

Tack för de beskeden. En fråga som utskottet naturligtvis måste fundera 
kring när man ska behandla den här motionen är ju den åländska små-
skalighetens problem. Det innebär ofta att när offentlig sektor privatise-
ras, vilket inte är så vanligt på Åland bland annat just på grund av detta 
som jag avser att säga, så blir resultat ett så kallat faktiskt privat mono-
pol istället. Antalet köpare och antalet aktörer är litet, marknaden är jät-
teliten. Hur resonerar Ålands Framtid kring den här problematiken som 
sannerligen inte är obetydlig i sådana här sammanhang? 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Visst är det en risk. Även om vi har konkurrensrätt som är avsedd att 
förhindra den här typen av monopol så är det klart att den inte är hel-
täckande alla gånger.  

Om man ska få till en utveckling av Posten Åland så behöver man 
också se på möjligheterna att utveckla bolaget som sådant. Grundfrågan 
måste vara: Är landskapet den bästa ägaren för att utveckla bolag som 
Posten? Posten sysslar med mycket annat än postutdelning som är det 
största samhällsintresset. Givetvis är det en relevant fråga att diskutera, 
om det här kommer att leda till ett monopol eller inte. Men det är också 
en risk som man måste kunna analysera och överväga om den är värd de 
utvecklingsmöjligheter som det kan ge att privatisera Posten. Det är en 
viktig fråga som lyfts fram och som vi gärna ser att man tar med i den 
här utredningen och analyserar effekterna av. 

Ltl Anders Eriksson 

Fru talman! Jag har bara ett par korta kommentarer i och med att vtm Roger 
Jansson ställde synnerligen relevanta frågor.  

I mitt huvudanförande sade jag att vi inte föreslår att man bara ska knäppa 
med fingrarna och sälja ut Posten. I alla bolag på finska sidan, till exempel 
Sonera, har det förekommit en lång, lång process och långa utredningar där 
man har vägt olika faktorer mot varandra innan man har kommit fram till 
hur man ska göra. 

Den första frågan, om man ska sälja allt som en helhet med villkor eller om 
man sälja det i olika delar så jag har inte kunskap så att jag kan svara på den 
frågan nu. Det behöver man titta på. 

Jag har lyft den här frågan tidigare. Jag är övertygad om att det skulle vara 
positivt för bolaget om man skulle få en helt annan professionell styrning än 
vad man har idag. Ledningen är absolut duktig men det har varit problem 
med landskapets ägarstyrning och där tror jag att det finns en hel del övrigt 
att önska.    
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Jag har förstått att också den här frågan har diskuterats av ledningen och 
till och med i styrelsen. Nu är det här ett aktiebolag så styrelsemedlemmarna 
ska egentligen inte prata så mycket om vad som händer och sker i ett bolag 
och vi ska inte stå här och prata så mycket om det. Men i och med att vi har 
ansvarig minister och finansminister Nordlund här så skulle det vara intres-
sant att höra om landskapsregeringen har några tankar och överhuvudtaget 
tänkt någonting på de här frågorna? Ifall man har gjort det, vad har man då 
kommit fram till?  

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 

4 Gränslöst Åland utan gränshinder 
Ltl Anders Erikssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 18/2013-2014) 
Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. 

Diskussion. 

Ltl Anders Eriksson 

Fru talman! Det har länge pågått ett intensivt arbete med att eliminera 
gränshinder mellan de nordiska länderna. Parlamenten i Norden har haft en 
särskild debatt i ämnet, så också Ålands lagting. I den debatten kom det upp 
många goda idéer, men som så många gånger förr har det inte hänt så mycket 
efter det. Kanske landskapsregeringen kan informera om detta?  

På det nordiska planet har det hänt en hel del. Man har fått en helt ny 
struktur när det gäller möjligheterna att arbeta med gränshinder. Man har 
gränshinderrådet, man har gränshindergruppen och man bygger upp en allt 
större återkoppling ut till de olika länderna, inklusive de självstyrande län-
derna. 

De kartläggningar som har gjorts inom ramen för Nordiska rådet visar att 
det ofta uppstår gränshinder genom att EU-direktiv implementeras på olika 
sätt i de nordiska medlemsländerna. 

Lagframställningar som föreläggs lagtinget ska ta hänsyn till ekonomi och 
jämställdhet. Vår tro är att Åland skulle vara ett föredöme i Norden om vi 
även lade till en analys av hur lagarna påverkar eller påverkas av gränshinder. 
Nyttan för ålänningarna och det åländska näringslivet skulle givetvis vara att 
kunna leva och verka i ett samhälle där de begränsande och konkurrens-
hämmande gränshindren minimeras. 

Det här behöver enligt mitt synsätt inte vara så otroligt mycket merarbete. 
Det viktiga skulle vara att den här frågan hela tiden finns på agendan. Jag 
tror också att man kommer att sträva efter någon typ av gemensam imple-
mentering av EU-direktiv eller att man på andra sätt belyser vad olika lagför-
slag t.ex. i Sveriges riksdag kan få för konsekvenser när det gäller gränshin-
der. Här skulle vi faktiskt ha en möjlighet att vara först. 

Klämmen lyder: Att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att i kom-
mande lagframställningar till lagtinget även göra en konsekvensbedömning 
av eventuella gränshinder lagförslaget medför. 
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Det som krävs nu av en lagframställning är att de ekonomiska och de ad-
ministrativa konsekvenserna följer av 2 § andra momentet i landskapslagen 
om lagberedningen, medan kraven på jämställdhet och miljökonsekvenser 
ursprungligen genomfördes genom budgetbeslut. Det är budgetbeslut som 
har blivit praxis, på samma sätt som det också har blivit praxis att det till ex-
empel på första sidan av en lagframställning ska finnas en text med rubriken 
huvudsakligt innehåll. 

Min förhoppning är att man i utskottet kunde titta på det här med öppna 
och oförstörda ögon så att det kan leda till någonting bra. 

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 

5 Max tre valperioder i lagtinget 
Ltl Anders Erikssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 19/2013-2014) 
Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. 

Diskussion. 

Ltl Axel Jonsson  

Fru talman! För att få en seriös diskussion om ett viktigt ärende så föreslår 
jag att ärendet bordläggs till onsdagens plenum. 

Ltl Anders Eriksson 

Fru talman! Min ambition var nog att vara seriös, men när partiordförande 
föreslår bordläggning så understöder jag förstås.  

Talmannen 
Förslag om bordläggning är väckt. Ärendet kommer att bordläggas. Finns det syn-
punkter på tidpunkten? Ärendet bordläggs till plenum onsdagen den 28 maj.  

För kännedom 

6 Korrigering av vallagen 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 11/2013-2014) 
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 28 maj. 

7 Förvaltningsuppgifter om djursjukdomar 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 12/2013-2014) 
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 28 maj. 

8 Åtgärder med anledning av effektivitetsrevisionen 
Landskapsregeringens meddelande (M 7/2013-2014) 
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 2 juni och kommer då att sambehandlas 
med landskapsrevisionens berättelse. 

Plenum slutar 
Nästa plenum hålls 28.05.2014 klockan 13.00. Plenum är avslutat. 
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Plenum börjar 
Närvaroregistrering. 25 ledamöter närvarande. 

Lagtingsledamoten Barbro Sundback anhåller om ledighet från plenum den 2-4 juni 
2014 på grund av deltagande i Nordiska kulturfondens styrelsemöte. Lagtingsledamo-
ten Torsten Sundblom anhåller om ledighet från plenum den 2 juni på grund av privata 
angelägenheter. Beviljas.  

Föredras för bordläggning 

1 Industriutsläpp 
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 7/2013-2014) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 10/2013-2014) 
Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 2.6.2014. Godkänt. 

Föredras vidare för bordläggning 

2 Förslag till första tilläggsbudget för år 2014 
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 12/2013-2014) 
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 3/2013-2014) 
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Budgetmotioner (BM 51-55/2013-2014) 
Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 2.6.2014. Godkänt.  

Föredras för remiss 

3 Korrigering av vallagen 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 11/2013-2014)  
Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. 

Diskussion.  

Minister Wille Valve 

Tack, fru talman! Landskapsregeringen föreslår en korrigering av vallagen. 
Det handlar om att efter den senaste ändringen 2011 har ett antal felaktiga 
hänvisningar upptäckts i lagtexten. Det handlar alltså om en uppstädning av 
vallagen från valet 2011 och det handlar om felaktiga referenser och ett fall av 
inexakt språkbruk. Landskapsregeringen anser att det är viktigt att den änd-
rade lagstiftningen kan träda i kraft, så att det kan tillämpas vid det lagting 
som kommunalval som förrättas i oktober år 2015. Lagen bör träda i kraft vid 
ingången av valåret och därför föreslås att den ska träda i kraft den 1 januari 
2015.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Snabb, kort och koncis presentation var det och innehållet i 
framställningen ger inte underlag att orda desto mera. Jag ställer därför 
frågan. Inför det här budgetåret så sade landskapsregeringen att vi står 
inför ett år med världsrekord i reformer. Hur kommer det sig då att den 
relativt nytillträdde ministern prioriterar en sådan här pass liten sak 
jämfört med de stora saker som finns att fatta beslut om som berör mi-
nisterns ansvarsområde? Jag ber om ursäkt om det här inte berör direkt 
den här saken, men våra förväntningar var något annorlunda.  

Minister Wille Valve, replik 

I sak är det så att de här korrigeringarna har funnits nertecknade och de 
har bearbetats på behörigt håll och nu är de klara. Så jag måste ärligen 
säga att det inte har fordrats så hemskt mycket arbetsinsats från den an-
svarige ministerns håll när det gäller just det här förslaget.  

Talmannen  
Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Katrin Sjögren, replik 

Talman! Liberalerna stöder att man gör de förändringar och reder upp 
lagen så som landskapsregeringen har föreslagit. Men vi tycker också att 
det tarvar en lite bredd och djup i debatterna. Landskapsregeringen 
skriver i sitt regeringsprogram att vallagen ska förnyas i sin helhet och 
när man reviderade vallagen senast så fanns det önskemål och tydliga 
och klara politiska uttalanden både t.ex. från socialdemokrater och mo-
derater att man ville titta på rösträttsåldern och man ville titta på tid-
punkten för när vi har riksdagsval, kommunalval och lagtingsval. Så kan 
vi då förvänta oss en ny revidering av vallagen under den här perioden. 
Dessutom skriver landskapsregeringen i sitt handlingsprogram att man 
ska titta på möjligheten att rösta elektroniskt. Fast i hela den här demo-
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kratiska reformen vill landskapsregeringen revidera lagen om allmänna 
handlingarnas offentlighet. Så det skulle vara intressant att höra på tids-
aspekterna och planerna som landskapsregeringen har.  

Talmannen  
Replikskiftena är avslutade. 

Minister Wille Valve 

Det blir ett långt svar för en replik det här, men liberalerna efterlyser mer 
bredd och djup i debatten. Man kan säga att det förslag som nu ligger på bor-
det är frågan om en uppstädning. Det är frågan om korsreferenser, hänvis-
ningar till andra lagar och betydelser som har bedömts vara inexakta i ljuset 
av erfarenheterna från valet 2011. Landskapsregeringen håller fortsättnings-
vis fast vid de ambitionerna som finns i regeringsprogrammet och som går ut 
på en bredare politisk förnyelse av vallagen. Den tidtabellsmässiga visionen 
är att presentera ett förslag på hur vi går vidare på hösten med detta. Då 
skulle det lämpligen ske med någon form av parlamentarisk förankring. För 
det här är ett projekt som jag betraktar som inte egentligen ett landskapsre-
geringens projekt, utan det här handlar om allas projekt i den här salen. 
Eventuell sänkning av rösträttsåldern, frågan om e-röstning, eventuella andra 
frågor som dyker upp. Det kommer att vara ett stort projekt och mitt mål är 
valet 2019 för det projektet för det är så pass komplicerade och stora fråge-
ställningar, att det kommer att behöva extensiv fördjupning. Alla vi som sitter 
i denna sal känner till hur vallagen ser ut. Den är synnerligen detaljerad och 
innehåller extremt specifika bestämmelser för hur ett val ska förrättas. Så det 
är ett stort arbete, men landskapsregeringen är inställd på att slutföra det. 

Talmannen 
Diskussionen är avslutad. 

Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är 
omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. 

Remiss 

4 Förvaltningsuppgifter om djursjukdomar 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 12/2013-2014) 
Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. 

Diskussion.  

Minister Carina Aaltonen 

Fru talman, bästa lagtingsledamöter! För nästan exakt ett år sedan hade ni på 
era bord en i det närmaste identisk lag med ett förslag om överföring av för-
valtningsuppgifter om djursjukdomar från landskapsregeringen till Ålands 
miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Avsikten var att ÅMHM skulle sköta reg-
ionförvaltningsverkets och vissa av Eviras uppgifter på Åland. Lagtinget be-
slöt den 18 september 2013 att anta den här lagen som sen i rask takt gick vi-
dare till lagstiftningskontroll. Där tog det stopp. Först i Ålandsdelegationen 
och sedan i Högsta domstolen och baserat på HD:s utlåtande, så beslöt repu-
blikens president den 17 januari 2014 att 1a § skulle förfalla eftersom be-
stämmelserna skulle överskrida vår lagstiftningsbehörighet. Men då att låta 
endast delar av lagparagrafen träda ikraft det ansåg landskapsregeringen att 
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inte är ett bra alternativ. Därför beslöt landskapsregeringen den 22 maj att 
hela 1 § ska förfalla i sin helhet och att i stället överlämna ett nytt förändrat 
lagförslag till lagtinget som i grunden är det samma men där lagtexten har en 
annan ordalydelse än i det tidigare förslaget. 

Vad handlar det om och vad är problemet? I grunden handlar det om att 
riket har lagstiftningsbehörighet över lagstiftningen om smittsamma sjukdo-
mar hos både människor och djur i hela landet och även i landskapet Åland. 
På Åland ansvarar vi över förvaltningen och organiseringen av densamma. 
Men i och med att vi inte har samma organisations- och förvaltningsstruktur 
som i riket uppstår en diskrepans i lagstiftningen. Hos oss har vi inte längre 
kvar veterinärvården på kommunal nivå – den överfördes till en landskaps-
myndighet redan 1994. Inte heller hälso- och sjukvården sköts längre av 
kommunerna utan av ÅHS. I rikslagen om smittsamma sjukdomar har man 
inte tagit hänsyn till detta faktum att Åland inte har samma organisation som 
i riket.  

Vi hade i det första förslaget ålagt ÅMHM ”enligt rikslagstiftningen om be-
kämpande av smittsamma sjukdomar hos husdjur sköta uppgifterna som i ri-
ket ska skötas av kommunerna och regionförvaltningsverken”. 

Problemet var inte att överföra statliga uppgifter till ÅMHM utan att över-
föra kommunala uppgifter till ÅMHM. Enligt HD var vårt tidigare lagförslag i 
strid mot 30 § 8 punkten i Ålands självstyrelselag i och med att vi hade de två 
orden kommunerna och med i lagparagrafen. Enligt 30 § 8 punkten ska de 
uppgifter som enligt lagstiftningen om bekämpande av smittsamma sjukdo-
mar hos husdjur ankommer på en riksmyndighet, i landskapet skötas av 
landskapsregeringen eller av någon annan i landskapslag bestämd myndig-
het. Vi kan alltså inte föra över kommunala uppgifter till ÅMHM. Det strider 
mot självstyrelselagen. 

Nu får vi då alltså göra ett nytt försök att ändra ÅMHM-lagen med en ny 
ordform och motivering där vi i stället för ”kommunens uppgifter” skriver 
”kommunalveterinärens uppgifter” – på samma sätt som det står i nuvarande 
ÅMHM-lagen. Detta är helt rimligt att vi går in för detta, eftersom i riket skö-
ter kommunalveterinärerna vissa uppgifter såsom inspektioner och provtag-
ningar, och där arbetet leds av statliga planer och myndigheter och inte av 
kommunala myndigheter. En sådan skrivelse finns redan idag i den gällande 
landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, i 1 § 1 mom. 
Den infördes vid en lagändring 2011 och den ordalydelsen fick inte några 
anmärkningar vid lagstiftningskontrollen.  

Tills den nya lagändringen är i kraft sköts kommunalveterinärens uppgif-
ter av ÅMHM enligt den gällande ÅMHM-lagen. ÅMHM:s veterinärer har lo-
vat att assistera landskapsregeringen då det behövs i de nödvändiga uppgif-
terna som ligger på regionförvaltningsverket och Evira. Som jag ser det så 
måste vi så snart som möjligt få till en ändring i självstyrelselagens § 30 8 
punkten. Det är helt nödvändigt och faktum är att detta borde ha gjorts redan 
tidigare. Redan år 2006 gav den då sittande landskapsregeringen ett utlå-
tande till Ålandsdelegationen. ÅD hade bett landskapsregeringen att in-
komma med ett utlåtande över justitieministeriets frågor som just gällde 
kommunernas ställning och skötseln av vissa förvaltningsuppgifter. De här 
frågorna gällde de enligt lagen om smittsamma sjukdomar uppgifter som an-
kommer på kommuner och kommunförbund om de kan skötas av regeringen 
eller av någon annan i landskapslag bestämd myndighet.  
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Landskapsregeringen svarade då att regleringen i 30 § 8 punkten självsty-
relselagen syftar på de uppgifter som i riket bland annat ankommer på social- 
och hälsovårdsministeriet respektive länsstyrelsen och att regleringen ”riks-
myndighet” kan inte anses omfatta även kommuner och kommunalförbund. 

Det här är också ett problem beträffande smittsamma sjukdomar hos 
människor. I riket sköts sjukvårdsuppgifter av kommuner eller samkommu-
ner. Hos oss är det ÅHS som har hand om hälso- och sjukvården, och ÅHS 
har också hand om smittsamma sjukdomar hos människor trots att lagstift-
ningen säger att det är kommuner och samkommuner som ska handha dessa 
uppgifter. Man är idag medveten om att denna problematik existerar både på 
justitieministeriet och på jord-och skogsbruksministeriet. Vi och riksmyndig-
heterna anser att en ändring bör ske och just nu har vi ett gyllene tillfälle att 
faktiskt göra en förändring av självstyrelselagens § 30 8 punkt. Finland går 
till nytt riksdagsval 2015. För att genomföra en ändring av självstyrelselagen 
ska ärendet lämnas att vila till efter följande val.  Det innebär att om vi raskar 
på med arbetet så kan en justering av självstyrelselagen göras under 2015. 
Men i väntan på att denna förändring genomförs föreslår regeringen att lag-
förslag nr 12/2013-14 om Förvaltningsuppgifter om djursjukdomar behand-
las i vederbörlig ordning i Ålands lagting. Tack fru talman. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag tycker att det var en bra presentation som minister Aaltonen gav och 
det här är ju kommunalförvaltning egentligen i grund och botten så som 
jag ser det och kommunalförvaltning enligt självstyrelselagen 18 § 4:e 
momentet så är det åländskt behörighet. Ändå hamnar vi i en sådan si-
tuation att vi inte kan avvika från rikets lagstiftning pga. att man har 
tolkat själva substansen i lagen som hör till riksbehörigheten. Jag tycker 
att det är väldigt märkligt resonemang. Har man från landskapets sida 
försökt framhävda med den åsikt man hade från första början eller har 
man konstaterat att så här ser det ut och nu får vi ta och skriva om det så 
att det faller riksmyndigheterna på läppen.  

Minister Carina Aaltonen, replik 

Ja, vi har gjort många bedömningar och i diskussionen med riksmyn-
digheterna så har vi haft fyra olika förslag på hur vi ska kunna gå till-
väga. Vi konstaterade att det här är kanske den snabbaste vägen, men 
att en komplettering av självstyrelselagen är det som långsiktigt är mer 
hållbart. Ett annat sätt skulle ju vara att de åländska kommunerna 
skulle inrätta en ny tjänst som kommunalveterinär och sköta det på 
kommunalnivå. Men det är en orimlighet i sig. Ett annat sätt är att göra 
en ändring av just den här lagen om djursjukdomar eller veterinärslagen 
i riket där man skulle ta det här i beaktande. Men det redigaste som vi 
ser det är att göra en ändring i självstyrelselagen men tills den kan träda 
i kraft så gör vi det här försöket med att ändra det till kommunalveteri-
när.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag kan leva med det för det är trots allt inte världens största självstyrel-
sepolitiska fråga. Men som exempel är den intressant och jag hoppas 
verkligen att representanterna i revisionskommittén tar upp den här ty-
pen av orimligheter, för i grund och botten är det vår behörighet men 
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tack vare att det finns andra politikområden som går in i lagstiftningen 
så kan inte vår behörighet användas fullt ut.  

En annan fråga. Det står på sidan 5 att kommunerna således inte 
uppbär några avgifter för prestationerna enligt djursjukdomslagstift-
ningen på finska sidan. Det brukar ju jämföras vanligtvis. Har man jäm-
fört att allt är lika? Är det faktiskt så också gällande ÅMHM eller tar 
man upp de här höga avgifterna, som b.la. vi har lyft upp när det gäller 
djurhållning? Finns det en skillnad där i lagen? 

Minister Carina Aaltonen, replik 

Tack, fru talman! Jag tror att det här är en fråga som ledamot Eriksson 
får fördjupa sig i utskottet, huruvida man bär upp avgifter när det gäller 
smittsamma sjukdomar hos djur. Vi har ju haft smittsamma sjukdomar 
t.ex. inom VHS inom vattenbruket i fiskodlingarna och där har faktiskt 
riksmyndigheterna betalat de kostnader som den här sjukdomen har 
fört med sig när det gäller att försöka bekämpa den smittsamma sjuk-
domen hos djur.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Och tack för presentationen. En fråga dök upp när jag 
tittade igenom det här förslagets verkningar där landskapsregeringen 
skriver att ”ur miljösynpunkt är överföringen positiv eftersom ÅMHM 
som veterinärvårdsmyndighet har möjlighet att sköta uppgifterna på 
ett kompetent sätt”. Frågan är då, hur blir det ur miljösynpunkt positivt 
det här? Kan ministern fördjupa lite i den diskussionen.  

Minister Carina Aaltonen, replik 

Ja, framför allt så är det ju hos ÅMHM som kompetensen finns. Där 
finns det fem veterinärer anställda. På miljöbyrån där det handhas idag 
så har vi ingen veterinär anställd och den här kompetensen finns inte. 
Så det är klart att när vi har veterinärer ute på fältet så kanske att de kan 
upptäcka om det skulle finnas någon smittsam sjukdom hos någon djur-
besättning. Det är där man först upptäcker det och kan då slå larm och 
agera. Det har vi svårt att göra inne hos oss på miljöbyrån. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Hur förbättrar det miljön? Det var det som var min 
fråga. Hur påverkar det miljön positivt? Jag kan ha missförstått någon-
ting, men hur blir miljön bättre av det? 

Minister Petri Carlsson, replik 

Ja, det är ju inte trevligt om vi får en sjukdom som t.ex. VHS som finns i 
de åländska vattnen och som smittar fiskar. Det finns säkert andra sjuk-
domar. Vi har behandlat Varroa t.ex. i utskottet. Den här smittsamma 
sjukdomen som kommer på bin ur mångfalds hänseende så är det väl-
digt viktigt att vi kan fortsätta behålla Åland som ett Varroa fritt om-
råde. Så att det här med att få in smittsamma sjukdomar kan få för-
ödande konsekvenser för hela landskapet på lång sikt. Det ska vi be-
kämpa.  
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Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Barbro Sundback 

Fru talman! I det här replikskiftet mellan ministern och ledamoten Anders 
Eriksson, så tycker jag att det blev ännu mera oklart vad problemet är. Leda-
mot Anders Eriksson säger att vi har behörighet på det här området och att 
den här lagstiftningskontrollen skulle inneburit att så som vi har organiserat 
det så har det inte fallit på riksmyndigheterna. För det första så har vi inte 
lagstiftningsbehörighet på det här området om smittosamma sjukdomar och 
avvikande från det normala så har vi en viss förvaltningsrätt enligt 30 § 8:e 
punkten i självstyrelselagen. Det tredje är att det är inte något som det fallit 
på utan både ÅD och HD som högsta uttolkare av självstyrelselagen har kon-
staterat att det går inte genom landskapslag att överföra de här förvaltnings-
uppgifterna som enligt rikslagen ligger på kommunen till en landskapsmyn-
dighet. Så uppfattar jag problematiken.  

Då är problemet det att om vi ska följa det här regelverket så borde vi ha 
veterinärer och hälsopersonal för att tillämpa den här lagen på kommunal-
nivå. Men det har vi inte pga. att vi har gjort en annan organisation än i riket. 
Så hur vi än gör så har vi rumpan bak.  

Nu kommer regeringen med ett förslag som utgår ifrån hur man har haft 
det hittills. Det har passerat lagstiftningskontrollen och därför så tror man att 
det ska gå igen. Men den stora frågan är att ska vi ha det på det här sättet el-
ler ska vi ta ett steg vidare, dvs. se till att självstyrelselagen anpassas till den 
verklighet som vi lever i.  

Jag skulle vilja stöda ministern i det här fallet. Jag tycker att det skulle vara 
bra om utskottet t.ex. gav en kläm eller en annan typ av viljeyttring där man 
klart visade att man stöder ministern i den här saken. Det är inte bara p.g.a. 
den här lagstiftningen, för den är ganska marginell sist och slutligen. Men 
mera med tanke på det arbete som vi ska utföra och utför i Ålands Kommit-
tén. Den här frågan kommer aldrig att komma upp där. Den är för detaljerad 
och den är för marginell, utan det vi diskuterar i Ålands Kommittén är ett 
nytt självstyrelsesystem och det som vi hela tiden försöker värja oss emot är 
att hamna in i detaljfrågor och inte fokuserar på själva systemet. Så det är 
inte lösningen. Varken på kort eller på lång sikt. Däremot har det en stor poli-
tisk påverkan om vi skulle få massor med sådana här lagstiftnings initiativ till 
riksdagen, som visar på hur styvt och dåligt det nuvarande systemet är med 
två sådana här listor på hur lagstiftningsbehörigheten är fördelad. Så jag 
uppmanar verkligen regeringen att så fort som möjligt initiera en sådan här 
ändring av självstyrelselagen där man påvisar just det här väldigt klumpiga 
systemet, som vi har. Jag hoppas också att regeringen gör flera sådana här 
initiativ under den här närmaste perioden. Fram tills nästa riksdagsval, för då 
kan vi lösa en del problem som vi har i det nuvarande systemet när följande 
riksdag tillträder och det är en ganska kort tidsperiod, som vi då kan göra 
mycket. Men det är inte någon lösning på själva systemet som vi har, utan det 
här skulle vara ett sätt att politiskt visa för riksdagen vad problemet är, för vi 
får ofta frågan om vad som är så dåligt med nuvarande systemet och det är 
svårt att förklara. Säger vi då att det har att göra med § 30 någonting punkt 8 
så det är för lite, för ointressant politiskt. Men det är bra att använda i det 
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fortsatta arbetet med att övertyga våra rikspartier om att vi måste ändra sy-
stemet.  

Så att det här är trots allt en ganska marginell sak som kunde användas 
mera i ett självstyrelsepolitiskt syfte och stötta det arbetet som vi försöker att 
utföra i Ålands Kommittén och gärna flera sådana här initiativ. Tack. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Och tack för det inlägget ledamoten Barbro Sundback. Jag 
delar helt den analys som ledamoten gör dvs. att rent substantiellt så är 
det här inget problem. Men självstyrelsepolitiskt så är det en synnerlig-
en anmärkningsvärd situation. Jag kan inte erinra mig sedan jag kom in 
2003 att vi har haft ett liknande upplägg, för de facto betyder det att i 
rikslagstiftningen som nu indirekt styr hur vi här inom Ålandsöarna 
själv organiserar oss. Så från landskapsregeringens sida kommer vi att 
arbeta vidare med det här, men min förhoppning är också ärligt sagt att 
i samband med utskottsbehandlingen att man kanske också kunde höra 
självstyrelsepolitiska nämnden. Jag tycker att det här är en väldigt viktig 
fråga.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag tror faktiskt inte att det är nödvändigt, att höra självstyrelsepolitiska 
nämnden. Jag tycker att vi håller på att utvecklar ett sådant otroligt by-
råkratiskt system i lagtinget. Papper flyger hit och dit och det ska vara 
utlåtanden. Det vi ska göra är att ta klara politiska ställningstaganden, 
för mig och för socialdemokraterna är det här helt klart. Om de andra 
partierna har samma uppfattning så är det bara att skriva en kläm osv. 
Inte är det så märkvärdigt det här. Jag tror att miljöutskottet klarar det 
här precis lika bra som självstyrelsepolitiska nämnden. Men av anled-
ningen av just den här frågan så skulle det vara viktigt att regeringen för 
sin del skulle plocka fram flera sådana här lagstiftning åtgärder.  

Landshövdingen Lindbäck har ett bra papper om det här.  

Talmannen 
Tiden är ute! 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Från regeringens sida så har vi ingen intention att interferera i 
hur lagtinget organiserar sitt arbete. Det var bara ett försiktigt förslag 
från min sida. Jag tycker personligen inte att det är fel att använda själv-
styrelsepolitiska nämnden i sådana här frågor, men där har vi uppenbar-
ligen olika åsikter om och så kan det också vara. Men det som är be-
kymmersamt tycker jag är de trender som vi ser, där självstyrelsen de 
facto krymper det handlingsutrymme som vi har på olika sätt. Ettdera 
på det här viset att det inte är klart eller att det är oklart vem som ska ta 
hand om det eller att det kommer påbud via EU att vi inte har rätt att 
göra vissa saker. Så självstyrelsen försvagas ju för varje gång som det 
kommer olika propåer.  

Talmannen 
Tiden är ute! 
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Alltså jag delar inte den uppfattningen att det här är en propå eller nå-
gon överbud eller någon förändring. Det här är det nuvarande systemet 
vi har och det ger den här effekten när man har delad förvaltningsbehö-
righet. Men riket har lagstiftningsbehörigheten. Det här är väldigt speci-
ellt det här för normalt följs de ju åt.  

Det jag ville säga är att landshövdingen har presenterat ett väldigt bra 
papper i de här diskussionerna i Ålands Kommittén, där han visar att 
det går mycket lätt att ändra självstyrelselagen men i praktiken så gör 
varken den här landskapsregeringen eller tidigare direkta initiativ. Utan 
på något sätt är det som att man sitter och väntar, som landshövdingen 
säger och att det finns tillräckligt många vägande frågor. Då ska man gå 
fram i det här kravet på ändringar av självstyrelselagen och där borde vi 
tänka om.  

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. 

Enda behandling 

5 Europeiska unionen och Åland – prioriteringar år 2014 och verksamhet år 2013 
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande (SJPN 1/2013-2014) 
Landskapsregeringens redogörelse (RS 2/2013-2014) 
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. 

Diskussion. 

Ltl Danne Sundman 

Tack, fru talman! Självstyrelsepolitiska nämnden har vi givit ett betänkande 
över landskapsregeringens redogörelse nr 2, som heter Åland prioriteringar 
år 2014 och verksamhet år 2013 och jag ber att få förutom betänkandet pre-
sentera det med några ord. För det första så kör vi samma presentationsmo-
dell som tidigare år och jag vill säga att det viktiga i vårt betänkande är de ytt-
randen bifogade utlåtanden från utskottet som nämnden i sitt första stycke 
säger att man omfattar. Så här gör vi för att trycka ut sakpolitiken inom EU 
området i utskotten så att utskotten får bekanta sig med EU politiken inom 
justitie området och det är viktigt att det är där intresse engagemanget och 
kunskapen finns. Den modellen har vi som sagt kört några år nu och nu också 
i år. Efter mig kommer utskottsordförande Pettersson, Sjögren och Beijar att 
presentera sina respektive utskottsyttranden.  

Det är svårt herr talman, att prata om EU denna dag utan att nämna valet 
som vi just ha bevittnat nu i helgen. Nämnden konstaterar att 2014 är ett 
valår vilket innebär att ett nytt parlament tillträder och ny kommission väljs 
under året och för att fortsättningsvis kunna påverka den politiska processen 
inom EU till förmån för landskapets intressen enligt nämnden är det viktigt 
att landskapsregeringen analyserar ett befintligt EU samarbete som skapar 
nya kontakter och samarbete med parlamentet, rådet och kommissionen. Det 
här blir ett pågående arbete under det kommande året när alla personer 
kommer på plats och när det blir klart vilka utskottsparlamentariker som får 
och som vi känner och inte känner osv. och var vi behöver sätta in krutet för 
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att skapa ett kontaktnät. Det här har vi diskuterat från en tid till en annan. 
Man kunde kanske vara systematisk och skapa ett åländskt nätverk av parla-
mentariker som vi känner, framförallt de finska och de svenska men också 
från andra europeiska länder som vi har kontakter med. Flera partier har här 
t.ex. Ålands Framtid med EFA och socialdemokraterna har med sina respek-
tive syster- och broderpartier. Själv är jag del i ett europeiskt parti som nu 
fick två parlamentariker invalda osv. Alla de här människorna som vi känner 
och som vi har gjort till Ålands vänner på ett eller annat sätt eller som man 
kan göra, så bör man använda sig av. Det är så här EU fungerar med kontak-
ter och lobbying och då är det bra att ha ett kontaktnät med parlamentariker. 
Så det här kan man fundera på tillsammans med landskapsregeringen och 
lagtinget.  

Om man nu tar en kort utvikning om det här själva valet så har det varit 
väldigt mycket fokus runt omkring Europa på de här mer extrema rörelserna, 
som har vunnit mark i många länder. I vissa länder betydelsefulla väljarun-
derstöd. Om man nu ser på båda ytterligheter så kan man göra en analys att 
det har handlat om att dragspelet har varit utdraget till vänster och höger 
kanten och det har varit väldigt mycket fokus på de extrema rörelserna i val-
rörelsen och de extrema partierna och deras motsats. Det har gynnat båda 
ändor i den politiska kartan och det har kommit väljarunderstöd. Medan de 
traditionella mittenpartierna i många länder har fått gett ifrån sig väljarstöd. 
Här kan man se på många håll som proteströstningar. Röstar kanske inte 
bara på någon utan man röstar också mot någon och tar tillfället i det här va-
let att göra det. Men man ska ändå komma ihåg om man tittar på valresulta-
tet så är det så att det är de största partigrupperna som man räknar till helt 
rumsrena så har en kvalificerad majoritet fortsättningsvis på parlamentet så 
det är ju inte något omvälvande omkullkastande valresultat. Det sätter stor 
press på i vissa länder, t.ex. i både Frankrike och Storbritannien så har de re-
agerat tydligt och tagit intryck av det här. Man är givetvis rädd att samma val-
resultat ska uppstå lokalt. Så var det här tar vägen och vad det blir av det, det 
återstår att se och det kanske är så att de indirekta effekterna är större än de 
direkta effekterna. Det här får man från åländskt sida följa med och jag skulle 
väl säga att den officiella linjen för vår EU politik, som jag uppfattar det som 
är att vi ser det som ett problem om EU blir mer federalistiskt och mer makt 
koncentrerat till Bryssel bortom vår påverkan. Generellt sett eftersom vi inte 
har en parlamentsplats så är det ett problem redan och ju mer federalistisk 
inriktning projektet har desto större problem för Åland. 

Sen tycker jag, att generellt borde alla som är vän av europeiskt samarbete 
bekymra sig för legitimiteten för EU och det dåliga intresset runt omkring 
Europa som ju yttrar sig delvis i valdeltagandet där totala valdeltagandet är 
bland de 400 miljoner röstberättigade bara 43 procent. En majoritet stannar 
hemma. Det är aldrig bra. I Slovakien enda ner till 13 procent valdeltagande. 
Då har man nog stora bekymmer. Vi ska komma ihåg att år 1994 var valdelta-
gandet 57 procent. Så det här är en oroväckande trend, som tillsammans med 
den stora skepsis som finns på många håll runt omkring Europa till att EU-
projektens utformning, takt och inriktning inte stämmer överens med vad 
man tycker bland europeiska folket. Det är helt klart ett bekymmer.  

Här på Åland ska vi förhålla oss till det här men vi ska framförallt förhålla 
till vår position inom unionen och det blir det viktiga att göra det bästa av si-
tuationen med de förutsättningar vi har. Här på Åland gjordes det ju ett för-

856 



  

sök att i samarbete med SFP få en dels en parlamentariker vald men också ett 
allvarligt försök att få en ålänning vald och det såg vi att det inte gick. Där 
måste man vara ärlig i det här sammanhanget och konstatera att det går inte 
med dagens valsystem att få en ålänning vald. Det är en extrem situation när 
det överhuvudtaget skulle vara möjligt. Så vi har nu provat det spåret och det 
bästa vi får ut av det är gott samarbete med den från SFP invalda parlamenta-
rikern samt det andra spåret som socialdemokraterna företrädde ett samar-
bete med den socialdemokratiska gruppen och det kan räcka ganska långt el-
ler det måste räcka tillräckligt långt för oss eftersom vi inte har några alterna-
tiv. Det var kort om valet.  

När det gäller den åländska representationen i Europa parlamentet så får 
jag presentera vad nämnden skriver. Nämnden skriver så här: ”Genom Lissa-
bon föredraget har Europa Parlamentet fått en starkare ställning i lagstift-
ningsprocessen. Det demokratiska underskottet som råder då Åland inte 
har någon representation i EU-parlamentet har således ökat i och med par-
lamentets ökande inflytande. Detta innebär att det har blivit ännu viktigare 
att se till att Åland får en plats i EU parlamentet. Nämnden anser i likhet 
med landskapsregeringen att frågan ska lösas nationellt genom en ändring 
av vallagen så att landskapet fr.o.m. EU-parlamentsvalet 2019 utgör en 
egen valkrets. Där i samband med revideringen av självstyrelselagen bör 
stadgan intas i självstyrelselagen om att Åland utgör en egen valkrets i 
Europa Parlamentsvalet.” Det finns ingen tid att förspilla, trots att det finns 
fem år kvar till nästa val, utan det är nu slipstenen måste dras på båda de här 
fronterna. Inte läge att ge upp på något vis.  

Talman, i övrigt så är det utskottens yttranden som är det väsentliga i vårt 
betänkande. Nämnden har valt att lyfta fram några av de frågor som utskot-
ten har tagit upp och bl.a. har nämnden bekantat sig med upphandling som 
social- och miljöutskottets ordförande säkert kommer att komma in på, där 
nämnden konstaterar att blankettlagstiftning tillämpas för upphandling över 
EU:s tröskelvärden och att landskapsregeringen därför måste invänta Fin-
lands lagstiftningsarbete. Nämnden anser att det är viktigt att landskapsrege-
ringen aktivt följer med i implementeringen av direktiven i riket samt nog-
grant analyserar den lagstiftning som föreslås och vid behov föreslår anpass-
ning av lagstiftningen till åländska förhållanden.  

Också när det gäller skogsbruk som självstyrelsepolitiska nämnden i likhet 
med finans- och näringslivsutskottet vill understryka vikten av att land-
skapsregeringen följer med utvecklingen av sektorn och aktivt verkar för ett 
produktivt Åländskt skogsbruk och att det ska kunna bedrivas också i fram-
tiden. Till sist har nämnden upprepat sitt ställningstagande om själva ut-
formningen av det här meddelandet och övriga extern politiska dokument 
som kommer till lagtinget och nämnden säger att det borde vara ändamåls-
enligt med t.ex. två årliga redogörelser. En för den självstyrelsepolitiska re-
lationen mellan Åland och Finland och ett för övriga extern politiska relat-
ioner innefattande nordiska frågor, Östersjöfrågor och EU frågor samt öv-
riga utrikespolitiska frågor. Det här är en diskussion som vi hoppas att 
kommer vidare mellan lagting och landskapsregering så att vi får en me-
ningsfull design på de här meddelandena som gör att man kan fokusera på 
rätt saker i rätt tid. Det viktiga med de här ärendena är ju att lagtinget fort-
löpande engagerar sig i EU politiken och det tycker jag att har blivit bättre. 
Men det kan alltid förbättras och aktivitetsgraden kan alltid ökas. Men det 
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måste vara två till att dansa tango. Jag tror att det är viktigt att man i utskot-
ten har möjlighet att inom sitt område att fördjupa sin kunskap inom EU 
politiken. Då finns det en chans att man kan greppa åtminstone en del av 
den. Så jag ser framemot utskottsordförandenas presentationer. Tack. 

Ltl Katrin Sjögren, replik 

Talman! Jag skulle önska att självstyrelsepolitiska nämnden hade varit 
lite mera proaktiv när det gäller upphandling och det nya upphand-
lingsdirektivet. Det är ganska lakoniskt konstaterande att man väntar på 
Finlands implementering. Från liberalernas sida så menar vi att det nya 
direktivet för upphandling har betydande möjligheter och konsekvenser 
för både miljöpolitiken och näringspolitiken. Här finns det i alla högsta 
grad möjlighet att göra självstyrelse politik. Det tycker jag att man borde 
ha gasat på lite när det gäller den frågan. För övrigt anser vi också att 
när det gäller upphandling så har vi ett glapp i vår lagstiftning. Eftersom 
det blir ett osäkert läge och vi kan läsa i tidning efter tidning att myn-
digheter blir dragna inför rätta när det gäller upphandling.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Jag vet inte om man ska kalla det lakoniskt men det konsta-
terande som nämns här det är landskapsregeringens i redogörelsen. Det 
är en realitet man har att hålla sig till eftersom man har blankettlagstift-
ning. Men nämnden gör ju precis så som ledamot Sjögren efterlyser. 
Nämligen att uppmanar landskapsregeringen att aktivt följa med im-
plementeringen av direktiven samt noggrant analysera den lagstiftning-
en som föreslås och vid behov föreslå anpassning av lagstiftningen till 
åländska förhållanden. Jag är helt enig med lagtingsledamoten Sjögren 
om att det här regelverket måste anpassas till de småskaliga förhållan-
den som vi har med närhet till flera marknader när man går utanför 
Åland och behov av att aktivt understöda den lokala ekonomin, eftersom 
vi är ett ö samhälle. Det är det som självstyrelsepolitiska nämnden me-
nar med sin slutkläm.  

Ltl Katrin Sjögren, replik 

Talman! Vi fortsätter att hävda att det finns betydande självstyrelsepoli-
tiska insatser att göra här som skulle ha stor betydelse för näringslivet. 
Vad jag vet så är inte den här landskapsregeringen en stor vän av blan-
kettlagstiftningen. Så det kanske skulle vara skäl att titta på frågan som 
helhet. Upphandlingar har större och större betydelse och det sätter 
krav på myndigheter, kommuner och landskapsförvaltningen, men 
också på näringslivet. Ett klart regelverk gör det mycket enklare för nä-
ringslivet att kunna ha möjlighet att bjuda på upphandlingar när tillfälle 
medges. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Åter igen. Det är lätt att hålla med ledamoten Sjögren. Pre-
cis så är det. Men man ska skilja på de här olika nivåerna. Under och 
över EU:s tröskelvärden. Över EU:s tröskelvärden är man satt att följa 
ett omfattande regelverk som kommer från EU och där kanske det inte 
finns så stora förtjänster att göra en egen lag eftersom det ändå är exakt 
kopia man måste göra. Men däremot när det gäller under tröskelvärden 
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och det är jag säker på att utskottsordförande Beijar kommer att åter-
komma till, så finns det klara vinster med att ta det omaket att göra ett 
eget åländskt regelverk som alla myndigheter skulle följa. När det finns 
lite olika principer att kommunerna gör på ett sätt och landskapet gör på 
ett sätt och landskapets myndigheter gör på ett sätt. Där kunde det vara 
förtjänstfullt att samordna sig och framförallt ålandsanpassa det och se 
till att så mycket av vedhuggningen stannar lokalt i landskapet. Det ska 
vi inte skämmas för eller propagera för.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Minister Wille Valve, replik 

Tack, ledamoten Sundman för ett gott anförande. Jag uppskattar det att 
ledamot Sundman lyfte upp den s.k. Slovakiska paradoxen, alltså att 
Slovakien hade ett pinsamt lågt valdeltagande på 13 procent. Det är ett 
nytt unionsrekord. Det gamla rekordet slogs 2004 med 16,9 procent. Det 
är ett hot mot legitimiteten i Europa Parlamentet om valdeltagandet 
sjunker så lågt.  

Vad gäller ledamot Sundmans förslag om ett åländskt nätverk tar jag 
positivt emot det. Vi har idag ett nätverk för Brysselålänningar. Vi bru-
kar träffas lite nu och då. Det har visat sig vara mycket nyttigt. Det finns 
också planer på att också parlamentariskt motsvarande.  

Avslutningsvis vill jag lyfta fram det här kommissionärsbesöket. Det 
är ju så att landskapet Åland har till dags dato inte haft besök från en 
europeisk kommissionär. Vi har jobbat på det. Jag tog senast upp det 
med Olli Rehns kabinett när jag träffade deras företrädare. Vi har väl 
aldrig varit så nära som när vi nästan fick ner Connie Hedegaard hit till 
Åland för några år sedan.  

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Jag tackar för de upplysningarna. Det här med de paradox-
ala är lite intressant att studera. Jag tog del av en utredning från en tan-
kesmedja Open Europe som är placerad i London, där man menar att i 
flera särskilt östereuropeiska länder så är intresset och kännedomen om 
EU politiken för stort men samtidigt är valdeltagandet lågt. Det där me-
nar man är konstig paradox. Man kan inte bara läsa ut ointresse och icke 
kännedom av lågt valdeltagande. Det är någonting mer också. Det är 
precis som minister Valve säger att det är ett stort problem när valdelta-
gandet totalt snart kommer under 40 procent, som trenden är nu. Om 
det inte vänder. Då har snart en kvalificerat majoritet stannat hemma 
och då börjar det bli svårt att hävda att där har man legitimitet.  

Minister Wille Valve, replik 

Det är huvudet på spiken, ledamoten Sundman. Jag läser precis en in-
tervju med slovakiske ex kommissionären Sefcovic som talar om det 
pinsamt låga valdeltagandet på 13 procent, samtidigt som Slovakiens 
medborgare dokumenterat positivt inställda till EU och EU frågorna lig-
ger högt upp på den slovakiska agendan. Men ändå är valdeltagandet 
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bara 13 procent. Vilket är precis som ledamot Sundman noterar en in-
tressant paradox.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! I likhet med finans- och näringsutskottets konstaterar 
självstyrelsepolitiska nämnden vikten av det här skogsbruket och dess 
problem när EU kommer att gå in och gör en gemensam skogspolitik, 
som kommer att beröra oss.  

Det som oroar mig är när vi behandlade det här EU-meddelandet var 
ju det att landskapsregeringen skriver helt öppet att det inte finns resur-
ser att bevaka det här arbetet som pågår. Och att man i mån av möjlig-
het kommer att övervaka utvecklingen på nationell nivå.  

Jag vill fråga, att har självstyrelsepolitiska nämnden noterat det här 
eller tog man bara till avskrift att finans- och näringsutskottets skrivelse 
för vi alla borde veta vikten av den skogsindustri som vi har här på 
Åland och det är industri som aldrig tar slut om man sköter skogen rätt.  

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Jag tycker att man kan av betänkandet utläsa att de frågor 
som självstyrelsepolitiska nämnden väljer att lyfta, förutom de som ut-
skotten gjort så anser nämnden att de är väldigt viktiga. Mot bakgrund 
av den diskussionen som fördes. Vi ifrågasätter inte att det är brist på 
resurser och när nämnden säger att man vill understryka vikten av att 
landskapsregeringen följer med utvecklingen och aktivt verkar för. Det 
betyder att nämndens åsikt som man ber att lagtinget tar till sin åsikt är 
att man bör om möjligt prioritera det här högre för man ser möjlighet-
erna med den här näringen. Och det är precis som ledamot Brage 
Eklund säger att skogen växer varje dag och vi tar ut allt mindre av till-
växten, så det finns möjligheter att utveckla den här näringen. Då måste 
man mata de orimliga och storskaliga byråkratiska processer som kom-
mer från EU och försöker Ålands anpassa de och hjälpa näringen att 
klara av det.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Jag är tacksam för de orden som ledamot Sundman 
säger att vi har ett gemensamt intresse när det gäller skogsbruksframti-
den på Åland. Som ni vet så sitter jag i opposition och jag försöker föra 
fram mina åsikter men ledamot Sundman sitter i landskapsregeringen 
så han har möjlighet att vara mer aktiv och tillföra resurser för att be-
vaka de här intressena.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Det hoppas jag att alla är, för skogsbruk måste ligga alla 
varmt om hjärtat. Näringsavdelningen i landskapsregeringen har små 
resurser. Särskilt under den senaste tiden har de flesta resurser gått åt, 
åtminstone på ledningsnivå, till jordbrukspolitik. Nu kanske det blir lite 
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lugnare så att också minister Karlström har tid att engagera sig i andra 
politikområden vilket säkert är positiv för dem, när man har fått struk-
turprogrammet i hamn som är ett jättestort paket. 

Jag är säker på att landskapsregeringen gör det bästa man kan med 
de små resurser man har. Man tar till sig den här skrivelsen. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är säkert som ltl Sundman sade, att det senaste EU-valet visar att 
det var en omöjlighet att få en ålänning vald. Britt Lundberg kämpade 
verkligen väl, det tror jag att vi alla är överens om, men det räckte inte 
till. 

Självstyrelsepolitiska nämnden med ltl Sundman skriver att man an-
ser att i EU-valet 2019 ska Åland vara en egen valkrets. Det är klart att 
man kan anse det, men nog bör man också från nämndens sida i så fall 
peka på hur det ska gå till.  

Jag råkade slå upp en Ålandstidning från 12 mars där ltl Sundman fö-
reslog bojkott av EU-valet 2014 för det är inte ett legitimt val. Jag tycker 
att det är två väldigt olika åsikter som kommer fram ifrån Sundman i 
samma fråga. Det här utspelet om valbojkott, finns det några tankar 
överhuvudtaget åt det hållet mera eller har det tåget gått? 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Den tidningen är från 2013 för det första. För det andra så 
har jag inte sagt detta i egenskap av självstyrelsepolitiska nämndens vice 
ordförande. För det tredje så är en valbojkott bara effektfull om alla slu-
ter upp bakom den, om ålänningarnas säger att vi inte deltar i det här 
valet för det är inte legitimt. Ganska snabbt efter den där artikeln så 
framgick det att det inte fanns någon vilja att sluta upp bakom en boj-
kott. Men så gör man runt om i världen när man upplever att val inte är 
legitima. Visst är det aktuellt om vi upplever att man går återigen till val 
utan att vi får delta, så då är den diskussionen också aktuell. Jag vet att 
andra partier också hade det på sin agenda. Men det är alltför djärvt i 
våra politiska traditioner uppe i Norden att göra sådana saker som man 
gör runtom i världen när ett val inte är legitimt. Den åsikten har jag fort-
sättningsvis, det är inte legitimt att vi som självstyrt område ska lämna 
ifrån oss kompetens till ett annat parlament utan att få välja en ledamot 
i det parlamentet. Det står jag fast vid. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Den åsikten har också jag personligen men däremot har jag aldrig föror-
dat valbojkott utan man ska delta i de val som är och sedan kan man 
delta på många olika sätt. Det var tydligen en testballong om jag förstod 
det rätt eller något sorts utspel. Men nog är det ju någonting helt annat 
som framkommer i självstyrelsepolitiska nämndens betänkande. Jag 
tror inte att Sundman ena gången kan uttala sig som ltl Sundman och 
andra gången som vice ordförande i självstyrelsepolitiska nämnden. Det 
är trots allt samma Sundman som det handlar om.  
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När Sundman pratade om nätverk så nämndes inte EFA av någon an-
ledning. Så sent som för två år sedan så hade vi sex EU-parlamentariker 
som satt vid podiet där Sundman står just nu. Det partiet fick fram ifrån 
sju till tolv platser. De är inte ålänningar det är sant men många av dem 
är betydligt mera progressiva än många åländska politiker när det gäller 
att flytta fram små områdens positioner. Varför nämndes inte det nät-
verket? 

Talmannen 
Tiden är ute!    

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! För det första så nämndes EFA när jag räknade upp de kon-
takter ålänningarna har, de var till och med först på listan. För andra så 
är det samma Sundman som tycker det som står här och att valet inte är 
legitimt. Jag vill ju göra valet legitimt och det vill ju alla. Vi vill kunna 
sätta upp kandidater, delta i valet och få en kandidat vald. Därför är det 
ju inte legitimt för att vi inte utgör en valkrets för det finns ingen chans 
för oss att få en person som är knuten till den kompetensförlust och 
överföring som vi har gjort. Det är ingen motsättning i de åsikterna. 
Däremot så valde ju jag att delta i det här valet och stöda den gemen-
samma kandidaten med de fyra partierna som stod bakom. Men Ålands 
Framtid valde att inte stå bakom och det får de förklara själv varför de 
inte gjorde. Vad jag har förstått från Ålands Framtids styrelse och bland 
Ålands Framtid sympatisörer så fanns det en stor majoritet som deltog i 
det här valet och aktivt också stödde den kandidat som jag valde att 
stöda. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Katrin Sjögren 

Talman! Det är sent på året och vi borde ha debatterat det här mycket tidi-
gare. Det är ändå synd att det inte är ett större intresse i lagtinget för de här 
frågorna. Vi är trots allt sammanbundna med EU och det händer mycket som 
också påverkar oss. Trots att valresultatet blev som det blev och att främlings-
fientliga partier tog säte och makt i Europaparlamentet så ska vi ändå komma 
ihåg att de är en minioritet. Det gäller att fortsätta för oss andra att stå upp 
för utveckling, solidaritet och att driva bra frågor framåt.  

Lag- och kulturutskottet har också detta år behandlat redogörelsen om EU 
och Åland. Vi har konstaterat att verksamheten i Europaparlamentet och 
kommissionen präglas av att vi har ett valår. Fokus har därför varit på att av-
sluta pågående ärenden och initiativ.  

Kommissionens prioriteringar under 2014 har sikte inställt på tillväxt och 
jobb. Bland övriga större ärenden kan nämnas lagstiftningen om bankunion-
en, klimatfrågor, reglerna för en civilskyddsmekanisk i syfte att förebygga ka-
tastrofer. Det här visar på hur smärtsamt aktuellt allting är. Vi vet vilka 
enorma katastrofer som översvämningarna på Balkan har medfört. Det här 
betyder också möjligheter, det som är positivt med EU och att gemensamt 
bygga upp strukturer som gör det lättare för oss hjälpa varandra.  
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Dessutom prioriteras förändringar av Schengens visaregler bl.a. för att 
möjliggöra för affärsresenärer, studenter och forskare att få fem års visum för 
flera in- och utresor. Det är mindre byråkrati, det är bra. 

På utrikespolitikens område står frågan om Ukraina högt på dagordningen 
och även förhållandet mellan EU och Schweiz är under diskussion.  

Här gör jag en liten utvidgning när det EU och Schweiz. Det är också in-
tressant mot bakgrund av valresultatet. Relationen mellan Schweiz och Euro-
peiska Unionen grundar sig på bilaterala avtal mellan båda parter. Schweiz 
har genom separata avtal förhandlat sig till motsvarande samarbeten inom 
vissa områden. Det inkluderar bland annat fri rörlighet för personer, avskaf-
fande av gränskontroll, fri rörlighet på arbetsmarknaden, tekniska handels-
hinder och offentliga inköp. Schweiz måste i praktiken följa många EU-
direktiv utan att kunna påverka utformningen, speciellt det som har med 
handel och handelsvaror att göra. Då får man tullfrihet precis som det funge-
rar med Norge. Landet Schweiz har betydligt fler undantag än vad EES skulle 
innebära och det har ansetts ha större möjligheter att avstå att införa EU-
direktivet än vad EES-länderna har. Man tillämpar en så kallad giljotinregel. 
Det betyder att EU har rätt att säga upp avtal. Som ni förstår så har det här 
avtalet stor betydelse för Schweiz. I januari hade man en folkomröstning i 
Schweiz där man kom fram till att man skulle begränsa invandring och för-
handla om avtal med EU om rätt att arbeta. Det här har mottagits mycket ne-
gativt av EU-kommissionen. Man har nämnt den här giljotinregeln och man 
har sagt att den inre marknaden inte är en schweizerost. När Schweiz hade 
sin folkomröstning så skapades ett litet kaos i Bryssel och i kommissionen. 
Det kommer att få konsekvenser för Schweiz. Därför menar jag att det inte 
finns någon orsak att totalt misströsta. Det finns mekanismer inom EU. Man 
kan tydligt markera mot främlingsfientlighet och bisarra element i demokra-
tin. 

Det känns också hoppfullt. De som säger att EU inte ska finnas mera, man 
stöder inte EU-tanken, men vilka konsekvenser skulle vi ha och vilka tryck 
skulle vi kunna sätta bakom t.ex. Ungern och Grekland?  Vad skulle vi kunna 
ha för åsikter om flyktingströmmarna från Afrika och Italien tar hand om 
dem. Som liberal så tror jag fortfarande väldigt starkt på EU-tanken. Vi behö-
ver också lyfta fram de många positiva sakerna som EU för med sig. 

Ordförandeskapet inom EU har för närvarande Grekland och övertas till 
hösten 2014 av Italien. Det grekiska ordförandeskapet avser att arbeta bland 
annat med social sammanhållning, effektiv och innovativ utbildning, 
kvalitetssäkring och högre utbildning. Till de prioriterade områdena hör en 
minskning av ungdomsarbetslösheten och kommissionen uppmuntrar med-
lemsstaterna att t.ex. använda strukturfondsmedel i syfte att minska arbets-

lösheten.  
När det gäller utbildning så diskuterar man också en sak som har varit ak-

tuell hos oss; en europeisk allians för lärlingsutbildning. Kommissionen be-
tonar betydelsen av att investera i utbildning och man vill uppmärksamma 
medlemsstaterna på vikten av att utbildningsfrågor också ses i ett tillväxtper-
spektiv. 

Beträffande kultur så beskrev utskottet ifjol redan att rådet har en arbets-

grupp och man har tagit fram ett nytt program som kallas ”Kreativa Europa”. 
Genom programmet sammanslogs tidigare program för kultur, media och det 
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s.k. Mediamundus. Programmet är nu antaget och ska implementeras. För 
projektet har 1,5 miljarder euro anslagits. Utskottet bedömer att projektet in-
nebär ett samarbete för ett nätverk för kulturorganisationer inom EU och 
projektet kan möjligen vara intressant också för åländska föreningar. 

Det grekiska ordförandeskapet kommer även att titta på kulturen och kul-
turens roll som drivkraft för utvecklingen.  

Här har jag också en liten intressant utvikning. Det finns en legendarisk 
skribent som heter Johan Kroneman som skriver krönikor i DN. Han konsta-
terar att när EU-tanken bland politikerna kommit att gälla ekonomin visar 
kultur, film och TV att vi har mera att ge varandra.  

Följde någon av lagtingsledamöterna med serien ”Bron” när den gick? Ing-
en? Då kan jag bara kort referera till att det var en kriminalserie och det 
skedde ett mord på bron mellan Sverige och Danmark. Det handlade om 
danskar och svenskar och det var också lite intressant ur ett genusperspektiv. 
Det var en kvinnlig huvudrollsinnehavare. Nu har man plagierat det till 
Frankrike och England och kallar den för ”The Tunnel” och gör exakt samma 
koncept. 

Kroneman fortsätter i sin krönika: ”Dessa europeiska samarbeten har gi-
vetvis blivit ekonomiskt nödvändiga med åren, men i kölvattnet har de kul-
turella-, film- och TV-mässiga fördelarna blivit allt mera påtagliga och man 
gör yrkesmässiga vinster. Man samarbetar utmärkt över kulturgränserna 
till och med skådespelare med skilda språk fungerar tillsammans i samma 
rum. Man tar det här samarbetet på fullaste allvar och ser det som skäl till 
att lära nytt och av varandra. När hela EU-tanken bland politiken bara 
kommit att gälla ekonomiskt samarbete visar kultur, film och TV att vi har 
än mera att ge varandra kulturellt och kulturpolitiskt och varför inte med-
mänskligt. Det gör förmodligen också mer för den viktiga europeiska freden 
än ett kol- och stålavtal.” Det tyckte jag var väldigt fint sagt. Jag tror också 
att man inte ska underskatta kulturens kraft. 

Lite om media och TV. Utskottet har fått erfara i samband med behand-
lingen av ärendet att kommissionen har initierat en s.k. antitrustutredning 
som framförallt sätter fokus på de exklusivitetsklausuler som ofta ingår i avtal 
om inköp av amerikanska filmer, TV-program och musik och som innebär att 
programmen enbart får visas inom begränsade områden. Det är inte otänk-
bart att kommissionen skulle komma till slutsatsen att dessa exklusivitets-
klausuler är oförenliga med fördraget vilket skulle kunna öppna för att möj-
liggöra s.k. Play-TV också i andra medlemsstater. Utskottet anser att det är 
angeläget att landskapsregeringen följer utvecklingen på det här området 
men att det huvudsakliga arbetet med TV-problematiken bör ske i relation till 
Sverige och Finland. Men det kan finnas en krok att haka fast beroende på 
hur det ärendet utvecklas. 

När det gäller spelverksamheten konstaterar vi det som vi tidigare sagt ett 
flertal gånger. Vi tycker att det är viktigt att det i lag finns åldersgränser för 
spel och att tillräckliga åtgärder vidtas för att förhindra pengatvätt genom 
spel. Utskottet noterar att planer finns i landskapet på en separat myndighet 
för tillsynen över spelverksamheten och de välkomnas av utskottet. Vi ber 
landskapsregering att skynda på.  

Slutligen några ord om ungdomssysselsättningen och en stor orsak till in-
stabilitet i Europa. Även det grekiska ordförandeskapet vill diskutera ung-
domsgarantin och olika ungdomssysselsättningsinitiativ. 
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Utskottet välkomnar att fokus sätts på ungdomar och ungdomsarbetslös-
heten och noterar att vissa åtgärder vidtagits i landskapet. Men vi förväntar 
oss fortsatta insatser i syfte att förhindra ungdomarnas utanförskap. Tack.   

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Det var fantastiskt att ltl Sjögren nämnde ”Bron” och ”The 
Tunnel”. Bron var ett formidabelt TV-format. Jag vill dock bara tillägga 
att det var mer coolt än att de blott plagierad "Bron" och gjorde "The 
Tunnel". Sanningen är att de köpte formatet. De skapade affärer och det 
visar exakt vilka möjligheter det finns inom EU idag. Det är inte hur rik 
du är, var du bor, vilken bakgrund du har utan det är vilken idégods och 
vilket tankegods du kan skapa. Danskarna fixade "Bron" och de har sålt 
det formatet vidare till England och BBC för att därmed göra liknande 
saker där. Det är någonting som vi kan göra på Åland varenda dag bara 
vi är tillräckligt uppfinningsrika. Det är inte frågan om plagiat utan det 
är ren och skär handel. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Så är det förstås. Intressant i sammanhanget är att den engelska manus-
författaren anlitade den svenska manusförfattaren, Hans Rosenfelt, som 
är mycket skicklig och han har också hjälpt till i det här.  

Men det är precis det här som Kroneman menar i sin artikel, när det 
gäller kultur så finns det oanade möjligheter, dels förstås till business 
men också medmänskliga och att kapa gränser och minska misstänk-
samhet och främlingsfientlighet. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Talman! Tack för det tillägget, precis så ser jag det och det är någonting 
som vi från den här salen bör uppmuntra våra ungdomar till varenda 
dag. Gränser finns inte mera, idag finns det bara möjligheter. Inom EU 
finns det faktiskt fullständigt unika tillfälligheter att göra sig hörd på ett 
billigt sätt. Med hjälp av modern datateknologi och Internet så kan man 
sälja och föra ut sina idéer på ett sätt som vi aldrig förr har sett maken 
till. Tack för den påminnelsen.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Wille Valve, replik 

Tack ltl Sjögren för ett intressant anförande, särskilt om den schweiziska 
giljotinparagrafen. 

Angående Play-TV och den upphovsrättsliga kampen så kommer jag 
att återkomma till det i mitt anförande längre fram. 

 Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Christian Beijar 

Tack, herr talman! Det är alltid intressant när man ska diskutera EU för det 
är alltid lika tomt i salen. Jag har ju varit med i några repriser. Jag kommer 
bra ihåg när dåvarande riksdagsman Gunnar Jansson och tillika lagtingsle-
damot alltid efterlyste mera kunskap och mer engagemang i de här frågorna 

  865 



  

från lagtingets sida när vi gick in i EU. Det är lika aktuellt fortsättningsvis när 
det gäller engagemanget och hur man ska kunna göra det intressant för lag-
tinget och för de enskilda ledamöterna. 

Vi far på olika studiebesök ner till Bryssel åtminstone en gång per mandat-
period och då försöker vi ytterligare peppa upp oss inför de här uppgifterna 
som berör EU. EU är väldigt viktigt och EU är också ett fredsprojekt. Från 
vårt parti är vi väldigt positiva till EU.  

Man kan ju fråga sig varför det inte engagerar så väldigt mycket? När det 
gäller behandlingsprocessen så skriver vi så här: ”Utskottet anser att land-
skapsregeringens redogörelse utgör en bra sammanställning och beskriv-
ning av de EU-ärenden som handlagts under år 2013 och över vilka EU-
ärenden som kommer att prioriteras under innevarande år. Utskottet anser 
dock att lagtinget har bäst möjligheter att påverka ärenden som behandlas i 
samråds- och informationsförfarande, varför utskottet gärna ser att ären-
den i större utsträckning än hittills tillställs lagtinget som samråds- eller in-
formationsärenden”. Då kommer man i lagtingsarbetet in före ärendena är 
slutbehandlande. Man borde titta på det lite mera och få känna att lagtinget 
och dess utskott har ett större inflytande i EU-ärenden. 

Jag ska lite grann gå in på vad vi har behandlat i social- och miljöutskottet. 
Vi har valt att behandla upphandling, EU-strategin för Östersjön, bryta det 
sociala arvet – investera i barnens framtid och Varroa.  Det är de uppgifter 
som vi har åtagit oss att behandla.  

När det gäller upphandlingen så har det varit diskussion redan kring den 
här frågan idag. Man hänvisar bl.a. till social- och miljöutskottet. Där konsta-
terat utskottet att syftet med det nya regelverket är att förenkla regleringen 
och förfaranden kring offentlig upphandling samt att öka flexibiliteten. Syftet 
med reformeringen av EU:s upphandlingsregler är även att öka de små och 
medelstora företagens möjligheter att delta i upphandlingar. 

Utskottet konstaterar att vid upphandlingar under EU:s tröskelvärden till-
lämpar landskapsregeringen och under landskapsregeringen lydande myn-
digheter med undantag av Ålands hälso- och sjukvård landskapsregeringens 
beslut gällande vissa upphandlingar och anvisningarna i handboken om land-
skapets upphandling.  

Utskottet konstaterar också att frånvaron av ett gemensamt regelverk för 
upphandlingar under EU:s tröskelvärden är en omständighet som försvårar 
för de åländska företagen att lämna anbud. Ett gemensamt regelverk för upp-
handlingar under EU:s tröskelvärden skulle enligt utskottets mening vara till 
fördel för såväl näringslivet som de upphandlande enheterna. 

 Därför föreslår också utskottet att landskapsregeringen uppdaterar sin 
handbok inom offentlig upphandling och informerar kommunerna om möj-
ligheten att fatta beslut om att tillämpa landskapsregeringens regelverk för 
upphandlingar under EU:s tröskelvärden.    

Utskottet konstaterar också att regelverket för offentliga upphandlingar är 
komplicerat och svåröverskådligt, varför det enligt utskottet är angeläget att 
landskapsregeringen verkar för att höja kompetensen på området även utan-
för den egna förvaltningen genom information och kunskapsspridning.  

Vi hade mycket och långa diskussioner kring upphandling. Det skulle vara 
viktigt att man skulle öka kunskap och kompetens i de här frågorna också till 
fördel för hela upphandlingsprocessen.   
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Herr talman! Sedan har vi också sagt några ord om Östersjön. Det är ju all-
tid lika angeläget och situationen är alltid lika allvarlig när det gäller Öster-
sjön. När det gällde Nordiska rådet så läste jag att dåvarande talman Torvald 
Eriksson när han höll sitt första anförande i Nordiska Rådet 1970 så nämnde 
han bland annat föroreningarna i Östersjön. Hela Östersjön har ju diskute-
rats nationellt och internationellt under många, många år.  

Utskottet, som är allvarligt oroat över situationen i Östersjön, stöder till 
fullo landskapsregeringens målsättning att minska utsläppen av fosfor och 
kväve inom alla sektorer och att minska övergödningen i Östersjön i enlighet 
med HELCOM:s åtgärdsplan BSAP.  Enligt utskottets mening är det gränsö-
verskridande samarbetet av avgörande betydelse i arbetet för att återställa 
Östersjöns ekologiska status. Utskottet betonar vikten av att landskapsrege-
ringen aktivt deltar i det gränsöverskridande vattenvårdsarbetet inom 
HELCOM och Nordiska ministerrådet samt inom ramen för EU:s Öster-
sjöstrategi. 

Utskottet konstaterar att fiskodlingarna står för en mycket stor andel av 
fosforbelastningen på de åländska vattenområdena, varför utskottet finner 
det positivt att landskapsregeringen arbetar för en kretsloppsbaserad och mer 
hållbar fiskodling. Vi är förhoppningsvis på väg dit med det projekt som 
eventuellt ska starta så småningom.  

När det gäller från avloppsvatten från passagerarfartyg och fritidsbåtar är 
utskottet bekymrad över att det ännu kommer att dröja innan ett förbud mot 
utsläpp av avloppsvatten i Östersjön från passagerafartyg och fritidsbåtar 
träder ikraft. Utskottet vill understryka vikten av att arbetet med frågan om 
att utsläpp av avloppsvatten från passagerarfartyg och fritidsbåtar ska vara 
förbjuden drivs kraftfullt. Det här är en fråga som har engagerat Åland och 
ålänningar i alla tider, framförallt de senaste decennierna. Det är skandalöst 
att man inte har internationellt lyckats få klarare begränsningar när det gäller 
utsläpp av avloppsvatten. Det tar fortfarande ett antal år innan man lyckas 
stoppa det, förhoppningsvis helt.  

Herr talman! I arbetet med att bryta det sociala arvet – investera i barnens 
framtid, så stöder utskottet landskapsregeringens uppföljning av ÅSUB:s 
rapport "Ekonomisk utsatthet och social trygghet" som beräknas vara färdig 
hösten 2014. Det är en viktig utredning att följa upp, den här utredningen 
från 2007, och se om det har skett några förändringar och förhoppningsvis 
några positiva.  

Slutligen, herr talman, så är Åland som känt varroafritt, så våra bin lever i 
högönsklig välmåga. Det innebär att det är förbjudet att importera täckt 
biyngel och fullbildade levande vuxna levande honungsbin till Åland från om-
råden där varroa finns och ställer även krav på årlig övervakning. Uppgifts-
fördelning som angår övervakning är att riksmyndigheterna ska bedöma vil-
ken typ av som är nödvändig och landskapsregeringen och ÅMHM ansvarar 
för verkställigheten av övervakningen.  

Det har visat sig att det 70 procent av bisamhällena i sydvästra Finland är 
smittade av varroa. För att förhindra spridningen anser utskottet att det är 
angeläget att landskapsregeringen noggrant följer utvecklingen. Tack för det.  

Ltl Jörgen Pettersson 

Tack, talman! I förhållandet EU, Åland och resten av världen finns områden 
som både skapar och hejdar möjligheter. Det är såklart baksidan med 
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unionsprojektet att ländernas utgångslägen ofta är fundamentalt olika när 
det gäller syn på skatter, service, kultur, offentlig sektor med mera. Ändå har 
den europeiska unionen på många sätt ständigt utvecklats och gått framåt 
samtidigt som freden över Europa bestått längre än någonsin. Detta är något 
vi alltid måste ha i minnet när det gäller de stenar i skon som unionen förser 
oss lite mindre autonomier med i form av till synes onödiga pålagor och för-
bud. Fred räknas och vår uppgift är att se till att det förblir så, även om par-
tier med unkna ideologier och främlingsrädsla som drivkraft senaste helg 
lämnade mer avtryck i det europeiska parlamentet än vi kanske skulle önskat. 
Det gäller att med freden i åtanke och framtiden som mål hitta lösningar som 
hjälper hela Åland framåt i Europa och på de europeiska marknaderna. Detta 
är vi alla delaktiga i. Åländsk Center är observatör i Europaparlamentets 
tredje största grupp Alde och jag har själv på plats i olika sammanhang lyft 
fram åländska frågor och funnit stor förståelse för dem. Det är också till Al-
degruppen som nyvalde EU-parlamentarikern Nils Torvalds med sin tjäns-
temannaklippa Mats Löfström hör. 

Finans- och näringsutskottet har i hanteringen av redogörelsen om euro-
peiska unionen och Åland valt att lyfta upp några ämnen av mer avgörande 
finansiell och tillväxtvänlig karaktär. Vårt betänkande talar naturligtvis för 
sig själv men det finns fem olika områden jag gärna ordar lite mer om och 
som fel hanterade kan bli utmanande för hela Åland. 

För det första. Den konsoliderade bolagsskatten som sedan några år till-
baka planerats inom EU är inte självklart till fromma för Åland och den 
kommunala rätten till beskattning. EU vill att alla bolag i hela EU ska hante-
ras lika och att skatten med hjälp av en fördelningsnyckel ska fördelas på in-
blandade stater och områden. Här är det viktigt att landskapsregeringen fort-
sätter sitt arbete med att säkra de autonoma områdenas rätt till egen beskatt-
ning. 

För det andra. Framtiden för momsen när det gäller till exempel restau-
rangtjänster ombord på fartyg och ideella föreningar är något som i högsta 
grad berör Åland där transportsektorn har helt avgörande betydelse och före-
ningslivet är rikt och värdefullt. Landskapsregeringen har hittills bevakat 
dessa områden i syfte att inget ska förändras och från utskottets sida under-
stryker vi igår och idag och imorgon vikten att fortsätta kämpa för detta. Vi är 
heller inte ensamma. Meddelandet kom redan år 2011 men då synen på 
momsens framtid skiljer sig rätt markant mellan de olika medlemsstaterna 
har än så länge inget hänt. Det kan inte nog understrykas att inget blir bättre 
med mer byråkrati, alldeles särskilt inte för små företag. 

För det tredje. Svaveldirektivet för sjöfarten är ett dubbel eggat svärd. Å 
ena sidan är det i alla avseenden dags för världssjöfarten att vara med och 
dela ansvaret för allas vår miljö. Redan idag har högre krav på lägre svavel-
halter i fartygsbränslen skapat skillnad i form av lägre partikelhalter i de 
europeiska storstäderna som inte är lika lyckligt lottade som vi med ren luft. 
Hittills är det de facto den landbaserade industrin som fått dra det tyngsta 
lasset. Ändå är övergången till lågsvavligt bränsle för shippingen en kompli-
cerad och dyr historia. Från utskottets sida vill vi gärna påpeka vikten av att 
landskapsregeringen tillsammans med Finlands regering fortsätter sitt arbete 
med att bibehålla eller helst förbättra sjöfartens internationella konkurrens-
kraft. De gamla marknaderna har på många sätt helt försvunnit och ship-
pingen riktar idag in sig alltmer på nya trafikområden, i Medelhavet och bor-
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tom de stora världshaven. På många sätt precis som det var förr då den 
åländska sjöfarten trafikerade oceanerna för att skapa jobb hemmavid. 

För det fjärde. Skogspolitiken och behovet av en skogsvårdsplan är något 
som med jämna mellanrum dyker upp även i den åländska debatten. Det sen-
aste beskedet från EU är från år 2013 då en ny skogsstrategi drogs upp för 
hela unionen. Det är ändå inte samma sak som en gemensam skogspolitik 
men det understryker vikten av att även Åland noga följer utvecklingen och 
arbetar för ett framtida aktivt åländskt skogsbruk. Idag är tillväxten rejält 
mycket större än förbrukningen vilket i praktiken betyder att vi inte lever ef-
ter den hållbarhetstanke som allt oftare genomsyrar vårt samhälle. Skogen är 
energi, tillväxt, arbetsplatser och dessutom till skillnad mot fossila bränslen 
förnyelsebar. 

För det femte. Onlinespel är en allt viktigare del av den åländska framtiden 
har den förening som snart fyller femtio år visat. Ålands penningautomatför-
ening är ett unikt exempel på vad uppfinningsrikedom, hårt arbete, mod, 
strategier och affärsdriv kan skapa. Vårt PAF skapades och växte med 
färjtrafiken och har hittills tack vare visionära beslut lyckats ställa om från de 
gamla affärerna med Pajazzo maskiner till nya digitala framgångar. Internet 
är idag det verktyg som passagerarfärjorna var förr. EU har tagit fram en 
grönbok när det gäller onlinespel på den inre marknaden. Syftet var att en 
gång för alla skapa en bild av hur det ser ut över hela EU beträffande lagstift-
ning kring onlinespel. Grönboken resulterade inte i heltäckande EU-lagar 
men sätter ändå fingret på några viktiga frågor och efterlyser även åtgärder. 
Därför har landskapsregeringen nu inlett en fullständig revidering av den 
åländska lotterilagstiftningen inklusive införandet av en tillsynsmyndighet. 
Detta stödjer utskottet och understryker vikten av att lagstiftning och skötsel 
skapar möjligheter för fortsatt tillväxt och arbetsplatser inom den nöjesindu-
stri som de gamla spelbolagen utvecklats till.   

Talman! Med hänvisning till detta föreslår ett enhälligt utskott att självsty-
relsepolitiska nämnden och sedan lagtinget beaktar vad som lyfts fram i detta 
betänkande. EU ställer krav men skapar också möjligheter. Tack.  

Minister Wille Valve 

Herr talman! Efter europaparlamentsvalet randas en ny politisk verklighet 
som det finns skäl att reflektera över, både i ett bredare perspektiv och i ett 
snävare. Först en personlig reflektion: De största partierna i Frankrike och 
Storbritannien blev Front National respektive UKIP. Detta, mina vänner, är 
inte fråga om renodlat euroskeptiska partier, såsom junilistan som var re-
presenterad tidigare. Detta är partier med kraftiga inslag av främlingsfient-
lighet bland annat.  

Detta är partier, vars ledamöter bl.a. haft den dåliga smaken att utropa 
Hitlerhälsningar under pågående plenum i Europaparlamentet i Strasbourg, 
själva symbolen för europeisk samhörighet och fransk-tysk försoning. Jag är 
bekymrad över att den här ignoransen och historielösheten breder ut sig i 
Europa. Denna beredskap att acceptera den politiska motsvarigheten till 
snabbmat: Taggtråd till gränsen, ut med utlänningarna, stäng gränserna, bort 
med brysselbyråkraterna. Och så vidare.  

Dessa rörelser ger dock sällan ett klart eller matnyttigt svar på hur ECB:s 
styrränta långsiktigt bör hanteras eller hur vi kan stärka lantbrukspolitiken. 
Icke desto mindre sitter de nu i Europaparlamentet, Europas folk har gjort 
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sitt demokratiska val och detta är realiteten. Och det är lätt att stå här uppe 
och kritisera. Betydligt svårare – och kanske en fråga för statsvetare – är att 
besvara frågan om varför 25 procent av Frankrikes medborgare vill att Front 
National ska representera just dem? För det, mina vänner, säger något om 
unionens tillstånd.  Upplever EU:s medborgare, trots centralmaktens an-
strängningar, att ingen lyssnar på dem och att det nu behövs ”en större mega-
fon”? Vad är detta en reaktion på? Har EU:s ”fria rörlighet” blivit ”för myck-
et”? Är detta en reaktion mot EU:s, som man kan uppleva det, extrema detalj-
reglering? Euroskepticism är inget nytt under solen. Tittar vi på brittiska 
UKIP är detta ett av de tydligaste budskapen: För ut Storbritannien ur EU nu 
och, med all respekt, det har man all rätt att tycka.   

Men ju mer vi betraktar dessa partier, som nu tagit säte i Europaparlamen-
tet, ser vi att politiken inte bara riktar sig mot EU:s institutioner eller EU:s 
fundament, utan explicit mot vissa av EU:s befolkningsgrupper. Mot romer, 
mot rumäner, mot invandrare. Det återkommande resonemanget är att det 
går dåligt nu, det finns inga jobb, tillväxten är låg och det är någons fel. 
Denna någon ska nu pekas ut och få sitt straff. Den här typen av resonemang 
har aldrig lett till något gott, bestående resultat. Och det finns därför också 
skäl till eftertanke här på Åland, med vem samarbetar vi och vad kan det ge 
för konsekvenser? Så långt mina personliga reflexioner.   

Vad kan man i övrigt säga om det nyvalda parlamentet? Europaparlamen-
tets grundläggande styrkeförhållanden mellan höger och vänster kvarstår. 
Och liberala ALDE ser ut att fortsättningsvis ha en vågmästarroll som, rätt 
förvaltad, kan gynna också Åland. Sfp:s europaparlamentariker Nils Torvalds 
träder nu in i parlamentet från en starkare position än tidigare – han startar 
från två års erfarenhet av jobbet och hans mandat är ”säkrare”, tack vare 
åländska röster. Vi ålänningar bidrog med 10 966 röster från Åland till Sfp:s 
lista, 2402 fler röster än år 2009 vilket otvetydigt flyttade upp Sfp-
ledamotens position i det nationella slutresultatet.  Tack alla som röstade, 
oberoende vem ni röstade på, nu är det vår plikt att göra det bästa möjliga av 
detta.  

Vad betyder då valet för Åland i bredare bemärkelse? Ett kort svar på det 
skulle kunna vara kontinuitet i en dynamisk era av förändring. Vi har ny 
kommission, nytt Europaparlament, ny specialrådgivare i Bryssel som håller 
på att installera sig, men, vi kan fortsätta med samma samarbetsmodell i för-
hållande till europaparlamentet. Vi har fortsättningsvis ”vår kvinna eller 
man” innanför Europaparlamentet som bevakar vad som händer där som hel-
tidssyssla. Det här för verkningar också för oss. Det innebär att vi kan bränna 
merparten av krutet på att bearbeta kommissionen och rådet.  

Snart har vi kanske också en inkörsport till socialdemokraterna i Europa-
parlamentet. Detta vill jag beröra kort, det är visserligen partipolitiskt men 
det påverkar totalen av Ålands inflytande i EU. Det är BRA om vi får en ny 
inkörsport till Europaparlamentets näst största parti S & D-gruppen. Jag har, 
i mitt ”förra liv”, känt en monolitisk brist på förståelse för åländska frågor då 
jag sökt arbeta för och samarbeta med S & D-gruppen i Europaparlamentet. I 
allra bästa fall kan detta leda till ökad förståelse för åländska ståndpunkter i 
Europaparlamentet. Bra så.  

Att de fem åländska partierna, företrädda i detta hus, samarbetar eller inte 
samarbetar utåt påverkar inte denna landskapsregerings långsiktiga målsätt-
ning att få en egen åländsk europaparlamentariker. Detta kan enbart ske ge-
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nom en ”nationell lösning” som förankras i Helsingfors. Det vill säga såsom 
nämnden konstaterar en ändring av vallagen och självstyrelselagen. Att 
Europas autonomier skulle få en ”all-europeisk” kvot i mandatfördelningen 
betraktar jag som blå dunster, det kommer aldrig att ske. Det har inte funnits 
och kommer inte att finnas en majoritet för detta i Europaparlamentet. I kon-
stitutionellt hänseende finns Regionkommittén för övrigt till just för detta. 
Vill man uttrycka sig lite cyniskt kunde man säga att fundamentet för Reg-
ionkommittén lades år 1994, i stöd av Maastrichtfördraget, för att hålla Euro-
pas regioner på gott humör. Landskapsregeringen anser fortsättningsvis att 
Åland bör få representation i Europaparlamentet och valet har gett oss ett till 
argument: Vi har landets högsta valdeltagande på 57,7 procent och är bevisli-
gen de som bryr sig mest om att påverka i Europa i hela landet.  

Vad sker framledes? Precis som självstyrelsepolitiska nämnden framhåller 
är det nu läge att analysera befintligt EU-samarbete, samt skapa samarbete 
med parlamentet, rådet och kommissionen. Som ett led i detta arbete har 
landskapsregeringen haft förmånen att överlägga med Finlands EU-
ambassadör i Bryssel, har mött företrädare för Olli Rehns kabinett och lyft 
upp våra farhågor kring landskapets skogspolitik. Nästa steg för Åland är att 
fördjupa de europeiska speltillsynsmyndigheternas samarbete. I detta syfte 
deltar jag i de europeiska speltillsynsmyndigheternas årliga sammanträde 
möte i Dublin denna torsdag-fredag.  

Vad gäller självstyrelsepolitiska nämndens betänkande vill jag göra föl-
jande reflektioner: Subsidiaritetsprincipen: Denna fråga är inte ny, utan lag-
tinget har länge velat dela ansvaret för subsidiaritetsprincipen med EU-
enheten dvs. EU-enheten. Vi har redan en överenskommelse mellan land-
skapsregeringen och lagtinget om att landskapsregeringen i sina promemo-
rior tar upp subsidiariteten som en separat punkt och där anger landskapsre-
geringen syn. Det är vi beredda att fortsätta med. Men låt oss dock minnas att 
hela subsidiaritetsredskapet är parlamentariskt till sin natur och avsett för att 
stärka unionsparlamentens inflytande.  

Vem läser då landskapsregeringens EU-redogörelse och nämndens utlå-
tanden? Förvånansvärt många utanför vårt landskap. Både regeringens EU-
redogörelser och nämndens betänkanden läses numera utanför landskapet, 
både i Helsingfors och i Bryssel av dem som vill bilda sig en uppfattning om 
vad landskapet tycker i olika EU-frågor. Det kan vara något att fundera på in-
för framtiden. Jag återkommer till detta längre fram.  

Så till de enskilda politiska sakfrågorna: 
Upphandling: Ja, handboken inom offentlig upphandling behöver uppdat-

eras, likaså landskapsregeringens beslut om offentlig upphandling. Det pågår 
nu en process för att se över landskapets minimivärden för upphandling, ef-
tersom 10 000 eurosgränsen bedömts ställa till ohemult mycket omständlig-
heter inom förvaltningen. Det är rimligt att den höjs. I övrigt hänvisar jag till 
ansvarig minister, vicelantrådet Roger Nordlund.  

Skogsbruket: Ja, vi följer med och vi har prioriterat upp frågan. Vi har sett 
till att de ansvariga tjänstemännen på kommissionen känner till vår stånd-
punkt.  

Så frågor från utskotten, som inte berörts i nämndens utlåtande: Lag- och 
kulturutskottet: Regeringen fortsätter att bevaka upphovsrättsliga och 
elektroniska gränshinder och arbetar på alla plan för att de ska lösas; att lä-
rare kan få använda material från utbildningsradion i Sverige, att vi får till-
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gång till SVT Play och att upphovsrätten utvecklas i en för Åland önskvärd 
riktning. Det kan nämnas att det planerade frihandelsavtalet mellan EU och 
USA, den s.k. TTIPen, inte har något med upphovsrätter att göra och således 
inte heller indirekt innebär ett befästande av dagens upphovsrättsliga regim.  

Finans- och näringsutskottet: Ja, finans- och näringsutskottet har helt rätt 
i att det som mervärdesskattemässigt verkar förnuftigt för riktigt stora före-
tag kan vara vansinnigt för små. Det är ett till argument för att följa mervär-
desbeskattningen noga, vilket vi gör. 

Social- och miljöutskottet: Ålands status som varroafri zon en framgång för 
binäringen. Varroafria bin är att betrakta som en resurs för hela Europa och 
den biologiska mångfalden. Här finns dock ännu saker att göra, främst att 
tydliggöra våra myndigheters förvaltningsansvar. Vi jobbar på den saken 

Avslutningsvis, herr talman, vill jag särskilt fördjupa mig självstyrelsepoli-
tiska nämndens synpunkter om redogörelsen som sådan. Det handlar om 
specifikt om två frågor som nämns i självstyrelsepolitiska nämndens betän-
kande. 

A) Ska vi involvera nämnden i informations- och samrådsärenden? För-
slagsvis ”ja”, om det är av självstyrelsepolitisk betydelse och av en så-
dan dignitet att det är av intresse för nämnden. Kort besvarat. 

B) Nämndens och delvis lag- och kulturutskottets syn på redogörelsens 
format, bör redogörelsen slås samman? Så att vi har en för självsty-
relsepolitisk relation Åland-Riket + en för övrig externpolitik. 

Herr talman!  Jag har tagit mig friheten att göra en SWOT-analys av förslaget 
och därmed också redogöra för landskapsregeringens hållning:  

Vilka är styrkorna?  Det mest uppenbara är att vi får färre dokument per 
år. Vi får en klar uppdelning, till synes i alla fall, mellan axeln Mariehamn-
Helsingfors och allt annat externt. Möjligen kan vi också få synergieffekter 
mellan det nordiska och EU såsom många gånger har framhållits från den här 
platsen. 

Svagheter: Vi hörde tidigare ltl Katrin Sjögren nämnda att den här debat-
ten tar plats sent på året. Ja, programmens aktualitet har redan tidigare kriti-
serats. Programmen lär inte bli mer aktuella av att vi t.ex. väntar med de nor-
diska frågorna tills EU-frågorna är klara. Det finns risk för fördröjning om vi 
ska plocka ihop Nordiska rådet, Nordiska ministerrådet, BSPC, EU-frågor 
och övriga externpolitiska frågor, t.ex. demilitariseringen i viss utsträckning, 
in i samma dokument.  

Svaghet nummer två är att det är rent tekniskt svårare att samordna, redi-
gera och få ihop ett stort dokument än ett litet, avgränsat för ett specifikt 
samarbete. 

Nummer tre: Det finns Risk för att de nordiska frågorna ”drunknar” i de 
mer detaljinriktade och omfattande EU-frågorna. Vi går kanske miste om den 
enda nordiska debatten i lagtinget som vi har per år. 

Nummer fyra: Våra grannar Sverige och Finland har egna nordiska berät-
telser som har sina egna målgrupper, bland annat skickas de till övriga nor-
diska länder. 

Vi kan se en risk för devalvering av redogörelserna som sådana. Tar vi EU-
redogörelsen som exempel så läses den idag utanför Åland omsorgsfullt för 
att utröna vad landskapet tycker. Det är tveksamt om ett ”externpolitiskt” do-
kument skulle kunna erhålla samma aktualitet och dignitet. 
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Möjligheter: Den mest uppenbarliga möjligheten jag ser är att vi får en 
samordning av landskapets externa politik.  

För det andra, vår diskussion, som vi också för här i vårt parlament, 
kanske blir mera övergripande och flyttas upp till makronivå, dvs. om land-
skapets bredare, externpolitiska målsättningar. 

Vilka är utmaningarna? Från landskapsregeringens sida ser vi att den 
första utmaningen är att det kräver nya rutiner. Kanske nya lösningar inom 
förvaltningen. 

Vi bör också vara uppmärksamma på vår egen lagstiftning, särskilt arbets-
ordningens 42 §, enligt vilken en EU-redogörelse ska avges efter att kommiss-
ionens arbetsprogram har presenterats och 32 § om självstyrelsepolitiska frå-
gor. Vi kan tänka oss att titta på det här i samråd med nämnden. 

Den slutsats jag kommer till är att samordningsförslaget inte är oproble-
matiskt idag i ett juridiskt perspektiv, eftersom EU-redogörelsen ska avges 
”snarast efter att kommissionen avgivit sitt årliga arbetsprogram”. Ifall detta 
hinder vore undanröjt uppstår sedan frågan om det är ändamålsenligt och 
vilken struktur ett nytt meddelande bör följa.  

Om detta är vad nämnden önskar så är vi beredda att samråda om det. Min 
preliminära slutsats idag blir dock att den uppdelning som föreslås inte är 
ändamålsenlig för att effektivt föra ut Ålands externpolitik i världen.  

Avslutningsvis, herr talman, ett anspråklöst förslag för vidareutveckling av 
det Nordiska meddelandet. Det ligger förvisso på gränsen för vårt de-
battämne idag. Idag innefattar vår egen nordiska berättelse endast det arbete 
som försiggår inom ramen för Nordiska ministerrådet. Våra nordiska grannar 
inkluderar också annat nordiskt arbete såsom bilaterala möten och arbete ut-
anför Nordiska ministerrådet. Så ett alternativ kunde vara att utöka vår egen 
nordiska berättelse med bilaterala möten och annat. Tack för ordet.  

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, herr talman! Tack minister Valve för ett omfattande och intressant 
anförande. Minister Valve nämnde i sitt anförande att socialdemokra-
terna har fått in en Ålandsvän i EU-parlamentet efter valet. Tidigare var 
minister Valve lite fundersam över intressefrågorna från den socialde-
mokratiska gruppen inom EU. Enligt vad jag har erfarit här tidigare så 
kan jag definitivt säga att nu har vi fått en till Ålandsvän i EU-
parlamentet. Det känns bra för mig. Desto fler vänner vi har och desto 
fler som förstår vår situation så desto bättre. 

Minister Wille Valve, replik 

Så är det ltl Winé. Också i det dagliga arbetet i Europaparlamentet när 
det poppar upp förslag från kommissionen och det gäller att skapa ma-
joriteter för eller emot så kan det vara tungrott för den som specialmed-
arbetare eller t o m en ensam Europaparlamentariker att arbeta. Det är 
mycket bra att Europaparlamentet får förstärkning. I allra bästa fall så 
kan detta leda till ökad förståelse för åländska ståndpunkter och det väl-
komnas.  

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, herr talman! Vi är samstämmiga minister Valve. Det är inte ”i 
bästa fall” utan jag är helt övertygad om att det här kommer att gå bra 
och det kommer att bli bra. Vi har fler som också har förståelse för 
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svenskan, minoritetsspråkets betydelse. Om vi ser på Finland som hel-
het och svenska språket så tror att det här också bli bra eftersom det 
finns flera som har förståelse för svenska språkets situation i Finland. 

Minister Wille Valve, replik 

Ltl Winé, orsaken till att jag uttrycker mig så försiktigt på den punkten, 
”i allra bästa fall”, är att jag inte alls känner till den överenskommelse 
som Ålands socialdemokrater har med de finländska. Jag känner till den 
överenskommelsen som det parti som jag företräder har med ett annat 
parti, därför vore det fel av mig att försöka dra alltför långtgående slut-
satser på detta.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Jag tackar för minister Valves synpunkter över strukturer-
na på de här meddelandena. Som ministern sade så är det någonting 
som vi bör diskutera. Jag tycker att det var viktiga synpunkter. Kanske 
allra viktigast är att det passar in i den årscykel vi har inom åländsk poli-
tik där till exempel den ekonomiska politiken tränger undan mycket och 
man måste koncentrera sig på budgeten i slutet på året. Andra tider 
finns det utrymme att föra diskussioner både i utskott och här i pleniför-
samlingen om extern politik. Då bör vi ha lämpliga portioner att göra 
det i. Det bör sedan också passa ihop med andra aktörer som vi har att 
anpassa oss till utanför Åland t.ex. när det gäller extern politik. Jag ser 
fram emot att vi sätter oss ner, landskapsregeringen och kanske självsty-
relsepolitiska nämnden, och benar i de här frågorna för att få en vettig 
struktur.  

Minister Wille Valve, replik 

Ja, självstyrelsepolitiska nämnden har kastat handsken. Jag har i denna 
debatt försökt att ta upp den och kasta den tillbaka. Det är väl detta som 
på fint språk brukar kallas för dialog. Jag ser uppriktigt fram emot en 
fortsatt dialog med självstyrelsepolitiska nämnden i fråga om formatet 
för våra redogörelser. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Jag tror att det är viktigt med dialog, för visst är det lag-
tinget som bestämmer, men det ska fungera i praktiken också för alla 
aktörer som ska förbereda de här meddelandena. Det är inte så att man 
skriver ut det på dagen för det är ganska mycket material som samlas in 
och sedan sker det redaktionella sammanställningen centralt till exem-
pel när det gäller den här redogörelsen och också när det gäller 32 § re-
dogörelsen. Det är många personer som ska vara engagerade och då bör 
det fungera i allas årscykel. Vi ser fram emot den här diskussionen. Det 
viktiga är att det blir så bra som möjligt och att arbetet flyter effektivt 
här i lagtinget och också för landskapsregeringen. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 
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Ltl Axel Jonsson  

Tack, herr talman! Det här dokumentet har fått delvis nya dimensioner efter 
söndagen. Man kan konstatera av debatten att det inte bara är jag som är 
oroad över utvecklingen i Europa. I många medier runt omkring oss kan man 
läsa om högerextremister som går framåt i Europa. 

Mot bakgrund av detta finns det också goda nyheter som jag ska presen-
tera för lagtinget idag. EFA, europeiska fria alliansen gick fram med hela 70 
procent i EU-valet. Man växte från sju till tolv mandat i EU-parlamentet. Det 
är nästan lika många som Finlands 13 i dagsläget. Hur är det intressant för 
Åland att EFA har gått framåt på det här sättet? Självklart för att Ålands 
Framtid har ett direkt inflytande på EFA:s politik. Genom Karolina Gottberg 
har vi en plats i EFA:s styrelse. Det är ett parti som jobbar för självstyrda om-
råden, för minoritetsspråk vilket uttrycktes här av ltl Winé att det är viktigt 
att man har förståelse för det inom Europeiska Unionen. Det här står högt på 
EFA:s dagordning i Europa. Vi står inför en ny mandatperiod, då är det också 
positivt att de här frågorna nu ges möjlighet att lyftas ännu högre på den 
europeiska agendan än tidigare. Vi har haft stor nytta av samarbetet med 
EFA. Vi kommer fortsättningsvis, förhoppningsvis, också att ha det, åt-
minstone jobbar vi hårt för det inom Ålands Framtid. 

Ser man till exempel på Belgien så är numera NVA, den nya flamländska 
alliansen, det största partiet i Belgien med fyra parlamentsplatser. Det är vik-
tigt att man i Bryssel har den här typen av aktörer som driver viktiga frågor 
när det gäller utvecklingen av olika självstyrelsefrågor och folks självbestäm-
manden i Europa. 

Även i Katalonien gick ERC framåt och har numera 24 procent av rösterna 
i Katalonien och två mandat i EU-parlamentet. Det är intressant också för 
Ålands del när vi strävar till att utveckla vår självstyrelse så att vi vet att det 
finns också andra runt omkring oss som har samma intressen och om har 
förståelse för vår situation.  

Det är inte minst viktigt om man tänker på den andra rubriken efter All-
mänt som vi har under självstyrelsepolitiskt nämndes synpunkter; ”Åländsk 
representation i Europaparlamentet”, vilket fortfarande uteblir, men indi-
rekta har vi flera kanaler, vilket också har nämnts tidigare här i debatten. Det 
är viktigt att vi fortsätter att jobba via vår indirekta representation i Europa-
parlamentet, såsom vi i Ålands Framtid gör kontinuerligt, om vi ska kunna 
utöva inflytande över EU-politiken som blir allt viktigare i ålänningarnas var-
dag. 

Bortsett från det arbetet är frågan hur vi ska komma vidare med utveckl-
ingen av den åländska representationen i Europaparlamentet. Som nämnts 
här i debatten tidigare så trots olika försök till ansträngningar så har det visat 
att dagens system inte är en framkomlig väg, varken kortsiktigt eller långsik-
tigt, för att lösa frågan om representation. Det finns inte tid att utvärdera hur 
man ska lägga upp taktiken inför 2019. Ålands Framtid menar liksom tidigare 
att lagtinget borde ta ställning för att inte godkänna flera fördrag utan att 
Åland ges möjlighet att påverka nya. Inga EU-fördrag ska godkännas av lag-
tinget utan att Ålands folk ges representation i Europaparlamentet. Den 
ståndpunkten står vi fast vid. Vi har drivit den i många konkreta fall. Vi har 
haft många andra partier med oss i den filosofin, men som sedan av olika or-
saker har valt andra vägar. Vi hoppas att det nu finns ytterligare ett läge att 
tänka om och att tänka rätt. Vi behöver göra någonting i praktisk handling 
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och sluta analysera och vänta på nästa val som vi har gjort nu alldeles för 
många gånger. Nej vi måste sätta emot mot Helsingfors om vi ska ha möjlig-
het att få den här frågan löst. Eftersom vi kräver att frågan ska lösas nation-
ellt så måste vi vara beredda att ta den diskussionen och vara beredda att 
också komma med åtgärder om vi inte får förståelse från Helsingfors. Det 
finns ingen annan väg framåt, åtminstone har inte jag hört några sådana al-
ternativ här i debatten idag eller tidigare.  

Tittar vi på några andra intressanta resonemang som finns i detta betän-
kande så kommer upphandlingslagstiftningen att förändras framöver, vilket 
har diskuterats här i debatten. I remissdebatten lyfte Ålands Framtid att man 
en gång för alla borde analysera möjligheten till en åländsk upphandlingslag-
stiftning. Det gäller förstås över EU:s gränsvärden och är intressant för vissa 
fall för Åland. Det kanske inte är så många konkreta exempel per år. Däremot 
gäller också EU:s upphandlingsregler för mindre upphandlingar. Man kan 
inte helt strunta i det när man upphandlar även under de här gränsvärdena. 
Den fria rörligheten är en grundprincip i EU och ska respekteras. Därför är 
det viktigt att vi har största möjliga kompetens på det här området och ser till 
att vi har lagstiftning, regelverk och handböcker uppdaterade och att de är så 
pass anpassade efter den verklighet som är på gång att förändras inom EU. Vi 
måste också vara med och implementera det på ett sätt som är gynnsamt för 
ålänningarna och för den åländska marknaden. Det är bra att vi i lagtinget 
verkar ha en stor samsyn om att det här är ett viktigt område. Jag hoppas att 
vi kan ta det arbetet på allvar och analysera nu när det kommer nya upphand-
lingslagar om det verkligen är det optimala att vi har blankettlagstiftning på 
det här området. Kanske vi behöver skaffa mer kunskap och kompetens på 
det här området för att anpassa det efter åländska förhållanden.  

Även skogsbruket skriver både finans- och näringsutskottet och självstyrel-
sepolitiska nämnden om. I likhet med kollegan Eklund så vill jag trycka på 
vikten av att vi hänger med också på det här området. Det är viktigt för Åland. 
Det är en sektor som har stor potential, vilket vi diskuterade bland annat i 
samband med en motion som Ålands Framtid lämnade in om ett uppdaterat 
åländskt skogsbruksprogram vilket är angeläget. Jag hoppas att det förverkli-
gas inom kort av landskapsregeringen. 

Sammanfattar man kort så har vi en ny mandatperiod som har börjat i da-
garna, det kommer nya människor i Bryssel och det har förstås stora effekter 
också för ålänningar tack vare att vi är med i denna gemenskap. Det är viktigt 
att vi fortsätter att jobba med våra kanaler och att vi också jobbar ännu hår-
dare för att utöka våra kanaler och framförallt den egna parlamentsplatsen. 
Vi har EFA som har gått framåt stort i det här valet och som vi kommer att 
fortsätta att jobba intensivt med. Vi uppmanar också andra partigrupper att 
utöka sitt engagemang och sina kontakter till de europeiska partigrupperna. 
Precis som de nordiska grupperna är viktiga för den nordiska politiken är 
också de europeiska grupperna väsentliga för den europeiska politiken. Vi 
behöver ingångar, vi behöver EFA men vi behöver också kontakter till de 
andra grupperna. Ålands Framtids hälsning till övriga grupper i lagtinget är 
att utöka era kontakter och se de möjligheter som finns bortom en åländsk 
parlamentsplats som vi också förhoppningsvis tids nog ska få. Tack, herr tal-
man. 
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Minister Wille Valve, replik 

Ltl Jonsson säger att vi måste sätta in hot mot Helsingfors. Min fråga 
med anledning av det, är det att betrakta som ett slags innehållsdekla-
ration för Ålands Framtids EU-politik? Vad ska vi hota med förutom att 
säga nej till grundfördrag oavsett innehåll? Finns det något annat också 
som ledamoten avser?  

Ltl Axel Jonsson, replik  

Vi måste deklarera, precis som vi har resonerat tidigare, att om man inte 
kan lösa detta demokratiunderskott från Finlands sida, att man bara ut-
trycker kort och gott att det finns ingen politisk vilja att ge Åland ett 
mandat i Europaparlamentet, så varför ska vi då ha en politisk vilja att 
acceptera detta faktum utan att vidta åtgärder? Det skulle vara intres-
sant att höra hur landskapsregering ser på det här. Hur ska man lyckas 
få den här Europaparlamentsplatsen om vi inte är beredda att ta till åt-
gärder? Vad är den ansvariga ministerns syn på den här frågan? Vilka 
instrument har man som alternativ att sätta emot när vi får fördrag som 
vi helt säkert vet att vi kommer att få på vårt bord här de närmaste åren? 
Vi från Ålands Framtid har ett alternativ till den svala politik som har 
förts från lagtinget i de här senaste fallen när fördragen har kommit hit. 
Men vilken är landskapsregeringens och de övriga partiernas politik? 
Det skulle vara intressant att höra hur man tänker lyckas. 

Minister Wille Valve, replik 

Min fråga var om det finns andra åtgärder, än att rösta ner grundför-
drag, som man kan sätta in som hot mot Helsingfors och jag fick frågan 
tillbaka av ltl Axel Jonsson. Jag upprepar min fråga; finns det andra åt-
gärder? Jag ser inga andra. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Det är tråkigt att den minister som ska jobba med de här frågorna inte 
har några alternativ för hur vi ska ordna vår EU-parlamentsplats. Vi har 
ett tydligt alternativ, ifrågasätt de fördrag som kommer hit, för diskuss-
ioner med Helsingfors och berätta att vi inte kan acceptera detta system 
som vi lever med idag. Vi behöver förändringar, Finland har ansvaret att 
se till att den åländska representationen säkras i Europaparlamentet. Vi 
menar att vi inte kan acceptera EU-fördragen om Finland inte visar 
större förståelse för detta. Det är vår utgångspunkt i den här frågan. Jag 
hoppas att ministern kan gå till sin kammare och fundera om han åt-
minstone inte har några förslag till åtgärder för hur man ska gå vidare i 
den här frågan. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gunnar Jansson 

Tack, talman! Jag vill på den liberala lagtingsgruppens vägnar uttala mig om 
tre saker i detta ärende utifrån självstyrelsepolitiska nämndens betänkande 
och de bilagda utlåtandena. Ämnena gäller subsidiaritet, spel och skog. 

Först ska jag beröra valet i söndags men från ett åländskt perspektiv. Det 
gläder mig och min grupp att väljarna på Åland aktivt deltog i valet till EU-
parlamentet, aktivast av alla om man ser det ljuset av de klassiska valkretsar 
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som finns i detta land i val av republikens president och riksdag. Det för tan-
karna till den spänst som väljarna på Åland visade redan för 70-80 år sedan, 
den gången i ett liknande ärende men det gällde alltså representation i Fin-
lands riksdag och behovet av en realistisk valkretsindelning. Ni kanske kom-
mer ihåg att fram till 1948 var landskapet Åland en del av Åbo södra valkrets 
med en i många stycken slumpartad utgång. Ålänningarna tog sig samman då 
och deras valbeteende kännetecknades egentligen av samma uppträdande 
som vi kunde se i söndags. Ju svårare det var att rösta desto flitigare deltog 
man i valen. 

Det fanns distrikt här på Åland, med de vårval vi mestadels pratade om till 
och med vinterval av president i februari och till riksdagen i mars, där man 
under umbäranden kunde ta sig till vallokalen, förhandsröstning förekom 
överhuvudtaget inte på den tiden. Och det fanns valdistrikt på Åland som 
utmärkte sig med över nittio-procentigt valdeltagande. Det hela kulminerade 
sedan i belöning 1948 när Åland avskildes till en valkrets i val av dessa två or-
gan; republikens president och riksdag i Finland. Jag läser åtminstone, opti-
mist som jag är, ålänningarnas röstning i söndags i ljuset av samma fantasi. 
Jag har också sagt, och jag hoppas det fortfarande, att härmed har vi en gång 
för alla satt punkt för allt tal om politisk bojkott i det här sammanhanget. Det 
är ett förfarande som inte leder någon vart, utan mera spänst, mer aktivitet, 
mera sådant. Jag är därför glad över valdeltagandet och nöjd med utgången i 
det hela. 

Sedan, herr talman, subsidiaritets- och proportionalitetskontrollen i EU, 
denna evighetsfråga. Jag och min grupp utgår ifrån att det alltid måste finnas 
en rimlig proportion med ansträngningar att åstadkomma behörighet och ut-
övning i självstyrelsesystemet och hur man sedan hanterar de behörigheter 
och befogenheter som lagstiftningen ger. Vi kommer säkert alla ihåg att det 
inte sparades någon möda i att åstadkomma en ändring av självstyrelselagen 
59a § för att ge också lagtinget en realistisk och fungerade möjlighet att delta i 
EU:s subsidiaritets- och proportionalitetskontroll. Paragrafen utformades or-
dagrant såsom självstyrelsepolitiska nämnden då ville ha den och formule-
rade den och till vilken både riksdagen och lagtinget enhälligt gav sitt bifall. 
Men hur blev det? Lagtinget utövar i praktiken ingen realistisk subsidiaritets- 
och proportionalitetskontroll. Jag välkomnar därför minister Valves ut-
sträckta hand, för det är nu bara så här som det fungerar.  

Naturligtvis kunde lagtinget teoretiskt bygga upp en apparat som medlem-
staters parlament har, inte minst Finlands riksdag men det är tämligen oreal-
istiskt att tänka sig det. Samtidigt måste lagtinget ha ett system enligt vilket 
kontrollen utförs även i praktiken. Att såsom nu fördela ansvaret för denna 
verksamhet på oss 30 medlemmar betyder ett sådant delat ansvar att det inte 
finns något ansvar överhuvudtaget. Kom ihåg, värderade kollegor, delat an-
svar är inget ansvar. Det måste finnas, såsom vi många gånger har sagt i 
nämnden också, en instans som håller i de här frågorna. Hoppet stod här till 
EU-enheten, den kan inte lagtinget direkt styra över. Här är det helt nödvän-
digt, kollegor, att hitta ett fungerande samarbetsmönster. Annars kan vi säga 
att ansträngningarna, för att justera självstyrelselagen på denna punkt, ge-
nomfördes förgäves och utan resultat. Det är bra att ha ett fungerande pre-
ventivt system för då känner man igen sig i den efterkommande hanteringen 
av ärendena när de i en eller annan form når lagtinget antingen som direktiv 
för implementering eller också som förordningar med direkt effekt. Det är 
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alldeles utmärkt bra att lagtinget i stort sett känner igen sig i det som kom-
mer på den grunden att ärendet har varit här i någon lämplig form innan det 
är ett fullbordat faktum, alltså i EU:s olika organ. Jag tror att den diskussion 
som fördes tidigare här med självstyrelsepolitiska nämnden kan vara en väg 
att nå framgång. Men det förutsätter, och här ska vi förstås ta oss samman i 
lagtinget, ett fungerande samarbete mellan lagtingets kansli och landskapsre-
geringens EU-enhet. Det kan inte vara omöjligt att finna formen för det och i 
den verksamheten vill jag och liberalerna med inlevelse ta del i. 

Därefter, talman, går jag till spelverksamheten. Jag ska avsluta med skogs-
frågor. Spelverksamheten behandlade vi då inte i nämnden dess mera. Vi 
kanske berörde det muntligt men det har inte satt avtryck i vårt betänkande. 
Istället hänvisar jag här till lag- och kulturutskottets utlåtande där utskottet 
då konstaterar hur det ligger till närmast inom EU vad gäller åtgärder mot 
doping och matchfixering samt skydda minderåriga vid spelverksamhet. Ut-
skottet noterar att planer finns i landskapet på en separat myndighet för till-
synen över spelverksamheten och det välkomnas av utskottet. Det här är en 
fråga som vi har behandlat åtskilliga gånger. Jag skulle gärna se att ministern 
vill ge en antydan om var någonstans den processen nu ligger där vi kan få en 
fungerande myndighetstillsyn över penningspelverksamheten och penningin-
samlingsverksamheten som sådan. Det är inte riktigt sakligt att peka finger 
att det är PAF som behöver ha tillsyn. Det här handlar förstås om tillsyn över 
en lagreglerad verksamhet som uppträder i olika skepnader och naturligtvis 
med olika storlek och digniteter. Men där myndigheten utfärdar tillstånd för 
en aktivitet och ställer villkor för dess genomförande så är det också nödvän-
digt med en tillsyn. Den tillsynen efterlyser utskottet här. Jag har tidigare 
motionerat i samma fråga. Vi har i nämnden flera gånger tidigare behandlat 
ärendet. Aktörerna inom branschen har själva efterlyst sådana här saker. Det 
måste till en reform här. Det är alltså inte lämpligt att vi har en och samma 
myndighet som i vissa fall är den tillståndsbeviljande instansen, är den över-
vakande myndigheten, men också den som tar emot avkastningen av verk-
samheten. Det blir lite för många roller för att svara upp mot en organisation 
”ruled by law.” Gärna i något sammanhang, kanske idag redan så kanske mi-
nistern vill uttala sig om var vi nu befinner oss i den här processen. 

För det tredje, talman, skogsfrågor. Det är inte länge sedan som vi diskute-
rade skogsfrågor här i lagtinget och det är en fråga som vi inte kan släppa, 
åtminstone kan jag inte göra det. Det beror inte bara på min bakgrund i 
Jomala skogarna utan det beror på ett genuint intresse för frågan. 

Nämnden skriver på sidan 3 och det ett citat ur redogörelsen: ”Landskaps-
regeringen anger i redogörelsen att man har mycket begränsade resurser 
för detta arbete, men att man om möjligt avser att följa med utvecklingen 
på nationell nivå. Nämnden vill i likhet med finans- och näringsutskottet 
understryka vikten av att landskapsregeringen följer med utvecklingen 
inom sektorn och aktivt verkar för att ett produktivt åländskt skogsbruk ska 
kunna bedrivas även i framtiden.”    

EU:s inflytande över skogspolitiken och framförallt vad gäller möjligheten 
att använda skogsprodukter i energiproduktionen är betydande. Inflytandet 
kommer sannolikt att växa. Det är ingen hemlighet, så ser det ut. Och samti-
digt påverkar verkningarna av klimatförändringarna skogsbruket i Finland 
också Åland, det får vi räkna med. Därför är det, enligt min mening, störande 
att en sådan här viktig primärproduktion inte ska kunna hanteras med andra 

  879 



  

medel än att man hänvisar till bristande resurser. Man, må så vara. Utfästel-
sen om att följa med vad som händer på det nationella planet är gott och väl, 
men det räcker inte till med att följa med, det gäller också att handla. Därför 
vill jag berätta om vad som sker på det nationella planet, mycket i ljuset av 
EU:s aktiviteter.  

Det betänkande som jord- och skogsbruksutskottet i Finlands riksdag läm-
nade i början av maj är slutbehandlat. Det är ett betänkande och statsrådets 
till riksdagen lämnade skogspolitiska redogörelse 2050 med siktet inställt så 
långt i framtiden. Det är det senaste som man inhämta här vad gäller åtagan-
den och överväganden avseende nationell skogsbrukspolitik i landet. Riksda-
gens svar avfattades så sent som den 20 maj 2014. Jag läser egentligen bara 
de sex klämmar som riksdagen på initiativ av jord- och skogsbruksministeriet 
fogade till sitt beslut och som är ett uppdrag till regeringen att så här ska 
ärendet hanteras. Många av de här är sådana att de gäller Finland som så-
dant, andra är applicerbara på våra förhållanden. Men vikten och betydelsen 
av dem kan inte underskattas.  

Jag vänder mig nu kanske inte direkt till minister Valve här, även om han 
är Europaminister så är han inte skogsminister ännu i varje fall. Men jag 
nämner dem för ordningens skull. Eventuellt, ja, frågan har haft mycket 
starka gemenskapsrättsliga kopplingar, det är ingen hemlighet och jag tror att 
de kopplingarna kommer att växa.  

När riksdagen behandlade redogörelsen på basen av utskottsbetänkanden 
och utlåtanden från flera olika håll beslöt också riksdagen med anledning av 
redogörelsen godkänna den och ställningstaganden enligt följande. 

1) ”Finlands ställning som världsledande skogsnation stärks genom om 
att vi effektivare utnyttjar våra naturliga förutsättningar och vår kompe-
tens inom skogsbruket.” Den måste också upprätthållas på Åland. 

2) ”Genom hållbar vård och användning av våra skogar ökas virkesan-
vändningen och vi anpassar oss till klimatförändringen och samtidigt mot-
verkas de negativa effekterna av klimatförändringen. Vård och användning 
av skog måste vara ett godtagbart och eftersträvansvärt mål.” Under den 
förra debatten här i lagtinget diskuterade vi ingående tillväxten, uttag och re-
lationerna mellan dem och behovet av realistiska program jämväl för Ålands 
del. 

3) ”Aktivt företagande med utgångspunkt i diversifierad användning av 
skogen främjas bland annat genom att underlätta generationsväxling och 
flera samfällda skogar. Dessa åtgärder ska samtidigt förhindra att skogs-
fastigheter splittras.”  En för Ålands del mycket relevant punkt.  

4) ”Förutsättningar för nya investeringar och ökad virkesanvändning 
skapas genom att vi förbättrar konkurrenskraften inom skogssektorn.”  Då 
är det naturligtvis de privata aktörerna som man tyr sig till. Den myndighets-
utövningen från landskapsregeringens sida kan ju inte bara täppas till med 
hänvisning till bristande resurser. 

5) ”Den multidisciplinära forskningen måste stärkas för att stödja förny-
else och diversifiering inom skogssektorn.” Någon sådan kanske inte före-
kommer i vår förvaltning, men det hindrar inte att man åtminstone följer 
med vad som sker på EU- och nationell nivå. 

6) ”Finlands ska mera kraftfullt och målmedvetet satsa på initiativta-
gande, samordning, konsekvens och omfattande påverkansarbete när 
skogsfrågor bereds inom skogs- och miljöpolitiken i EU och på det nation-
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ella planet. Det behövs för att garantera diversifierad användning av sko-
garna.” Här kommer EU in i bilden och minister Valve där jämte. Som sagt, 
vi ser en framtid där EU:s engagemang, via skogarnas betydelse samt följder-
na av klimatförändringen kommer att öka. Tack, fru talman. 

Minister Wille Valve, replik 

Tack ltl Jansson för ett gott anförande. Vad gäller skogsbruket så för-
visso är jag inte sittande skogsminister, men ärendet har kommit in på 
mitt bord i och med statsstödet för skogsbruket där landskapsregeringen 
har lämnat ett utlåtande. I korthet ansåg landskapsregeringen att det 
var åt skogen. Vi nöjde oss inte med att bara trycka på sänd-knappen 
och skicka iväg utlåtande i ett brev utan vi åkte direkt till Bryssel, satte 
oss ned med de ansvariga i Rehns kabinett och gjorde mycket tydlig 
klart våra ståndpunkter som lyckligtvis också delas av Finland. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det var intressant denna gång att höra på kollegan Gunnar Jansson, vil-
ket det brukar vara de flesta gånger. Jag konstaterar att han denna gång 
har satt sig väldigt noggrant in i vad skogsstrategi kan betyda och vilken 
strategi man har på den finska sidan.  

Det står så här: ”Landskapsregeringen anger i redogörelsen att man 
har mycket begränsade resurser för detta arbete.” Enligt min erfaren-
het och inblick så är det faktiskt inte riktigt sant. Man skriver vidare; 
”men att man om möjligt avser att följa med utvecklingen på nationell 
nivå.” Det är också det som är vägledande nu för denna regerings ar-
bete. Jag tycker att det är ett ganska nonchalant uttalande och skrivning 
om ett väldigt viktigt ämne, precis som kollegan Jansson var inne på. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, talman! Jag ville lyfta den här frågan just mot bakgrund av den 
debatt vi då förra gången förde och som ändå innehöll, tycker jag, lite 
lovande initiativ och tankar för framtiden. Jag uppfattade också denna 
del är redogörelsen som ovanligt defensiv där ju ändå en del av våra na-
turresurser, en del av primärproduktionen, därför måste vara en angelä-
genhet för landskapsregeringen. För om det inte är angeläget för land-
skapsregeringen, vem ska det då vara angeläget för eftersom den här ty-
pen av näringsutövning underlyder självstyrelsens behörighet? Jag tror 
nog att det finns orsak att kämpa vidare här. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag konstaterar att ltl Gunnar Jansson och jag är helt eniga. 
Det är få industrier, om vi i det här fallet pratar om skogsindustrier, 

där det faktiskt finns naturliga råvaror på Åland. Skogsindustrin är en 
sådan, potatisförädlingsindustri och grönsaksindustrier är andra indu-
strier, men det är väldigt, väldigt begränsade områden där vi har egen 
råvara och det är en förutsättning för att man ska få industrin att fun-
gera. Det är förvånande att man pratar om näringspolitik och att man 
pratar om aktivitet när man faktiskt viftar bort en sådan här viktig sak 
ifrån sig på det sätt som man gör. Det är faktiskt lite skrämmande. 

  881 



  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Barbro Sundback 

Fru talman! De flesta partier här har berört EU-valet. Jag tänkte att jag skulle 
bidra med mitt strå till den stacken.  

Ltl Gunnar Jansson och flera var inne på det höga valdeltagandet. Jag för-
står att han menade i sin historiska tillbakablick att så länge det inte var så 
klart att man skulle få rösta och sedan när man inte hade ett eget valdistrikt 
som motiverade ålänningarna att gå och rösta och hotet mot rösträtten eller 
möjligheten att påverka avgör i hur hög grad hur väljarna motiveras att gå till 
röstlokalerna. Visst är det så. Om den enskilda medborgaren känner att rös-
ten har en avgörande betydelse så motiverar det starkt till att gå och rösta. 

Vid det här valet så framställdes ju talmannens möjligheter att vinna så 
många röster att hon skulle komma in i EU-parlamentet. Det var en bärande 
tanke och ett budskap till de åländska väljarna i den kampanj som genomför-
des. Det var ju faktiskt så. Man sade i offentligheten att nu har en ålänning en 
reell chans att bli invald i Europaparlamentet. Det ser jag som den mest vä-
sentliga förklaringen till att många trodde på det här och gick och röstade.  

Socialdemokraterna hade lite svårt att förstå den här matematiken. Nu 
med facit i hand så verkar ju också andra kunna konstatera att med det un-
derlag vi har så är det i praktiken omöjligt. Sedan finns det andra faktorer 
som jag inte behöver gå in på här för det blir en onödig partipolitisk debatt. 

Det andra är att man säger att nu måste vi trygga det svenska mandatet. Då 
menar man i kampanjerna att man måste trygga det Svenska Folkpartiets 
mandat. Med den retoriken så menar man att andra partier inte kan tillgo-
dose svenska intressen i Europaparlamentsvalet. Nu vet vi att den kandidat 
som fick de allra flesta rösterna i EU-valet i Finland, Alexander Stubb, är fin-
landssvensk. Betyder det att han inte kan trygga det svenska mandatet? Kan 
inte han ta tillvara de svenska intressena på samma sätt som en representant 
från Svenska Folkpartiet?  

Jag tycker att det här är ganska väsentliga frågor som man borde disku-
tera, speciellt om man nu känner lite mera till, vilket jag förutsätter att alla 
här i lagtinget gör, om hur Europaparlamentet är uppbyggt och vad dess syfte 
är. Dess syfte är ju inte att driva enskilda nationella eller minoritetens intres-
sen. Det är klart att det påverkar Europaparlamentets arbete om man kom-
mer från en minoritet eller till vilken nation man tillhör. Men den primära 
uppgiften för parlamentarikerna är ju inte att stå i talarstolen Europaparla-
mentet och ensidigt dundra fram sina nationella intressen. Utan det är att 
försöka skapa ett allt mer sammanhållet Europa, att se till att det finns till-
växt och många, många andra saker som sedan finns på agendan. På något 
sätt så tycker jag att vi kanske inte har analyserat det här valet tillräckligt och 
vad syftet är med att rösta i det här valet ur ett åländskt perspektiv. Jag tycker 
att man förenklar det alltför mycket. Nu ställer vi upp en ålänning, den per-
sonen ska kandidera inom Svenska Folkpartiet, helst vill vi förstås ha en egen 
valkrets och så väljer vi in den här personen och så ska den personen försvara 
Ålands intressen på något vis ganska ensidigt i parlamentet. Jag menar att 
det politiska uppdraget är ganska dödfött. När man har lyssnat på kandida-
ternas valdebatter i Sverige och i Finland så finns det liksom ett glapp i debat-
ten. Reportrarna, redaktörerna och väljarna frågar; hur röstade du i den frå-
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gan? Och då menar man; har du röstat emot nationella intressen eller inte? 
Det är väldigt svårt för parlamentarikerna och kandidaterna att förklara att 
de tillhör en partigrupp som har en agenda och som driver en politik utgå-
ende ifrån europeisk plattform där alla inne i partigruppen måste ge före-
träde till europeiska prioriteringar framom enskilda nationella.  

Det är klart att realpolitiskt har de största nationerna de största möjlighet-
erna att dra hemåt, vilket vi ser där Tyskland och Frankrike dominerar väl-
digt starkt och Tyskland allt mer och mer.  

När socialdemokraterna sade att vi inte tror att det är möjligt att få in en 
åländsk kandidat, i det här fallet talmannen, så blev vi kritiserades för att 
vara opatriotiska. Det fanns inte en intellektuell diskussion och inte en ärlig-
het att det här faktiskt inte var möjligt.  

Nu efteråt så för vår del är vi otroligt nöjda med att vi med lite drygt 200 
röster kan räkna med att få ett inflytande via Mia-Petra Kumpula i Europa-
parlamentet utan att ha betalat ett penni i kampanjpengar dessutom.  

Om jag får vara lite utmanande så skulle det vara väldigt intressant om det 
från åländsk sida också hade funnits en medarbetare inom den största parti-
gruppen Europaparlamentet, EPP. Om något parti här hade samarbetat med 
samlingspartiet på något sätt såsom vi, att man hade garanterat inflytande via 
den gruppen också, då skulle vi haft medarbetare i de tre stora grupperna; 
EPP, den socialdemokratiska gruppen och ALDE-gruppen. Jag tycker att man 
kunde resonera så för att stärka Ålands inflytande och insyn i Europaparla-
mentet på lång sikt. Det kanske inte är det optimala, vi vill ju ha en egen par-
lamentsplats och samtidigt vet vi alla att vi inte får det. Vi ska naturligtvis 
fortfarande ha det som mål, men också som en sorts påtryckning för rikspar-
tierna, att så länge de inte är kapabla att ge oss den platsen så har de ett an-
svar att företräda Åland, speciellt de som representerar de stora partigrup-
perna. Det var några socialdemokratiska kommentarer till valet. 

Jag ska ge ltl Gunnar Jansson mitt stöd i frågan om subsidiaritetsprinci-
pen. När det gäller maktfördelningen mellan riket och Åland då är ambition-
erna höga. Men när man sedan får möjligheten att utnyttja sin makt, som i 
fråga om subsidiaritetsprincipen, då är intresset ganska svalt. Eftersom man 
inte kan utgå ifrån att de enskilda parlamentarikerna ska följa upp det här så 
måste vi ha ett system, precis som ltl Gunnar Jansson sade, som garanterar 
att lagtinget systematiskt försöker ha ett inflytande över lagstiftningen i Brys-
sel.  

Jag har nu länge sagt att jag tycker att hanteringen av EU-ärendena i lag-
tinget inte fungerar. Det kan inte hängas på någon enskild ledamot, på något 
enskilt utskott utan det är fel på strukturen. Det borde vi titta på i samband 
med vår lagtingsordning. Jag anser att det är självstyrelsepolitiska nämnden 
som skulle ha hand om de där frågorna, lite på liknande sätt som stora ut-
skottet i riket. Från någon måste ju samla den kontinuerliga kunskapen om 
vilka ställningstaganden vi har gjort och på vilket sätt osv. Det är kanske dags 
att titta på lagtingsordningen utgående ifrån det perspektivet. Subsidaritets-
kontrollen är intressant, men den kräver en organisation så att det systema-
tiskt blir en uppföljning från lagtingets sida. Att samarbeta med Europaen-
heten är en förutsättning för att det ska fungera, sedan hur det hanteras här 
är minst lika viktigt. Tack, fru talman. 
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Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Ltl Sundback hade ett resonemang om EU-
parlamentarikerns roll när man blir invald och att man i princip repre-
senterar EU. Man representerar nationalstaten och att man borde jobba 
för att EU ska bli så bra som möjligt för befolkningen och jobba med de 
stora frågorna. Man ska inte värna och försvara sin egen nation. Jag 
undrar vilken parlamentariker som far ner dit från de olika nationalsta-
terna som inte värnar om sin hemnation? Det är klart att man känner 
för att också försvara rättigheterna om man ser att man blir påtrampad 
eller överkörd. Tanken är nog att man bevakar sitt eget lands intresse i 
samband med det. Sedan att politiken måste bli gemensam på slutet är 
ju en självklarhet. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag har inte någon annan uppfattning om det. Men lösningen är inte att 
man röstar att nu ska vi ha den här finländska modellen i den här frå-
gan, utan alla lösningar måste ha en sorts europeisk signifikans och re-
levans för att man ska kunna få sådana kompromisser så att en majori-
tet kan omfatta det. Sedan är det intressant att majoriteterna i parla-
mentet är flytande. Det är inte opposition och majoritet vilket gör att 
parlamentet är ganska levande på många sätt. Men när det gäller de nat-
ionella intressena så sker de på rådsnivå. Det är det systemet innan 
kommissionen tar tag i en fråga. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Jag tror att vi förstår varandra. Jag uppfattar ltl Sund-
backs tanke, när hon presenterade det här, att de som blev valda till EU-
parlamentet ska fara ned och jobba för den politik som förs i EU. Men 
jag tror nog att de flesta också bevakar sin egen nations intressen när 
man försöker kompromissa ihop lösningar. Detta är väl ändå tanken 
med att man ska ha en representation där, att man får information och 
att man försöker bevaka sitt eget lands intressen. I slutändan av ett be-
slut gäller ofta kompromisser. Det är självklart. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag tyckte att vi hade ett replikskifte redan om det här. Jag har inte en 
avvikande åsikt. När man tittar på valdebatterna så ställs alltså de nat-
ionella intressena mot de röstningar som de nationella parlamentari-
kerna har genomfört i EU-parlamentet. Det är ju att skapa en politisk 
konflikt där man på något vis kan kritisera parlamentarikern för att ha 
misslyckats med tanke på det nationella intresset.  

I de europeiska sammanhangen så är det realpolitiskt som på alla 
andra ställen, de som är störst har mest att säga till om. De väldigt små 
grupperna har i praktiken inget inflytande överhuvudtaget i Europapar-
lamentet.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Roger Jansson 

Tack, fru talman! Några reflektioner kring den debatt som har varit. Först det 
som definitivt hör ihop med det här ärendet och det som hände i samband 
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med EU-parlamentsvalet i Europa är ju för vår del väldigt viktigt och tvåde-
lat, dels är det vår egen kamp för parlamentsplats och efter Lissabonfördraget 
så är det ju verkligen motiverat att vi skulle ha den. När man studerar den 
konstitution som Finland har i förhållande till det självstyrda Åland och den 
tudelning av makten som finns i landet så har vi en fullständigt oacceptabel 
situation som självstyrelsen kom i 1995 när en del av självstyrelsen plötsligt 
överfördes till Helsingfors, till regeringen och riksdagen.  

Tidigare före Lissabonföredraget hade inte parlamentet en sådan roll i lag-
stiftningen så att det spelade någon större roll. Men nu efter Lissabon så är 
det alldeles klart att det konstitutionellt är fullständigt oacceptabelt att situat-
ionen är som den är och därför måste vi se till att vi vidtar åtgärder inför 2019 
års val så att vallagen och självstyrelselagen parallellt ändras. Det arbetet bör 
inledas omedelbart för att vi ska hinna. Att börja om 2-3 år är för sent redan. 
Vi bör vara ense om den tidtabellen och om sättet som vi ska jobba på. Fin-
land måste delas in i två valkretsar av konstitutionella skäl, av rättsprinci-
piella skäl. 

Den genomförda valomgången här på Åland har stärkt vår ställning. Vi har 
visat att vi månar om självstyrelsens intressen i förhållande till Europeiska 
Unionen genom att ha Finlands högsta valdeltagande. Att vi fick en så bred 
enighet kring en åländsk kandidat resulterade i detta höga valdeltagande. 
Ingen kan säga någonting annat. Förvånansvärt många kandidater, 70 styck-
en, fick röster på Åland. Men satsningen på Britt Lundbergs kandidatur var 
helt enastående från väljarnas sida i landskapet. Det är en stark signal till 
Helsingfors att nu lägger ålänningarna så stor vikt vid parlamentsrepresen-
tationen. Det har visats att det är fullständigt omöjligt att få en av de 13 plat-
ser som Finland har nu valda via nuvarande vallag till Europaparlamentet. 
Våra argument har stärkts betydligt i förhållande till Finland. Precis som mi-
nister Valve sade så finns det inte något internationellt kort i det här sam-
manhanget. Det är att slå blå dunster i våra egna ögon för den som säger 
någonting sådant. Finland måste helt enkelt ge en av sina platser till den 
åländska valkretsen. Det är enda lösningen. Detta om det åländska spåret. 

När det gäller Europeiska Unionens utveckling så har det här valet resulte-
rat i att Europeiska Unionen i sin dagsform håller på att krackelera. Det bety-
der inte att det håller på att falla sönder, utan det krackelerar, dess yta blir 
inte lika välputsat som tidigare. Efter att väljare i ganska stora skaror runt om 
i Europa har sagt sitt så måste det påverka unionens konstruktion. 13 procent 
av medborgarna i Slovakien röstade i EU-valet. Det är ju en katastrof. I de 
flesta länder, nästan alla länder, så är det under 50 procent som röstar. Detta 
är en katastrof också. I Finland var det bara 40 procent. I Sverige var det väl-
digt lågt, där man i val i allmänhet brukar ligga högt, mellan 80-90 procents 
valdeltagande. Det här visar att det har drivits för långt ifrån medborgarna. 
Det har drivits på ett sådant sätt att det har drivits för långt ifrån medborgar-
na. Varför det? Ja, under en följd av årtionden så har det funnits för många 
som har tänkt sig att EU ska bli ett federalistiskt projekt. Därmed har man vid 
varje förändring av grundfördraget inom unionen ändrat så att det har blivit 
mer och mer politikområden som har blivit centraliserade till Europeiska Un-
ionen. Det betyder att närhetsprincipen, subsidiaritets-principen, att besluten 
som berör medborgarna ska fattas så nära medborgarna som möjligt, har 
missbrukats. Principen har missbrukats tidvis å det grövsta. Det är någonting 
som ålänningarna har reagerat på så länge vi har varit medlemmar i unionen. 
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Åtskilliga stridsfrågor som har varit uppe i landskapet i förhållande till un-
ionen har varit sådana som inte borde ha varit centralt beslutade, utan de 
borde vara nationellt beslutade. 

Som jag ser det betyder det här att EU måste byggas om och det måste 
byggas ett nytt grundfördrag som minskar centralregleringen från Bryssels 
sida. EU måste koncentrera sig på sina grundmål; fri handel, fred i Europa, 
brottsbekämpning över gränserna, miljöfrågor över gränserna och numera är 
det också en viss reglering av banksystemen, finansieringssystemen inom 
Europa. Jag tror att signalen från väljarna är just detta; mindre federalism. 
Det är många debattörer efter valet som har uttryckt sig på samma sätt och 
därmed en bantad europeisk union. Intressant är också att man kunde ha 
olika nivåer av medlemskap, EMU är ett sådant och det kan finnas flera for-
mer. 

Tänk om Europeiska Unionen skulle förlora sin medlem Storbritannien? 
Vad skulle då Europiska Unionen vara värd? Ja, sett i ett historiskt perspektiv 
i Europa så skulle det då inte finnas hemskt mycket kvar av Europeiska Un-
ionen.  

Jag är övertygad om att det här valet har gett sådana signaler som kommer 
att kräva en förändring och en utveckling i den riktning som de flesta ålän-
ningar och de flesta nordbor gärna önskar. Jag tror att det är viktigt att Nor-
den tar en ledande roll i den processen för att förändra EU i en mindre fede-
ralistisk riktning.  

Sedan två frågor. En fråga till Ålands Framtid, där ltl Axel Jonsson berät-
tade här just att en av de partigrupper som har ökat sitt stöd i Europa mest är 
European Free Alliance, EFA, där Ålands Framtid är medlemmar. Som vi vet 
så heter partigruppen i parlamentet inte EFA. De heter De Gröna/EFA. De 
som har vuxit så De Gröna. Jag undrar om EFA-medlemmarna i den här 
koalitionen har vuxit. Det är möjligt att de har gjort det men det känner jag 
inte till, men jag vet att den gröna rörelsen har vuxit, inte i Finland men i 
stort sett i alla andra länder. Flera av de här gröna partierna, inte minst de 
gröna i Sverige, betraktas som ett vänsterparti ganska långt i en europeisk 
kontext. Det finska gröna partiet gör det inte, det tyska gör det nog också. 
Som sagt var, det är de som har vuxit. EFA är en mindre del i den här koalit-
ionen och där sitter Ålands Framtid som medlem och Carolina Gottberg som 
styrelsemedlem, men inte i den här koalitionen De Gröna/EFA. Som jag ser 
det så är det inte riktigt av Ålands Framtid att här anföra att den gröna rörel-
sen i Europa är deras rörelse som nu har vuxit. Det skulle vara bra med en 
precisering från de två närvarande ledamöter i Ålands Framtid. 

Sedan framförde också Ålands Framtid att för att få Europaparlaments-
platsen framöver så ska man vägra godkänna förändringar i grundfördragen. 
Det har också funnits förslag från Ålands Framtid i behandlingen av internat-
ionella fördrag att man av samma skäl skulle vägra godkänna dem. Då måste 
man ställa sig frågan: Vad vinner vi på det? Men, det är inte den viktigaste 
frågan, utan vad förlorar vi på det? Förlorar vi möjlighet att få en utvecklad 
självstyrelse? Förlorar vi möjlighet att få en betydligt utvecklad självstyrelse? 
Skadar vi möjligheterna att få ett nytt självstyrelsesystem? Ja, allt detta är ett 
paket som man måste diskutera omkring. Skadar man våra möjligheter att få 
en av Finlands 13 EP-platser? Jag vet inte, men risken finns.  

Ltl Sundback föreslog att flera partier borde ha samarbetat med finska par-
tier så att man via deras meppar skulle ha en roll också i Europaparlamentet. 
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Blir Alexander Stubb fast i Europaparlamentet så har åtminstone vi en sådan. 
Vi från moderat samling på Åland har sett att det är bra om vi fortsätter att 
samarbeta med Svenska Folkpartiet på det sättet som vi har gjort alla tider så 
länge vi har funnits, åtminstone det tidigare frisinnad samverkan, tillsam-
mans med liberalerna och centern på Åland. Vi har, tillsammans med libera-
lerna, hört till de aktivaste parterna i detta samarbete. Det har varit vår första 
prioritet när det gäller samarbete. Skulle vi då hoppa av det samarbetet och 
istället samarbeta med samlingspartiet så tror jag nog inte att det resultat vi 
har nått i Europaparlamentet med medarbetare osv. skulle bli lika. Det skulle 
antagligen bli sämre. Därför tror jag nog att vi fortsätter att prioritera samar-
betet med Svenska Folkpartiet i det sammanhanget. Men nu måste vi lägga 
alla klutar till för att få den här åländska parlamentsplatsen och det talade jag 
om inledningsvis. 

Sedan subsidaritetskontrollen som sista punkten. Den borde hanteras av 
självstyrelsepolitiska nämnden sade ltl Sundback och det är alldeles riktigt. 
Så står det också i den nya arbetsordningen där det i 43 § talas om subsidari-
tetskontrollen. I fjärde momentet sägs: ”I sitt betänkande lägger nämnden 
fram sitt förslag till lagtingets ståndpunkt om huruvida utkastet överens-
stämmer med subsidiaritetsprincipen. Om nämnden anser att utkastet inte 
är förenligt med subsidiaritetsprincipen ska betänkande också innehålla ett 
förslag till ett motiverat yttrande som ska delges Finlands riksdag i enlighet 
med självstyrelselagens 59a §.” Motsvarande reglering finns i riksdagens re-
gelverk. Självstyrelsepolitiska nämnden har redan den här rollen. Kanske ltl 
Sundback ändå avsåg, vilket jag håller med henne om, att engagemanget från 
lagtingets och landskapsregeringens sida när det gäller just den frågan är 
måttligt. Men det har lite att göra med våra bristande resurser som gör att vi 
måste prioritera våra insatser och de är ofta är i själva sakpolitiken. Det är ju 
sällan man via subsidiaritetskontrollen kan få något resultat som gör att 
kommissionen ändrar uppfattning. Tack. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Vtm Jansson nämner här tre saker som måste ändras 
på. Det är att EU har drivits för långt från medborgarna, subsidiaritets-
politiken har missbrukats och grundfördraget måste byggas om. Det här 
är stora frågor och stora saker som man ska få en politisk majoritet för. 
Det finns säkert motkrafter som tycker att EU är bra som det är idag och 
man vill utveckla den linjen, man vill ha mera bestämmande och minska 
bestämmande i nationalstaterna. På vilket sätt ska vi från Åland och 
Finland kunna påverka den här utvecklingen som vtm Jansson före-
språkar? 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! I samband med arbetet i det nya grundfördraget som sedan 
inte blev någonting. Man kan säga att det blev en tummetott som heter 
Lissabonfördraget. I samband med arbetet med det nya grundfördraget 
för ungefär åtta år sedan så var federalisterna i majoritet och de fanns i 
de flesta partigrupperna i Europa. De drev då linjen att EU skulle bli 
mera federalistiskt, man skulle samla på sig mer av det som var nation-
ell behörighet. Det var orsaken till att förslaget till grundfördrag föll. För 
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det visade sig att ute i länderna så var inte den politiska majoriteten li-
kadan.  

I mitt huvudanförande sade jag att det här valet nu visar att federalis-
terna har förlorat, också bland folket, ordentligt sin majoritet som 
egentligen aldrig har funnits. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Jag tror att många av oss har en önskan om att EU 
skulle minska sin inblandning i nationalstaternas lagstiftning och i små 
detaljer framförallt. Tidigare har här nämnts att man borde inrikta sig 
på de stora sakerna; fred, fri handel över gränserna och allt detta. Men 
det har inte gått den vägen och det tror jag är en orsak till att vi har så 
dåligt valdeltagande. Folk har gett upp, man ser inte en möjlighet mera 
att kunna påverka organisationen. Vad är vitsen med att vi röstar, för 
det blir ändå precis som de stora staterna säger. Det här är en orsak. När 
man krymper möjligheterna för människorna att vara med och påverka 
så minskar också intresset att delta.  

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Jag håller med. Den fråga som jag inte hann svara på i 
första replikomgången var hur vi ålänningar ska kunna påverka att den 
Europeiska Unionen ska formas om. Den väg vi ska gå är via regerings-
cheferna i Norden, via våra diskussioner med Helsingfors, Stockholm 
och Nordiska råds sammanhang med regeringscheferna. För det är ändå 
de som sitter på den högsta makten i unionen. Det är de som kan starta 
en process via Europeiska rådet om att ändra grundfördraget. Det är 
klart att mepparna också kan göra det men de är ju 651 och vi får inte 
kontakt med särskilt många. Men där tror jag redan processen har star-
tat efter det här valet. Det är regeringscheferna i Norden som vi ska tala 
med. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Vtm Roger Jansson kanske lite rörde ihop det när det gällde samarbetet 
mellan De Gröna och EFA. Vi från Ålands Framtid har ingenting att göra 
med De Gröna. Men De Gröna och EFA har ett tekniskt samarbete i EU-
parlamentet, det är helt rätt. De siffror som ltl Axel Jonsson, min kol-
lega, nämnde var just att enbart EFA ledamöterna har ökat från sju till 
tolv. Det är tack vare att NVA faktiskt är Belgiens största parti som är ett 
EFA-parti. SNP, Scottish National Party, har gått jättebra i Wales och i 
Katalonien. Jag är inte hundra procent uppdaterad på hur de här fem 
mandaten har fallit. Men Günther Dauen, som jag tror att vtm jag som 
känner till, EFA:s generalsekreterare, kommer hit imorgon så vi får sä-
kert en bra uppdatering.  

 Sedan sade vtm Jansson att det nyss avslutade EU-valet stärkte 
Ålands ställning. Jag är personligen lite tveksam till det men jag hinner 
inte ta det på de här tio sekunderna som är kvar. 

888 



  

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Vi får möjlighet att höra den frågeställningen och de syn-
punkterna. Tack för informationen om samarbetet mellan De Gröna och 
EFA och ökningen från sju till tolv när det gäller EFA. Jag uppfattade 
nämligen att ltl Jonsson också nämnde hela samarbetsgruppens storlek 
som väl är mellan 60 och 70. Men det är möjligt att jag hörde vils på den 
punkten. Tack för den preciseringen om att det gällde sju till tolv.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Ja, så var det. Jag hörde inte heller att ltl Jonsson sade någonting om De 
Grönas ökning och jag är inte heller hundra procent uppdaterad på var 
de landade. Vi är förstås väldigt glada att EFA stärkte sina ställningar för 
de driver precis de frågor som vi ålänningar behöver driva. När det gäl-
ler det nyss avslutade EU-valet så hör det ju till god ton, vilket vi har 
pratat om flera gånger, att man inte säger vad enskilda sakkunniga sä-
ger. Men jag vill nämna det så här så hänger jag inte ut någon. Både vtm 
Roger Jansson och jag satt med i den s.k. Gunnar Jansson kommittén 
när vi hörde sakkunniga och där sades det att Åland ska vara försiktig 
med att koppla ihop sig alltför mycket med SFP p.g.a. att det är de stora 
partierna som sätter den politiska agendan. Jag har personligen hört i 
Nordiska rådet av kolleger från de stora partierna att det där sköter SFP 
åt er och det vill jag varna för. Jag vill vara konstruktiv och jag hoppas 
att vtm Roger Jansson har rätt i sin uppfattning för varken han eller jag 
vet hur det kommer att landa, jag är tveksam till om vi har blivit stärkta. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Det var ett av mina största bekymmer i mitt arbete i riksda-
gen att alla åländska frågor kopplades ihop med svenska folkpartiet. Jag 
kämpade mot det, min efterträdare kämpar emot det och vi ha gjort det 
som parti tillsammans med andra partier i många sammanhang. I det 
här sammanhanget dock när vi har fått en så bra utdelning på vårt sam-
arbete när svenska folkpartiet har blivit representerade i Europaparla-
mentet har vi dock sett ett särskilt intresse av att fortsätta det så länge vi 
inte har en egen parlamentsplats. Det är pragmatiskt klokt tänkt har det 
visat sig. Om vi omedelbart startar en process att få vallagen ändrad och 
Finland indelat i två valkretsar kommer valresultatet, eller deltagandet 
att vara till vår fördel. 

Remiss efter bordläggning 

6 Max tre valperioder i lagtinget 
Ltl Anders Erikssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 19/2013-2014)  
Ärendet bordlades 26.05.2014 då talmannen föreslog att ärendet remitteras till lag- och 
kulturutskottet. 

Diskussion.  
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Ltl Anders Eriksson 

Fru talman! Det här är ett ärende som har rullat med ett tag på föredrag-
ningslistan och är nu uppe till diskussion för första gången. Syftet med åt-
gärdsmotionen är att vitalisera den åländska politiken.  

Forskning visar att de flesta människor mår bra av att byta arbetsuppgifter. 
Efter ett antal år går mycket på rutin och det kan lätt bli dåligt engagemang 
och slentrian. Speciellt arbetsuppgifter som kräver kreativitet och nytän-
kande vinner mycket på att utföras av nya och motiverade personer. Inom po-
litiken borde entreprenörskap och nytänkande värdesättas betydligt mer än 
vad det gör i dag. Nya människor i nya miljöer tänker ofta utanför boxen på 
ett positivt sätt. 

Förnyelse inom den åländska politiken underlättas inte heller av att det 
s.k. politiska etablissemanget ofta återväljs vart fjärde år. Här är inte finger åt 
någon annan, jag är orolig för att jag kan räknas till den kategorin själv. Möj-
ligheten att som ny kandidat bli invald i lagtinget är liten så länge etablisse-
manget sitter kvar. Vi har av naturliga orsaker pratat väldigt mycket EU-val 
och jag tror att bl.a. EU-parlamentariker Nils Thorvalds stora framgångar i 
EU-valet kan vi koppla till detta, man har suttit där och räknas som etable-
rade, vet vad man pratar om man har ett enormt försprång. 

För den som ändå lyckas bli invald speglas den första valperioden av 
mycket nya idéer, att lära sig lagar, spelregler och den historiska återkopp-
lingen till dagens politik, att läsa in sig och lära sig det politiska hantverket.  
Under den andra perioden är de flesta på topp, kunskapen finns samtidigt 
som nytänkande är kvar. Under den tredje fyraårsperioden har många blivit 
fångar i systemet, absolut inte alla och en viss mättnad infinner sig, det är na-
turligt så är det i alla sammanhang. Fyra, fem år räknar man inom i närings-
livet att man är på topp inom topptjänster. Sitter man kvar efter sju år brukar 
det bli försent för att byta. Människor är inte olika om man jobbar inom ett 
företag eller om man jobbar som politiker. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att tre fyraårsperioder vore det opti-
mala för politiskt uppdrag i lagtinget. Många politiker skulle må bra av att 
komma ut i verkligheten emellanåt. Kanske speciellt s.k. heltidspolitiker som 
inte driver företag eller annat sida vid sida med sitt politiska värv. Efter att 
man varit borta från lagtinget under en valperiod skulle det vara möjligt att 
kandidera igen. 

I klämmen uppmanar vi landskapsregeringen att undersöka om lagstift-
ningen kan ändras så att det enbart skulle vara möjligt att sitta i lagtinget 
högst tolv år sammantaget. 

Herr talman. Man kanske kan tänka sig att det kan vara ett hot mot demo-
kratin, man kan inte inskränka hållbarheten. För att få svar på den frågan har 
jag tittat på den lagstiftning som finns, självstyrelselagen §§ 9, 13, 67 och 68 
som berör valbarheten och främst § 9 som är relevant som säger att man 
måste ha hembygdsrätt för att vara valbar. 

Landskapslagen om lagtings- och kommunalval innehåller mest teknikali-
teter här finns inget direkt som berör valbarheten. Lagtingsordningen är det 
som jag anser är mest relevant och speciellt § 7 där rubriken är ”valbarhet 
och inskränkningar i rätten till lagtingsuppdrag. Valbar i lagtingsval är 
varje röstberättigade som inte är omyndig eller som innehar en militär 
tjänst. Förlorar en ledamot sin valbarhet upphör hans eller hennes uppdrag 
som ledamot av lagtinget”. De är första momentet. 
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Det andra momentet, ”en ledamot som valts till medlem av landskapsre-
geringen ska frånträda sitt uppdrag som ledamot av lagtinget för den tid 
uppdraget i landskapsregeringen varar. Under denna tid inträder ersätta-
ren i hans eller hennes ställe i lagtinget. En medlem av landskapsregeringen 
som valts till ledamot av lagtinget ska avgå från landskapsregeringen om 
han eller hon inte enligt bestämmelserna i detta mom. frånträder sitt upp-
drag som ledamot av lagtinget”. 

Med det här vill jag peka på att det redan nu finns inskränkningar i valbar-
heten. Militärtjänst och bakgrunden till det har jag inte forskat i men kan 
tänka mig att det hänger ihop med den demilitariserade status vi har. Däre-
mot det andra moment att man inte kan sitta i landskapsregeringen och lag-
tinget samtidigt, den s.k. lex Gunnar, det var samtliga partier inledningsvis 
inne för i den parlamentariska gruppen som tittade på den nya lagtingsord-
ningen och arbetsordningen. Hela utskottsstrukturen är uppbyggt för att lex 
Gunnar ska försvinna. 

Avslutningsvis är det inte ett hot mot demokratin och det är fullt legitimt 
att inskränka valbarheten om man tycker att det finns goda motiv för det. 
Motivet att vitalisera den åländska politiken är ett gott motiv. Tack. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Jag vill veta om Ålands Framtid och speciellt Anders 
Eriksson känner till om det finns något land i världen där man tillämpar 
den föreslagna principen? 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Som svar på den ställda frågan, nej det gör jag inte. 
Jag nämnde i motiveringen att det är bra att tänka utanför boxen. Vi är 
ett parti som inte alltid behöver kopiera andra, jag känner inte till och 
har inte undersökt det. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Har ltl Anders Eriksson någon förklaring till varför det knappast finns 
en sådan princip, var kan det bero på? 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag kan inte svara på den frågan, det kan säkert finnas ställen där man 
vill vitalisera politiken och få in nya, unga, driftiga krafter men jag kän-
ner inte till det så därför kan jag inte svara på det. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Det är en central fråga varför ett sådant system finns någon-
stans. Jag har försökt anlita sakkunskap på området och har inte funnit att 
det här skulle finnas någon annanstans. Det svar jag får är att själva tanken är 
helt främmande för ett demokratiskt system. Ett demokratiskt system som 
bygger på representativ demokrati är det väljarna som fritt avgör vem de 
lägga sin röst på. 

Begränsningar i valbarheten är mycket tveksamma, det finns kanske något 
som kan jämföras med det här, de s.k. valtrösklarna att man måste få ett visst 
antal röster i val, parti för att kunna komma in i ett parlament. Redan den sa-
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ken är mycket omdiskuterad och det finns en del statsvetare som tar avstånd 
från det. En annan modell är de långa listorna, är det partierna som ska av-
göra i vilken ordning kandidaterna kommer in i ett parlament eller är det väl-
jarna? 

Motivet att man vill vitalisera politiken låter väldigt bra men man kan inte 
på förhand säga vad det är som vitaliserar politiken. Jag tror inte det finns 
någon dokumenterad erfarenhet av att man blir mindre vitaliserande ju 
längre man sitter i lagtinget eller i något annat parlament. Hur vital man är, 
det är nog ett omdöme som väljarna tar i beaktande. Jag är förmodligen den 
ledamot som blivit invald flest gånger, jag tror att det är åtta gånger jag blivit 
vald till lagtinget. Jag känner inte att min vitalitet har avtagit med åren, tvär-
tom är jag fortfarande en av de mest aktiva i lagtinget. Jag tycker fortfarande 
att det är lika intressant och spännande och det har väljarna belönar mig för 
varje gång. 

Däremot finns det sådana som har suttit här betydligt kortare perioder och 
kanske inte varit särskilt aktiva. Det är en konstig kliché att man mår bra av 
att komma ut i verkligheten, det tyder på en uppfattning om att det vi sysslar 
med här är verklighetsfrånvänt och har ingenting att göra med det som sker 
utanför lagtingets väggar. Det vill jag ta kraftigt avstånd från. Genom politi-
ken har jag fått möjlighet att träffa otroligt mycket människor som på olika 
sätt representerar den verkligheten som vi här i lagtinget försöker förhålla oss 
till. 

Det är en underliggande kritik av vårt nuvarande system att det inte skulle 
fungera demokratisk eller effektivt, väljarna röstar tydligen in fel personer 
om de röstar in någon person flera gånger än som här angivits. 

Herr talman, av det här anförandet torde det framgår tydligt att jag tycker 
att det här är en mycket dålig motion. Det är inte vi som ska avgöra på vilket 
sätt man försöker begränsa olika medborgares möjlighet att bli vald till lag-
tinget. Den makten ska alltid ligga hos väljarna och folket i så hög grad som 
möjligt. Den här begränsningen, lika som med kvoter och långa listor, är alla 
sådana åtgärder där det är parlamentet själv som försöker begränsa tillgäng-
ligheten till parlamentet. Det kan mycket väl ifrågasättas alla dessa åtgärder 
men min uppfattning är att det är väljarna, folket som ska avgöra vem som 
ska sitta här och inte en massa konstiga regler. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! Ltl Sundback tycker inte om och stöder inte motion-
en och det hade jag inte väntat mig heller. Hon räknar upp att det är väl-
jarna som avgör och hon tycker inte att kvoteringar och långa listor, 
utan i princip väljarna som sätter in den som ställer upp. Tanken bakom 
motionen är delvis att det är väldigt svårt för unga och nya kandidater 
att ha en chans att komma in i parlamentet eller i politiska organ, 
kanske lättare i fullmäktige i kommunerna för där är bekymret att få folk 
att ställa upp, men åtminstone hit i lagtinget för att ta upp kampen mot 
det som är etablerade för att få röster. Skulle man ha en paus efter tre el-
ler fyra år kanske man kunde släppa fram någon yngre politisk kraft.  

Talmannen 
Tiden är ute! 
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Visst kan man hålla med om att det är svårare för yngre, kvinnor, inflyt-
tade det har inte bara med ålder att göra. Det beror antagligen på att väl-
jarna i hög grad röstar på någon som de redan tror på och har erfarenhet 
och det kan man inte klandra dem för. Det måste ha friheten att göra det 
utan några begränsningar. Vi vet inte heller om förslaget skulle innebära 
att yngre kom in, inte vet vi, knappast. Det är mycket spekulation i detta, 
man ska inte begränsa medborgarnas rätt att avgöra vem som blir in-
vald. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! Det är spekulation åt båda håll, ltl Sundback kan inte 
heller veta om det skulle hjälpa till att flera nya kandidater kommer in 
likaväl som vi vet, men de ges en möjlighet. Vi har könskvotering när det 
gäller styrelser för att lyfta fram manliga eller kvinnliga kandidater, där 
är det helt okej. Det här är en typ av kvotering för att få in en föryngring 
i politiken, vad är skillnaden? 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Skillnaden är kolossalt stor. Jämställdhetslagen säger uttryckligen att i 
församlingar dit man väljs har man ingen kvotering, skillnaden är att 
väljarna avgör. Det finns parlamentet där man kvoterar in ett visst antal, 
det kan man kanske diskutera, med jag tror inte på det heller. När man 
t.ex. utser representanter för sina partier i olika organ, där kan man 
skola upp och ge förtroende åt yngre partimedlemmar för att få mer syn-
lighet, för att lära sig och få erfarenhet osv. och på det sättet ganska 
snabbt, om det är talangfulla och intresserade, vinna väljarnas förtro-
ende. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Till de tappra ledamöter som är kvar vill jag säga med all re-
spekt, jag har sådan för Ålands Framtids lagtingsledamöter, om man läser 
mellan raderna har den här motionen ganska stort underhållningsvärde. 
Även om jag själv brukar delta, om det skulle finnas en populismtävling har 
jag kanske någon gång varit åt det hållet, den här motionen skulle nog vinna 
om vi utlyste en tävling. Den är svårt populistisk och jag får gratulera till full-
träffen.  

Så här kan det diskuteras runt kaffebord, lunchbord och på kalasen ”att 
nog borde det där som suttit där länge borde bort allihop och nya friska 
krafter in”. Man måste komma ihåg när man säger det föraktar man väljarna. 
Man kan som politiker någon gång känna att hur tänker väljarna? Då är man 
ute på djupt vatten när man börjar förakta väljarna och t.o.m. skriva ned det i 
en åtgärdsmotion. Väljarna får alltid de politiker de förtjänar, varken mer el-
ler mindre. Väljarna har alltid rätt oberoende hur tokigt det beter sig, det är 
demokratins grundbult. 

Även nu i Europaparlamentsvalet hade väljarna rätt, sånär som på en enda 
röst hade de rätt. Man kan aldrig säga att det hade fel för då är det inte de-
mokrati, då är det någon som sätter sig över folket. 
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Att införa sådana begränsningar i en representativ demokrati då förstår 
man inte vad representativ demokrati är. Det är populärt att vara någon sorts 
-ist nuförtiden, jag vill erkänna att jag är en stark i demokratist, jag är starkt 
för demokrati i alla dess former och nivåer. Det känns direkt fel när man 
kommer med begränsningar. Jag skulle vilja släpa hit stenen som Ålands 
ungdomsförbund reste en gång vid Finströms kyrka där det står att ”frihet är 
bästa ting”. Det gäller också när man utformar regelverken för representativ 
parlamentarisk demokrati, när det gäller att välja parlamentet. 

Det är viktigt att man inte blandar ihop andra saker med hur parlamentet 
utses. När vi utser organ, både här och på kommunal- och annan nivå, då kan 
man ha kvotering för att gynna vissa intressen. Det är inte samma sak som att 
kvotera in till parlamentet, det är betydligt allvarligare eftersom här sitter 
Ålands folk ca en ledamot per tusen invånare och det ska avspeglas så nog-
grant som möjligt det ska vara unga, gamla, erfarna och nya oerfarna männi-
skor osv. Om vi säger att vi alla är brända efter tre valperioder och måste en 
period i samhället, då sätter vi oss starkt över ålänningarnas förmåga att välja 
sina företrädare. 

Jag roade mig med att titta lite. Det är inte ovanligt att en förstagångskan-
didat kommer in, snarare tvärtom är det regel att det inträffar så gott som vid 
varje val. Under de val jag har varit med har det kommit åtminstone en varje 
gång. Även om det kanske inte är lätt, men det händer. Vid varje val är det i 
storleksordningen 1/3 av lagtinget som byts ut p.g.a. de inte ställer upp, åker 
ut eller väljarna röstar inte in dem igen. I dagens lagting är det ungefär 1/3 
som har tre eller fyra valperioder, det är inte fler och jag hör själv till den 
tredjedelen som har suttit här i fyra perioder. 

Att generellt säga att sådana som jag och ltl Sundback m.fl. inte är kreativa, 
inte tycker att det är värt att satsa på osv., man ska vara försiktig att generellt 
recensera andra ledamöter på det sättet, däri består väl lite innehållsvärdet. 
Däremot är det viktigt att påpeka, som görs i motiveringen det vill jag lyfta 
fram, inom politiken borde entreprenörskap och nytänkande värdesättas be-
tydligt mer än vad det görs idag. Men det är nog lika illa, det kommer in nya 
bromsklossar och gamla bromsklossar slutar, om man ska ge sig in på att 
värdera ledamöter.  

Generellt, fast jag suttit i fyra perioder, är vi alltför försiktiga att utnyttja de 
möjligheter som finns. Det har inte att göra med hur länge man har varit, 
tvärtom kan det bli så, vilket jag har märkt när jag växte upp inom politiken i 
fyra valperioder, det som är erfarna och varit länge vågar ta steg och göra för-
ändringar för de är säkra i sin kunskap om systemet. 

Den förmågan, om jag ska våga mig på att spekulera, kan hos nya ledamö-
ter vara starkare eftersom man är osäker och inte känner till. För att bryta ny 
mark måste man veta vad man håller på med. Där är det kritiskt i vårt poli-
tiska system både på lagtings- och kommunal nivå att ha tillräckligt med 
kunniga, erfarna politiker eftersom även de byts ut och slutar och t.o.m. avli-
der. Att införa en begränsning och ta bort valbarheten för personer skulle 
kunna få stora följder. I vårt system litas det mycket på politikernas egen 
kunskap och erfarenhet, vi har inte så många tjänstemän. I kommuner och i 
lagtinget är det en viktig kunskapsmassa som finns hos ledamöterna, mycket 
viktigare och mer kritisk än i stora parlamentet där man har tusen tjänste-
män som i Sveriges och Finlands riksdag. Man ska gå försiktigt fram med 
hänvisning till att vi behöver erfaret folk. Vad det har för åsikter och ideologi, 
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men det kan i alla fall och är erfarna och kan berätta, det har jag själv upp-
skattat under min tid i politiken. 

I demokrati och debatt behövs nytt tänk sådana som inte riktigt vet och 
som är entreprenöriella för det har inte alla begränsningar, som kastar fram 
tokiga idéer. I andra ändan behövs sådana som är strukturerade och erfarna 
och kan säga att så här var det för 30, 50 år sedan. I blandningen, i debatten 
kommer det samhällsutveckling, det var nog inte riktigt som den unga, nya, 
färska ledamoten sa, men det var inte heller som den gamla stofilen sa som 
varit jättelänge utan någonting mitt emellan, det är debatt och resultat av en 
debatt. Det ska inte vara att vi kapar bort den ena delen och så tar vi bara det 
nya fräscha, vackra unga människorna, så funkar inte representativ demo-
krati. 

Många politiker skulle må bra av att komma ut i verkligheten. Det är inte 
många här i lagtinget, om det ens är någon, som befinner sig i någon overk-
lighet. Utanför lagtinget har de engagemang i föreningar, i sin familj, i före-
tag, i sitt grannskap, byar och kommuner det är ingen som bor i Ålands lag-
ting dygnet runt och inte ser något annat. Verklighetsförankringen, visst kan 
den bli skev om man är lagtingsledamot det märkte jag själv när jag var pap-
paledig hur lite politik det är om man inte är här. Man tror att måttet är lika 
runt jordgloben båda vägar så Ålands lagting är i centrum, visst kan det vara 
så men nog är alla ledamöter mycket ute i verkligheten och träffar på ålän-
ningar. Är man inte det ska det reglera sig självt, det får bli min slutkläm, det 
är ålänningarna som ska se att den här politikern, han eller hon är verklig-
hetsfrånvänd och har blivit fast i systemet så den måste bytas ut och så byter 
man i val och det sker vid många val. Jag tror på ålänningarnas förmåga att 
välja sina representanter utan sådan här hjälp och begränsning. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag tror att ltl Sundman märkte att de rökte in när han gick ut så hårt 
med begreppet populism. Ltl Sundman känner mig så väl att han vet att 
jag inte styrs av något sådant, men av sig själv känner man andra. Det 
här är mina egna erfarenheter och absolut inte någon människa är på 
topp hela tiden. Tre perioders cykler är mina egna erfarenheter och jag 
har jämfört med topptjänster inom näringslivet. Det är viktigt att man 
får folk som inte bara ser lagtingsuppdraget som ett sätt till försörjning 
utan att man faktiskt vill göra sitt bästa. Om ltl Sundman tycker att all-
ting är bra och att det finns ett djupt i åländsk politik, inte bara på Fa-
cebook utan i verkligheten då är det klart och ska man inte göra något. 
Syftemålet är att vitalisera den åländska politiken och starta en kon-
struktiv diskussion. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Konstruktivitet kan även vara att påpeka att saker inte är 
konstruktiva vilket jag vill påstå att mitt anförande var, jag argumente-
rade varför jag tycker så. Av sig själv känner man andra sa ltl Eriksson, 
ja det framgår tydligt att den som suttit vid tangentbordet har den egen-
skapen när man har skrivit motionen. Alla andra är inte exakt lika som 
en själv, det kan finnas undantag har jag lärt mig under mitt liv. Det 

  895 



  

finns undantag från den här självbildsbeskrivningen som framgår i mot-
ionen. Jag kan inte säga att alla efter tre perioder måste ut en period och 
sedan eventuellt in igen, eller aldrig mer in igen, det är fel. Varför man 
skrivit motionen är för att man vill att det ska gå hem vid nämnda bord 
som jag brukar räkna upp, den är populistisk så är det, gratulerar. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Då förstår jag resonemanget om populism bättre, jag sitter inte vid så 
många kafébord och pokulerar och försöker vara populistisk utan lägger 
förslag som jag tror är bra. Det skulle vara bra om man kunde diskutera, 
man behöver absolut inte hålla med, på sakliga grunder faktiskt seriöst 
menat förslag utan att dra till med populism. Jag håller med ltl Sund-
man om att båda grupper behövs, det behövs nytänkande, definitivt och 
även erfarenhet. Jag har inte sagt att det inte skulle vara någon erfaren-
het. Om ltl Sundman menar att han efter att ha suttit här i tolv år inte 
har uppnått någon erfarenhet utan behöver sitta längre, då behöver vi 
fundera ett varv till. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! I politiken är inte tolv år så länge och det beror också på 
vad man har gjort som lagtingsledamot vilka uppdrag man haft, vilket 
utskott man suttit i. Det finns många sätt att förnya sig som lagtingsle-
damot och kanske korspollinera olika erfarenheter. Sedan finns det 
andra politiska uppdrag som man kan ta och komma i åtnjutande för 
under perioderna. Erfarenheten man bygger upp kan man lära sig på 
några år, allt vad uppdraget innebär, sedan är politik mycket mer kom-
plext än så det handlar inte bara om kunskap, paragrafer och processer 
utan det handlar om en enorm kunskap man ska ha om samhället. Sam-
hället ändra ganska drastiskt, tar man ltl Sundbacks hela karriär, tänk 
vad det har ändrat, ingenting är detsamma som det var 1979 förutom 
holmarna och skären. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! Ltl Sundman nämnde att det är odemokratiskt, po-
pulistiskt han ser ingen nytta med den här typen av motion. Går man till 
valsystemet med valförbund som man skapar med listor är det också 
odemokratisk. När ett valförbund med en stark person kan dra in 400 - 
500 röster lyfter in personer på listan med 25 - 30 röster. Då borde man 
övergå till enmanslistor om man ska åberopa och förespråka demokrati. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det hör inte riktigt till det här ärendet men visst finns det 
betänkligheter med det s.k. d´Hondska systemet med att räkna ut vem 
som blev vald. Oftast är det överensstämmande med de 30 som fick flest 
röster med lagtinget men inte alltid, några hamnar utanför och några 
kommer in. Vi har mycket mer demokratiskt system än vad de har i Sve-
rige där partierna bestämmer vem som blir vald. Här bestämmer män-
niskorna sånär som på listsystemet och möjligheten till valförbund. I 
senaste val hade alla partier enmanslistor så det blir ytterligare en de-
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mokratisering om man utgår ifrån att representativiteten ska vara så 
hög som möjligt. Det kan förekomma övertoner och att vissa personer 
drar mycket röstar, det gör det i alla val. Man ska komma ihåg att det är 
en kompromiss med parlamentarismen för att systemet ska fungera och 
kunna bilda majoritet och ha grupper, allt är en balansgång som måste 
hanteras. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Jag fick inget svar på min fråga om man ansåg att det var demokratiskt 
eller odemokratiskt. Går man tillbaka till tidigare val är det alltid någon 
som har halkat in på en lista med låga egna personliga röstetal p.g.a. att 
listan har tagit mycket röster. Då kan en kandidat som har 140 – 150 
röster stanna utanför p.g.a. deras lista totalt är svag. Det finns felaktig-
heter i det system som finns idag. Det är ett förnyande att tänka i de här 
banorna och inte sitter och pantar på det i evigheter när man en gång 
har blivit invald. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Inte är någon som pantar på något lagtingsuppdrag. Ingen får fortsätta 
här efter nästa val om man inte får så mycket röster att man blir invald, 
alla åker ut per definition och sedan kommer kanske några in på nytt. 
Man får inte tala emot sig själv, från Ålands Framtid vill man införa nya 
begränsningar men samtidigt ifrågasätter man andra. Vilket är helt rätt 
det finns en demokratisk aspekt när man ska påföra parlamentarism på 
demokrati att det kan t.o.m. bli odemokratiskt för den enskilda perso-
nen. Samtidigt har vi lagtingsgrupper och partigrupper och ett system 
där några partier regerar och några är i opposition för att det ska bli mer 
demokratiskt och summan, nettot blir mer demokrati med parlamentar-
ism än mindre. Man kan inte blanda in t.ex. lex Gunnar och säga att den 
borde bort, men sedan borde vi ha en ny begränsning som nästan är lite 
stollig. Man vill ha nya begränsningarna men ta bort andra, kom med nu 
och ta bort och gör friheten så stor som möjligt och systemet så demo-
kratisk som möjligt. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Göte Winé 

Tack, herr talman! Ltl men Sundman sa i sitt anförande att det är ett under-
hållsvärde på motionen, jag tycker det är sorgligt. Är det här en demokrati att 
inte ha möjlighet att få ställa upp till val fast man uppfyller det man ska göra 
idag? Att man ska uteslutas när samma suttit i tre mandat. Vi ska ge fler möj-
lighet att ställa upp i stället för att begränsa vilka som ska ställa upp. Ska vi ut 
och se på verkligheten kan vi istället göra det under våra pleniledigheter. 

Ltl Anders Eriksson raljerar med ltl Sundman om kaffeborden, det kanske 
är kaffeborden man borde fara till för där kommer mycket synpunkter och 
idéer som man kan ta tillvara. Att fara och dricka kaffe kan vara ett bra poli-
tiskt arbete. 

Ltl Brage Eklund sa att det här skulle vara ett sätt att få unga att komma in 
i lagtinget, det här gör inte att vi får unga att komma in. Vi behöver istället se 
hur ska vi göra för att fler unga vill komma hit, får möjligheten till det? Där 
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har vi en stor utmaning. Här håller jag med, om syftet med motionen är att få 
in fler unga men det gör vi inte genom att begränsa valet, att begränsa vilka 
som har möjlighet till det. I så fall behöver vi se hur vi ska locka dem, hur ska 
vi få dem med oss? 

I lagtinget behövs både nytt och erfarenhet. Det tar sin tid att lära sig det 
politiska spelet. Lära sig att påverka, ta för sig, jag menar inte att det ska ta 
två till tre mandat att lära sig, men det tar sin lilla tid. Däremot kommer man 
ingen vart om man inte får ta del av erfarenheter. Jag förstår att man kom-
mer att säga, bara man varit hemma i fyra år får ställa upp i val igen. De flesta 
av oss som är familjeförsörjare och måste ha möjligheten att ha något att gå 
till, det är inte helt lätt för en vanlig arbetare, som lagtingspolitiker att vara så 
attraktiv på den öppna arbetsmarknaden för det tycker för mycket om politi-
ker. 

Väljarna ska få välja in den de vill, vi har valet som är vår granskare. Där-
emot borde vi bli granskade lite oftare t.ex. av media, vad gör vi, hur aktiva är 
vi? Ge mer underlag till våra röstare så att de vet att vi de gör ett rätt val. Att 
det inte gör som ltl Anders Eriksson nämnde, är mer aktiva på Facebook och 
vid kaffebordet än här i salen utan att man faktiskt vet vad ens lagtingsleda-
mot gör. Den granskningen är jag öppen för så att man vet att den person jag 
röstat in, är så här ofta uppe och pratar, så här ofta är ledamot närvarande i 
de utskott han sitter. Men att begränsa när man får ställa upp i val är inte rätt 
demokrati. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag respekterar ltl Winé att man kan se olika på alla förslag, det har jag 
full respekt för så länge man kan diskutera det på saklig basis. Frågan ltl 
Winé ställde, är det förenligt med demokrati, den ställde jag mig själv 
också. Därför har jag gjort ett ganska noggrant grundarbete för att se, är 
det några andra inskränkningar och det är de inskränkningar som jag 
nämnde. Verkligheten kan man se väldigt olika på. Jag menar inte att 
man sitter runt ett kaffebord och pratar, det är inte min bild av verklig-
heten, utan att man är borta under en fyraårsperiod och driver ett före-
tag eller annars har ett avlönat arbete. Ltl Winé antyder att man inte 
skulle få ha ett jobb p.g.a. av att man varit i lagtinget då har vi verkligen 
ett jättebekymmer att ta i. Jag tycker att det här är förenligt med demo-
krati som svar på ltl Winés fråga och positivt för åländsk politik. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, herr talman! Det jag nämnde var att det kan vara svårt för politi-
ker att få ett arbete om man inte har de rätta kontakterna. Det jag ser 
med demokrati är att man kan välja in den man vill, att alla som fyllt 18 
år och har åländsk hembygdsrätt ska få ställa upp i val. Här gör vi be-
gränsningar att när man varit tolv år i Ålands lagting kan du inte ställa 
upp, du ska ha en s.k. sabbatsmandatsperiod, det är inte rätt sorts de-
mokrati. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag respekterar det. Det hör till systemets natur att vi har olika åsikter. 
Tittar vi på toppolitikerna Katainen, Urpilainen osv. de som sitter i 
svenska regeringen inte är det politiker som sitter 20, 30, 40 år utan är 
med åtta år och på sin höjd tolv år sedan gör man någonting annat. Är 
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det som ltl Winé säger, vilket jag tror, att det kan vara svårt att få ett bra 
jobb för att man har jobbat politiskt. Jag känner till att det finns viktiga 
förtroendeuppdrag i olika företag där man har en policy att man inte vill 
ha politiker med. Det är ett bekymmer om synen på åländska politiker 
börjar bli persona non grata i olika sammanhang, det tar inte den här 
motionens syfte på men jag tycker det är väldigt tråkigt. 

Ltl Göte Winé, replik  

Jag sitter i lag- och kulturutskottet och ska titta på motionen. Ltl Barbro 
Sundback frågade tidigare om det här systemet finns någon annanstans, 
vi kommer att titta på motionen, går vidare och jobbar framåt. Ltl An-
ders Eriksson nämnde att fler går till näringslivet men det väljer de 
själva, de väljer att avsluta sin politiska karriär. Vi vet att det är ganska 
tufft ibland vissa perioder att vara politiker och då fortsätter man och 
utvecklar sig vidare inom näringslivet, men blir inte begränsade att inte 
få ställa upp i val, utan väljer själva att gå vidare och utveckla sig. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är 
omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. 

För kännedom 

7 Godkännande av överenskommelsen med Ryssland om transport av farligt gods 
Republikens presidents framställning (RP 7/2013-2014) 
Ärendet upptas till behandling vid plenum 02.06.2014. 

Plenum slutar 
Nästa plenum hålls 02.06.2014 klockan 13.00. Plenum är avslutat. 
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Plenum börjar 
Närvaroregistrering. 26 ledamöter närvarande. 

Vicetalman Viveka Eriksson anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av 
sjukdom, lagtingsledamoten Gun-Mari Lindholm anhåller om ledighet från plenum 2-6 
juni 2014 på grund av privata angelägenheter och lagtingsledamoten Anders Eriksson 
anhåller om ledighet under tiden 3-5 juni 2014 på grund av deltagande i NR-möten i 
Kungälv. Beviljas. 

Meddelande 
Talmanskonferensen ber lagtinget ha beredskap att sammanträda även på kvällen vid 
plenum på onsdag den 4 juni samt även ha beredskap för ett extra plenum torsdagen 
den 5 juni kl. 09.30. Antecknas.  
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Bordläggning 

1 Redogörelse enligt 32 § arbetsordningen för Ålands lagting för tiden 1 november 2012 
– 31 oktober 2013 
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande (SJPN 2/2013-2014) 
Landskapsregeringens redogörelse (RS 3/2013-2014) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 4 juni 2014. God-
känt. 

Enda behandling 

2 Förslag till första tilläggsbudget för år 2014 
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 12/2013-2014) 
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 3/2013-2014) 
Budgetmotioner (BM 51-55/2013-2014) 
Först tillåts diskussionen och därefter vidtar detaljbehandlingen. 

Diskussion. 

Ltl Jörgen Pettersson 

Talman! Jag vill börja dagens presentation av vårt betänkande med att illu-
strera hur olika åsikter kan mynna ut i gemensamma lösningar och varför det 
är extremt viktigt för hela Åland.  

För ungefär fem månader sedan stod jag i denna talarstol och försökte för-
klara varför finans- och näringsutskottet valde att förkasta 50 budgetmotion-
er i samband med hanteringen av den ordinarie budgeten för detta år. Om jag 
lyckades bra har jag så klart ingen aning om, men jag sade då att en förkastad 
motion absolut inte behöver vara dålig och att idéer alltid kommer till pass 
vid andra tillfällen.  

Där står vi i dag och det är bra att hålla i minnet det faktum att samhället 
bygger vi tillsammans. Innan jag går in på detaljerna i tilläggsbudgeten och 
betänkandet är det skäl att påminna om vad som på riktigt skapat den 
åländska välfärden; samarbete. Tack vare framsynthet inom rederier som 
gemensamt skapade Viking Line lever vi idag i en vardag som de flesta andra 
bara kan drömma om. United Lines var ett annat samarbetskoncept inom 
den åländska sjöfarten som gjorde att den finländska skogsindustrin kunde 
sälja sina produkter till utlandet. Chipskoncernen är ett resultat av olika in-
tressen som ställde sig bakom samma vision. Det är i precis allt som är vä-
sentligt samarbete som skapat den åländska framgången, vilket inte är kons-
tigt. Är man liten i en stor värld måste man använda sina gemensamma kraf-
ter så klokt som möjligt. Gårdagens framtidsbransch var passagerarsjöfarten, 
idag ser det annorlunda ut då kunskapsbranscherna kommit allt starkare. IT-
företagen har med ena foten i historien tagit viktiga steg mot framtiden vilket 
är viktigt även för denna församling att minnas. 

Tack vare bland annat de insikter som nådde landskapsregeringen och fi-
nans- och näringsutskottet i samband med behandlingen av stora budgeten 
stod det klart att vissa branscher i det åländska näringslivet är i behov av vi-
taminer i form av ekonomiskt stöd. Detta är såklart ingen önskvärd situation 
men den är verklighet av många olika skäl. Därför har landskapsregeringen i 
den liggande tilläggsbudgeten föreslagit nästan 1,5 miljoner euro i extra an-
slag för turismens återuppbyggnad och företagens nysatsningar.  

(Ringsignal ljuder, brandalarm) 
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Där mina vänner är jag rädd för att vi måste ta en liten paus och lämna bygg-
naden. Jag ber att få återkomma om en liten stund. 

Talmannen 
Plenum avbryts.  

Talmannen 
Plenum fortsätter. 

Ltl Jörgen Pettersson 

Tack, talman! Välkomna tillbaka! Hoppas att ni hade en fin liten luftpaus. 
Jag avslutade ungefär så här: Därför har landskapsregeringen i den lig-

gande tilläggsbudgeten föreslagit nästan 1,5 miljoner euro i extra anslag för 
turismens återuppbyggnad och företagens nysatsningar.  

Med särskild fokus på besöks- och exportnäringen vill landskapsregering-
en med stöd av finans- och näringsutskottet göra det möjligare att locka kun-
der och bli starkare i den nationella och internationella konkurrensen. Vi 
tror, som vi upprepat många gånger, att primärproduktionen och livsmedels-
klustret tillsammans med sjöfarten och kunskapsindustrin är synnerligen vik-
tiga komponenter i framtidens åländska näringsliv. Det finns en investerings-
vilja och ett mod att utmana som kan bära långt och i förlängningen skapa 
nya intäkter till hela Åland. Turismen är dessutom en stark framtidsindustri 
men inte av sig självt. Idag är det ett besvärande faktum att många anlägg-
ningar inte längre håller måttet vilket så klart är ett av skälen till att den 
åländska turismen går bakåt medan våra omkringliggande konkurrenter 
växer. Vi måste också kunna erbjuda ett ekologiskt tankesätt, ett hållbart al-
ternativ och närproducerad mat vid sidan av uppgraderade anläggningar. 

Av det skälet har utskottet också gett klartecken för en proprieborgen till 
Norra Ålands Industrihus Ab som tillsammans med Ålands Utvecklings Ab 
och privata investerare har för avsikt att bygga en unik satsning i form av en 
landbaserad fiskodling i Eckerö. Initiativet är lovvärt men stödbeslutet är inte 
okomplicerat av administrativa skäl. Det finns de facto ingen ansökan än och 
planerna är på flera sätt tydliga men inte verkliga. Det är alltså udda, inte 
minst mot bakgrund av statsstödsreglerna, att ge klartecken för en borgen 
som egentligen inte finns. Detta exempel visar på utskottets beredskap att bi-
stå och utveckla det åländska näringslivet. Det förtjänar ändå att understry-
kas att skattepengar ska behandlas på ett försiktigt vis och att den här formen 
av borgensåtaganden inte borde få bli vardag. Det är också, naturligtvis, en 
affärsmässig risk men mot bakgrund av potentialen i projektet är det ett en-
hälligt utskott som står bakom godkännandet. 

Ett annat område som utskottet försökt tränga in lite djupare i är ÅMHM 
och de granskningar som myndigheten gör. Under året som gått har det visat 
sig att vissa avgifter som tidigare varit hanterliga plötsligt skjutit i höjden på 
ett sätt som inte varit förutsägbart och som upplevts som orimliga av de som 
ska betala. Så kan vi inte ha det. Granskningar ska självklart ske och männi-
skors hälsa gå före allt annat men det måste ske på ett sätt som är rimligt och 
möjligt att ta med i förhandskalkyler. Därför har vi i en skrivning bett land-
skapsregeringen inleda en översyn av lagstiftningen, kontrollintensiteten och 
omfattningen av granskningarna så att kostnaderna som i sista änden drab-
bar alla ålänningar hålls på en rimlig nivå. Personalen vid ÅMHM utför sitt 
arbete mot bakgrund av den lagstiftning som detta lagting antagit. Det hand-

  903 



  

lar ändå om en än så länge ganska ny myndighet vars verksamhetsområde är 
vitt och brett och ständigt måste revideras. Kontroller ska ske där det är vik-
tigt och de måste alltid ske på ett ändamålsenligt sätt. 

I utskottets arbete med denna tilläggsbudget har vi även gjort en analys av 
det ekonomiska läget på Åland och i vår omvärld. Det är inte särskilt upp-
muntrande. Till följd av några större bolags tillbakagång har skattegottgörel-
sen i det närmaste försvunnit och tillväxten stannat upp. Vi ligger de facto ef-
ter både Finland och Sverige när det gäller ekonomisk utveckling och måste 
på alla tänkbara vis hantera detta. Lösningen ligger inte bara i finansiella in-
gripanden från landskapets sida. Det handlar lika mycket om att de åländska 
bolagen i ännu högre grad än idag borde vända sig utåt om affärerna tryter på 
hemmaplan. Vår närhet till Stockholm är en viktig del av vår framtid. Där 
finns tillväxt, kunder och en gigantisk marknad som rätt hanterad kan skapa 
arbetsplatser och affärer för och på hela Åland. Från läckra äppel, sköna re-
sor, lugn och ro till ett semestermål som inte liknar något annat i Stockholm 
med omnejd. 

Betänkandet blev inte enhälligt. Det finns tre reservationer bilagda. Den 
första handlar om en tillväxt- och hållbarhetsfond där PAF:s vinster skulle 
skötas. Förslaget blev nedröstat av flera skäl men det kanske viktigaste var att 
utskottet inte vill att Ålands landskapsregering ska släppa kontrollen och ge 
makten över pengarna till en fondstyrelse som fristående från detta lagting 
ska hantera medlen. Från min alldeles personliga synvinkel tycker jag kanske 
att det i sådana fall vore bättre att använda det eventuella spelöverskottet di-
rekt i Ålandsbudgeten på samma sätt som man gör med spelöverskott i Sve-
rige. Det finns inte längre skäl att hantera PAF-medel på annat sätt än andra 
överskott. Just nu pågår också som bekant en översyn av den gamla spellagen 
och i samband med det införande av en ny tillsynsmyndighet. Låt oss se vad 
det arbetet mynnar ut i innan vi slänger in nya kort i leken. 

Den andra reservationen handlar om stöd till vindkraften, en framtids-
bransch som just nu har det besvärligt till följd av historiskt låga energipriser. 
Utskottet betraktar självklart vindkraften som en viktig del av ett hållbart 
samhälle men är inte beredd att för ögonblicket utmana statsstödsreglerna. 
Det är dock, som landskapsregeringen själv påpekar, av yttersta vikt att följa 
utvecklingen på nära håll. 

Motion nummer tre som bara fick stöd av en utskottsmedlem handlar om 
att den åländska köpkraften borde förstärkas. Det är så klart lovvärt och nöd-
vändigt men borde inte bara rikta sig mot landskapsregeringen. Politiken ska 
skapa ramar och möjligheter men var folk använder sina pengar måste de 
själva få avgöra. Det är inte alls säkert att en svagare och mindre självstyrel-
seförvaltning skulle per automatik betyda starkare köpkraft på Åland. Jag 
gissar dock att reservanten utvecklar sitt resonemang. Hittills har jag inte sett 
några tecken på att någon i beslutande ställning skulle jobba för att försvaga 
den åländska köpkraften och tillväxten. 

Det är, som finansministern Roger Nordlund mycket riktigt påpekade i sitt 
anförande i samband med remissdebatten kring denna tilläggsbudget, viktigt 
hur vi i detta lagting uttrycker oss. Vi befinner oss i ett besvärligt men inte 
hopplöst läge. Våra offentliga intäkter är alltjämt mindre än utgifterna vilket 
inte är en hållbar utveckling. Lösningen på detta är att med början här skapa 
framtidstro och mod hos våra åländska företag. Sverige är på väg tillbaka och 
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vi är deras granne. Genom att bygga upp hela Åland gör vi vårt örike och dess 
företagare intressantare att göra affärer med. 

Detta berör alla åländska företag, kommuner, myndigheter, lagting och 
landskapsregering. För att bli bättre krävs ett större mått av samarbete än 
som idag är fallet, även i lagtingsdebatten. Vår omvärld är våra konkurrenter 
i högre grad än vi själva. 

Talman! Denna tilläggsbudget är ett litet men viktigt steg mot en normali-
sering av den åländska ekonomin och därmed en budget i balans. Den stimu-
lerar varsamt och identifierar möjligheter inom turismen, primärnäringarna 
och exportindustrin. Den arbetar utifrån den gamla sanningen att göra vad 
man kan med vad man har. Mot denna bakgrund föreslår utskottet att till-
läggsbudgeten antas tillsammans med motiveringarna i betänkandet. Tack. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Ltl Pettersson pratade mycket om tillväxt, säkert inspirerad av de många 
förslag som vi från Ålands Framtid har lagt i ämnet. Ska vi få tillväxt så 
gäller det ju att ha bästa möjliga förutsättningar för företagande. 
Krångel, byråkrati och orimliga avgifter behöver tas bort.  

När det gäller ÅMHM har vi flera gånger pekat på de orimliga avgifts-
höjningar som har förekommit. Vi har förslagit en allmän sänkning av 
avgifterna. Utskottet uppmanar landskapsregeringen att inleda en över-
syn så att kostnaderna kan hållas på en rimlig nivå. Vad menar finansut-
skottet med en rimlig nivå? Troligtvis blir det även i det här fallet bara 
skrivningar. Men om det skulle leda till någonting, vad menar då finans- 
och näringsutskottet med rimlig nivå? 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Talman! Tack för frågan, ltl Anders Eriksson. Vi reagerade nog på att det 
har visat sig under året, vilket jag nog möjligen nämnde i mitt anfö-
rande, att visa avgifter har stigit väldigt högt till synes ganska omotive-
rat. Det finns säkert en massa olika skäl till det. Men vi tyckte ändå att 
det var på sin plats att markera mot att det går till på det viset. Vi anser 
att det kan finnas anledning att se över det regelverk som idag styr 
ÅMHM.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Ja, det var ju precis det som vi föreslog i vår motion så man kunde 
egentligen bara ha omfattat vår motion.  

Ska vi ha fokus på tillväxt och ett så bra företagande som möjligt så 
gäller det faktiskt att skapa de bästa möjliga förutsättningar för företa-
gande. Byråkrati, krångel och orimliga avgifter måste bort. 

Finansutskottets ordförande, ltl Jörgen Pettersson, sade att man har 
fått information om att vissa avgifter har höjts orimligt och det är ju 
sant. Det har jag själv personligen tagit upp flera gånger i lagtinget. 

Jag upprepar min fråga; vad är rimliga nivåer enligt ltl Pettersson? 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Var och en själv måste avgöra vad som sist och slutligen är rimligt. När 
avgifter höjs många, många gånger så är det kanske inte riktigt rimligt 
mera. I rimlighetsbedömningen, som man ska göra med all form av lag-
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stiftning, så gäller det att se till att marknaden kan betala på ett vettigt 
sätt. 

Huruvida motionen som sådan har inspirerat utskottet eller inte ska 
jag möjligen låta vara osagt. Jag vidhåller det jag sade tidigare; det är 
viktigt att man alla tillsammans försöker komma med de goda idéerna.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sara Kemetter, replik  

Tack, fru talman! Tack för ett klargörande anförande. Jag har en fråga, 
det gäller det tredje klämförslaget; att lagtinget beslutar att första tilläg-
get i budgeten för år 2014 ska tillämpas omedelbart i den lydelse den har 
i lagtingets beslut. Kan ledamoten klargöra vad det här egentligen bety-
der? 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

I det ögonblicket som lagtinget har godkänt budgeten så blir den att 
gälla. Det är en skrivning som jag har blivit informerad om att bör vara 
med i form av en kläm och därför har vi den med. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, fru talman! Ordförande Jörgen Pettersson berättade här att Norra 
Ålands Industrihus Ab kan tänkas få en proprieborgen för ett lån, som 
det säkert avses här i betänkande fast det inte står så, för byggande av 
fiskodling, utan ansökan. Det är ju originellt i och för sig. Det är knapp-
ast möjligt men med en kreativ hållning så lär det väl gå på något sätt. 

När ett lån får landskapsborgen så inverkar det ju ofta väldigt för-
månligt på villkoren. När Norra Ålands Industrihus Ab ska upphandla 
dessa lån och säger att landskapet borgar så blir det säkert förmånligare 
lånevillkor än vad det annars skulle bli. Jag saknar här ett omnämnande 
om att den förmånen rimligtvis måste tillfalla landskapet och inte lånta-
garen eftersom det är vi alla som ska borga för lånet. Är det rätt uppfat-
tat?  

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Ja, det är nog ett viktigt påpekande. Så är det. Utskottet 
valde att inte gå in på den formen av ganska operativa detaljer. Vi nöjde 
oss med att slå fast att vi kan godkänna denna proprieborgen i den om-
fattning som den är och att det handlar om en fullmakt gentemot land-
skapsregeringen att sedan hantera det. I utskottet förde vi ganska långa 
diskussioner just kring att detta kanske inte riktigt är enligt ABC-boken. 
Men vi ansåg ändå att ändamålet är tillräckligt gott. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Ltl Pettersson, ordförande i finans- och näringsutskot-
tet, nämnde att det inte är så uppmuntrande att se ut genom fönstret 
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och se det ekonomiska läget. Sedan i nästa mening sade han också att 
den här tilläggsbudgeten är ett steg mot en budget i balans. Utskottet 
har erfarit att det ackumulerade underskottet i budgeten kommer att 
vara 52 miljoner euro vid utgången av 2014. Det var 39 miljoner euro 
vid utgången av 2013. När den här sittande landskapsregeringen in-
trädde sin roll så var budgetunderskottet 17 miljoner. Nu har man tre-
dubblat underskottet. På vilket vis är det här ett steg mot en budget i ba-
lans när man har tredubblat underskottet på tre år?  

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Talman! Den där frågan behöver man nog ställa i ett större perspektiv, 
för vi har också en omvärld att förhålla oss till där de ekonomiska verk-
ligheterna har varit ännu bistrare än de vi har sett på Åland. Man jämför 
lite äpplen och päron, därför att vi har att göra med ett underskott som 
har samlats under en lång räcka år vilket inte direkt ska jämföras med år 
för år underskottet. 

Jag nämnde att detta är ett litet steg mot en budget i balans. Det 
kunde kanske ha varit större men det här är vad vi har att förhålla oss 
till just nu. Vi måste också ta vara på det samhälle som vi har byggt upp 
och inte sätta alltför kraftiga chockvågor ut i det. Om man t.ex. lyckas få 
en besöksnäring att gå bättre så innebär det ett steg mot en budget i ba-
lans för då börjar samhället snurra snabbare. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Vi kan begränsa oss till de tre senaste åren. Vi räknar 
bort 17,5 miljoner, det betyder att budgetunderskottet har ökat med 35 
miljoner euro. Då pratar vi nutid. Den frågan som man ställer sig; vad 
anser finansutskottets ordförande om krismedvetenheten i landskapsre-
geringen när siffrorna talar sitt tydliga språk? Under sin tid har man 
tredubblat underskottet. Vi från liberalerna har ännu inte sett en kris-
medvetenhet. Det är lite så att när man får fin främmande så sopar man 
dammet under mattan och när mandatperioden går ut så är det någon 
annan som lyfter på mattan och dammet är kvar. Det känns lite så nu, 
att så kommer att ske. Tidigare pratade man om en budget i balans, nu 
finns det inte ett ord om en budget i balans. Hur uppfattar ordförande 
landskapsregeringens krismedvetenhet just nu? 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Talman! Att sopa dammet under mattan är ju något som tidigare rege-
ringar av historiska skäl alltid har ägnat sig åt. Det är som det är. Jag 
tror att det ingår i själva dramaturgin när det gäller regeringar, nyval 
och liknande. Krismedvetenheten i den här regeringen har jag uppfattat 
som väldigt stark. Man har genomfört den största driftsprivatiseringen 
någonsin inom skärgårdstrafiken. Man har sparat in på alla områden 
som det går. Det har inletts reformer som naturligtvis kunde ha gått 
ännu snabbare. Man har börjat se på den kommunala socialtjänsten. 
Man har börjat se på den digitala agendan, vilket borde ha inlett för tio 
år sedan och i varje fall senast under den förra mandatperioden men 
aldrig skedde. Man har börjat se på samhällsreformer på alla möjliga 
områden, det är bra och det har bara skett tack vare en krismedvetenhet. 
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Hade inte krismedvetenheten funnits så hade inget av dessa arbeten in-
letts. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Carina Aaltonen, replik  

Fru talman! Jag vill bara påminna lagtinget om att det är regeringen 
som i den första tilläggsbudgeten föreslår att ett anslag om 26 000 euro 
ska tas upp för att genomföra en större översyn av ÅMHM:s taxa och 
tillsynsplan. Det är positivt att utskottet stöder regeringen i den här am-
bitionen. År 2008 bildades ÅMHM genom att sex olika myndigheter och 
enheter slogs ihop. Då hade man med sig taxorna och avgiftssystemen in 
i det nya ÅMHM. Fram tills idag så har det inte gjorts några förändring-
ar utan man har använt sig av samma taxa. Däremot höjdes avgiften för 
första gången 2013 i och med omställningsbudgetens sparkrav också på 
ÅMHM. Jag ville påminna om det. Den översynen ska göras nu. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Talman! Det är precis riktigt som minister Carina Aaltonen påpekade. 
Initiativen till detta kommer ursprungligen från regeringen. Finans- och 
näringsutskottet ville understryka vikten av att det är bra att översynen 
genomförs och att man också har bakom örat att ÅMHM ska vara att 
ålänningarnas instrument och verktyg. 

Minister Carina Aaltonen, replik  

Ja, så är det. Samtidigt visade rambol-undersökningen från 2011 att det 
fanns ett utrymme att höja taxorna. När vi tittade på hur det såg ut i 
kringliggande regioner i Åboland och i Sverige så låg våra avgifter på 
drygt 30-35 euro i timmen. Nu har avgifterna höjts så de ligger upp till 
50 euro per utförd timme. Jag ser att det var en rimlig bedömning att 
göra rent politiskt, hellre höja avgifterna på ÅMHM än att höja avgifter-
na inom Ålands hälso- och sjukvård. Den avvägningen fick vi i regering-
en göra. Nu ska vi ytterligare se över det här systemet så att taxorna är 
bra och rättvisa på ett rättssäkert sätt. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Under replikväxlingarna har vi fått höra sanningen, att den 
sittande landskapsregeringen har höjt avgifterna rätt så radikalt vid 
ÅMHM, med en viss snedbelastning till och med. Det uppfattas som 
orättvist. Det är också korrekt att landskapsregeringen har föreslagit en 
översyn av systemet med taxorna. Intressant i det här betänkandet är att 
ett enigt utskott säger att lagstiftningen ska ses gällande kontrollintensi-
teten. Det här är en klar beställning på en avbyråkratisering i den här 
verksamheten till fromma för vårt eget lokala näringsliv förhoppnings-
vis.  

Eftersom en majoritet tillsammans med oppositionen har enats om 
den här skrivningen så utgår jag ifrån att utskottsordförande och majo-
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riteten kommer att se till att det finns ett förslag till förändring av lag-
stiftningen till den här delen under denna mandatperiod.  

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Tack för påpekandet om detta. En avbyråkratisering är ju 
det som vilar till grund för alltihop och att saker ska skötas på ett mer 
motiverat sätt. De som genomgår granskningar ska ju också uppleva att 
det som sker är vettigt och sunt och det är väl något som alla i den här 
salen rimligen bör kunna skriva under på. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Dessa ord i replikväxlingen kan man säkert ena sig kring. 
Frågan lydde mera specifikt; kan vi förvänta oss att vi under den här 
mandatperioden får ett förslag från landskapsregeringen av den majori-
tet som utskottsordförande också företräder? Kan vi få ett förslag till 
förändring av lagstiftningen så att vi uppnår det som vi i enighet har 
skrivit om här? Dels ska vi ha mer rättvisa taxor till fromma för vårt nä-
ringsliv och vi ska se över kontrollintensiteten så att vi inte överbyråkra-
tiserar. Det är vackra ord. Men kommer vi till resultat under den här 
mandatperioden? Det är min uttryckliga specifika fråga.  

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Nu är frågan möjligen riktad lite illa. Frågan bör väl gå till 
landskapsregeringen. Jag företräder finans- och näringsutskottet och 
där har vi varit väldigt tydliga med att vi vill att det ska göras på ett 
bättre och mera rationellt sätt till fromma för dem som drabbas av det. 
Om det sedan kräver lagstiftning så förutsätter jag att så sker och kräver 
det inte lagstiftning så förutsätter jag att det ändå sker. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Jag har en specifik fundering. Jag vill gärna höra hur utskottet 
har sett på kostnaderna för sjötrafiken och den överbudgetering som 
man på något vis har satt i system när det gäller bunkerkostnaderna. Ut-
skottet konstaterar själv i sitt betänkande att man förväntar sig att olje-
priserna kommer att befinna sig på nuvarande nivå. Man har en med-
veten överbudgetering i landskapets budget för oljepriserna. Det ger ut-
rymme till trafikavdelningen utan lagtingets godkännande. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Talman! Man brukar säga att det finns tre områden där man egentligen 
inte vill veta hur det går till att genomföra. Det första är hur man tillver-
kar korv, det andra är hur man stiftar lagar och det tredje är hur man 
förutser oljepriset. I år kan man möjligen kalla det för en överbudgete-
ring, men så har absolut inte varit fallet över tid. Det brukar snarare 
vara tvärtom, man budgeterar alldeles för lite för bränslet eftersom pri-
set på olja styrs av en världsmarknad som vi absolut ingenting har att 
göra med. Vi är i händerna på helt andra krafter när det handlar om 
bränsle. I år har det visat sig att vi har överbudgeterat, ja. Man kunde i 
den bästa av världar haft det momentet skilt, så var det inte, men så blir 
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det i det nya budgeteringssystemet som vi kommer att få se i höst. Nu 
kunde man också ha fört över en del av den överbudgeteringen på ett 
annat moment. Men utskottet ansåg inte att det var ändamålsenligt ef-
tersom det faktiskt har blivit ganska många, svåra och oförutsedda have-
rier till vilket pengarna har gått som annars skulle ha köpts bunker för.  

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Jag är smärtsamt medveten om att vi överhuvudtaget inte kan 
påverka oljepriset. Historiskt har lagtinget blivit tvungen att fatta beslut 
om tilläggsbudget på grund av oljepriset. Men, nu har vi faktiskt en posi-
tiv sak, vi har en omvänd situation så då borde vi ha mera pengar. Då 
borde vi ha extra medel på trafikavdelningen.  

Om vi inte hade haft den här överbudgeteringen på bunkerpriset så 
skulle vi ha behövt en tilläggsbudget på trafikavdelningen. Är det finans- 
och näringsutskottets bedömning?  

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Om inte ”om” vore och resten kan ni. Så skulle det ha varit. Om man 
skulle ha lyckats budgetera oljepriset perfekt, vilket än så länge ingen i 
världen har lyckats med, men om man skulle ha lyckats budgetera olje-
priset perfekt så skulle det inte ha funnits pengar till haverierna. Nu togs 
pengarna till haverierna från den överskridande delen. Visst kanske man 
kan säga så, men det är nog en strid om påvens skägg som faktiskt inte 
för någonstans alls. Fakta är att vi hade tur att oljepriset var lägre än vad 
man budgeterade och de pengarna kunde användas till att fortsätta att 
hålla skärgårdsflottan flytande. Det tycker jag faktiskt att man ska vara 
ganska glad för med tanke på hur lite vi kan påverka priset på olja. 

I det kommande budgeteringssystemet kommer det att bli en tydli-
gare skillnad mellan bränslepris och andra dagliga hanteringar av skär-
gårdstrafiken. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Ett steg mot en budget i balans, sade utskottsordförande för en 
stund sedan. Om det är på det viset så är steget ytterst litet och sannerligen 
alldeles för litet. 

Jag tänkte ägna inledningen av detta anförande om att prata om krismed-
vetenhet. Enligt vår uppfattning så saknas den just nu, tyvärr, både hos land-
skapsregeringen och ute i vår förvaltning och säkerligen också oss befolk-
ningen eftersom det är landskapsregeringen som kan och bör sätta tonläget i 
lägesbeskrivningen. Det tonläget färgar av sig i den kunskap och information 
som befolkningen har om läget. Vi menar att det alltid är bäst att säga hur sa-
ker och ting verkligen är. Man bör beskriva saker och ting på ett sätt som 
motsvarar verkligheten. 

När landskapsregeringen presenterade sitt bokslut för år 2013 så var land-
skapsregeringen framgångsrik och skicklig i sitt sätt att beskriva situationen. 
Landskapsregeringen målade upp de positiva siffrorna i bokslutet. I ett bok-
slut finns det alltid saker som är mera negativa och saker som är mera posi-
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tiva. I vårt fall kan man t.o.m. växla mellan två olika bokslutssystem om man 
vill beskriva en verklighet såsom man önskar att beskriva den.  

Bilden av bokslutet blev positivt. Landskapsregeringen fick i medierna 
även ett visst beröm för att ekonomin nu är under kontroll. Det var viktigt för 
oss att försöka beskriva verkligheten i samband med bokslutspresentationen 
så som vi såg den. Det var viktigt, då det gavs en möjlighet i lagtinget i sam-
band med tilläggsbudgeten, att också föra samman motsvarande diskussion. 
Vi vill inte svartmåla ekonomin, vi vill inte säga att Åland på något vis är för-
dömt till någon sorts ekonomisk avgrund, men vi vill att man ska säga saker 
och ting såsom de verkligen är. 

Vi är glada att utskottsmajoriteten, i enighet med oppositionen, i några få 
meningar har beskrivit den ekonomiska situationen i landskapets budgete-
konomi år 2014. Det här betänkandet är inte numrerat, men på sidan 3 sist 
under rubriken Landskapets budgetekonomi så skriver utskottet att land-
skapsregeringen uppskattar att vi ska göra ett underskott på 12 354 000 euro. 
Det är mycket pengar. Det är svårt att hävda att ekonomin är under kontroll 
eller i balans eller ens ett steg mot att vara i balans. Det är till och med så att 
underskottet för 2014, med denna uppskattning och beskrivning av vilka me-
del som ska användas och vilka intäkter vi har, kommer att stiga med någon 
miljon i jämförelse med 2013.   

Steget kanske tas, som utskottsordförande sade, men inte kommer vi att ha 
en budget och en landskapsekonomi i balans år 2015, vilket var paradnumret 
för denna landskapsregering när den tillträdde hösten 2011. 

Fru talman! Jag önskar också säga, i samband med detta ämne, att till råga 
på allt och kopplat till denna krassa siffra om budgetekonomi så kan vi kon-
statera, i och med ÅSUBs gedigna arbete och konjunkturrapporter, att vi har 
haft en negativ bruttonationalprodukt allt sedan 2011, under hela den tid som 
denna landskapsregering har haft ansvaret att lägga förslag här i lagtinget. Vi 
har haft en ökad arbetslöshet, inte så kraftig som man kanske kunde befara 
men ändå en ökande arbetslöshet. Det finns skäl för oss alla, och där ställer 
liberalerna sina krafter till förfogande, att tillsammans försöka ändra denna 
situation så att vi når en tillväxt och en ekonomi i balans så fort möjligheterna 
till det kommer. Sedan är vi fullt medvetna om att intäktssidan spökar i detta. 
Vi har en oklar situation i Finland med regeringen där. Vi har en avgående 
statsminister, vi har en avgående finansminister i Finlands regering så det 
finns många problem och många saker att tackla och gärna gemensamt. 

Liberalernas ordförande nämnde trafikavdelningen i en replikväxling tidi-
gare. Under verksamhetsåret 2013, på grund av ett lägre oljepris än budgete-
rat, skapade trafikavdelningen ett överskott på drygt 1 miljon euro. Enligt det 
budgetsystem vi har så fördes denna dryga miljon euro över till verksamhets-
år 2014 som vi lever i just nu och som berörs av denna tilläggsbudget och som 
trafikavdelningen, sjötrafiken har till sitt förfogande.  

Bränslepriset, också detta år 2014, torde vara lägre än det budgeterade. 
Det här innebär helt krasst att trafikavdelningen, sjötrafiken, har drygt 1 mil-
jon mera till förfogande för andra kostnader inom den här verksamheten än 
bränslepriset. Bränslepriset kan inte landskapsregeringen själv påverka i nå-
gon större mån, förbrukningsmässigt i viss mån förstås men inte priset. Alla 
andra delar kan man påverka i någon mån. Det här innebär att det inte be-
hövs någon tilläggsbudget nu tack vare att bränslepriset är lägre. I utskottet 
har vi fått erfara att trafikavdelningen, sjötrafiken, under 2014 för de övriga 
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kostnaderna, vid sidan om bränslet, kommer att behöva denna miljon och 
kanske mera därtill för att täcka de kostnader som uppstår i verksamheten.  

Det här bör vägas emot de löften om att spara miljonbelopp i sjötrafiken 
som landskapsregeringen och infrastrukturministern gav redan för några år 
sedan när man med hjälp av anlitade konsulter skulle nå de här inbesparing-
arna. Det finns inget som helst stöd i de siffror som har presenterats för lag-
tinget, varken i samband med budgetar eller bokslut, att dessa inbesparingar 
har uppnåtts. Tvärtom nu år 2014 går det åt som beräknat, med uppgifter 
från trafikavdelningen via utskottsarbetet, åtminstone 1 miljon euro mera när 
det gäller de kostnader som man själv kan påverka. 

Det självklara kravet, vilket utskottsordförande nämnde här tidigare, är att 
till denna del bör man kunna separera budgetmomentet för oljepriset och de 
kostnader där man själv kan påverka utfallet. Om inte denna förändring sker 
till den ordinarie budgeten så kommer vi att uppmärksamma den frågan på 
det sätt som vi har möjlighet till här i salen. 

Språkundervisningen, till den här delen är vi nöjda med det gemensamma 
arbetet i utskottet. Vi har enats om en skrivning på sidan 3. Skrivningen ly-
der: ”Landskapsregeringen återkommer i budget med förslag till en omar-
betad fortsättning på det tidigare projektet integration.ax där de olika yr-
kesgruppernas behov beaktas. Det är synnerligen viktigt att ge undervis-
ning i svenska för inflyttade”. Under utskottsbehandlingen har vi erfarit att 
man nog ger en god undervisning i svenska åt inflyttade så att dessa personer 
kan bli delaktiga i samhället, såtillvida att man kan leva ett vanligt normalt 
vardagsliv. Däremot finns det brister i våra resurser att ge utbildning åt redan 
yrkeskunniga personer, så att de till fullo kan bli delaktiga i den åländska ar-
betsmarknaden och utöva sin kompetens med sin utbildning. Jag riktar mitt 
tack till de övriga i utskottet för att vi kunde enas om denna positiva skriv-
ning. 

Sedan till reservationerna. Tillväxt- och hållbarhetsfonden går ut på att vi 
skulle bilda en fond med den ägarmakt som landskapsregeringen har rekvire-
rat, en del av PAF:s kassa, kanske 25-30 miljoner euro, summan kan be-
stämmas mera exakt då. Förhoppningsvis kan en lag läggas fram om detta. 
Man skulle bilda en fond. Vi skulle förstås ha yrkeskunniga människor i sty-
relsen som skulle representera ämnesområdena ekonomi, näringsliv osv. Vårt 
mål är att vi skulle kunna använda redan införtjänade PAF-medel till att 
skapa tillväxt i det åländska samhället. Man skulle skapa arbetsplatser, lämp-
ligen utanför den offentliga sektorn. Jag tror att vi är eniga om att det är till-
växt som behövs. Här ser vi en möjlighet att på ett seriöst sätt använda oss av 
PAF:s överskott för att uppnå detta gemensamma mål.  

Sedan ännu några ord om vindkraften. Vi lade en motion för att säkerställa 
att vi har en åländsk vindproduktion i framtiden. Vi vill kanalisera den ök-
ningen i avräkningsbeloppet som skatteförändringen på rikshåll för något år 
sedan medförde. Staten höjde skatten för vindproduktion och tog in mera 
pengar till kassan, delade ut dessa pengar i form av stöd till sina egna vind-
kraftsproduktioner, medan vi på Åland som bekant hamnade utanför. Men vi 
fick rent praktiskt mera pengar i avräkning hit till Åland. Vi kanaliserade un-
der några år dessa pengar till vindkraftsproduktionen, men nu är det avbru-
tet. Vi vill att detta ska fortgå.  
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Gällande tillväxt- och hållbarhetsrådet och vindkraften så har vi reserverat 
oss mot utskottsmajoritetens beslut. Vi avser att föra dessa två frågor till om-
röstningen när debatten är avslutad. Tack.  

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Tack ltl Mats Perämaa för synpunkterna. Jag delar mycket 
den analys som ltl Perämaa gjorde angående utvecklingen av bränslepri-
sen. Det är väldigt svårt att prognostisera den utvecklingen. Trots att 
avdelningen också har tagit hjälp av utomstående så har det visat sig 
mycket svårt, lika svårt för oss som för många andra.  

 Däremot vänder jag mig mot det resonemanget som ledamoten för 
att trafikavdelningen på något vis skulle använda pengarna till annat 
inom samma moment. Det vill jag ta klart avstånd ifrån. Jag tycker att 
det borde vara uppenbart för alla i den här salen och även för Ålands 
folk vilka inskränkningar vi har gjort och hur mycket vi inom sjötrafiken 
verkligen har försökt stävja kostnadsutvecklingen under många år.   

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Frågan är om man har uppnått önskat och eftersökt resul-
tat. Den som är intresserad av kostnadsutvecklingen vid sjötrafiken kan 
konstatera att vi absolut inte har några minskningar totalt sett i sjötrafi-
kens kostnader under de år som har passerat nu under denna land-
skapsregerings mandatperiod. Kostnaderna hölls i viss mån ungefär på 
samma nivå mellan 2012 och 2013, men samtidigt med en avsevärd för-
sämring. Nu år 2014 kan vi konstatera att där landskapsregeringen själv 
kan påverka kostnadsutvecklingen så krävs det cirka 1 miljon mera i an-
slag just för de här delarna än vad som var budgeterat. Vi har en kraftigt 
stigande kostnadsutveckling.  

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Den här miljonen, som ltl Mats Perämaa återkommer till inom sjötrafi-
ken, är intressant. Jag måste uppriktigt sagt säga att jag inte har samma 
information från min avdelning. Vi är bara i början av året ännu och det 
är alldeles för tidigt att tala om exakt hur det faktiska utfallet kommer 
att bli. Däremot kan jag med tydlighet och säkerhet i rösten säga att av-
delningen jobbar väldigt målmedvetet för att stävja den kostnadsut-
veckling som har varit, som har funnits och som har varit legitim inom 
sjötrafikområdet. Det vet jag. Vår målsättning är precis likadan som ltl 
Mats Perämaas, det tror jag åtminstone. Mera trafik, till mindre pengar! 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag betvivlar överhuvudtaget inte på tjänstemannakårens 
kompetens och vilja på trafikavdelningen. Här för vi dock en politisk 
diskussion och där kan mitt förtroende möjligen avvika i viss mån från 
det förtroende som jag har för tjänstemannakåren. 

I motionen som vi lade i samband med att tilläggsbudgeten presente-
rades föreslog vi att överskottet från 2013 skulle ha förts till inbesparing. 
Den kunskap som vi nu har, efter utskottsarbetet, är att den här miljo-
nen som finns kvar från 2013 sannolikt kommer att behövas och möjlig-
en i sin helhet under 2014. Men som det är med budgetar så är det alltid 
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uppskattningar, ingen vet exakt vad som händer under det här året. Den 
sammanlagda bilden är att den här miljonen kan behövas.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Jag vet inte om jag hörde fel, men ltl Perämaa fram-
ställde det som om det var landskapsregeringens fel att BNP utveckling-
en har varit som den har varit under de senaste åren. För det var ungefär 
så som jag uppfattade att ltl Perämaa framställde det. Han framställde 
det som att under de år som den här landskapsregeringen har verkat så 
har BNP gått ner. Jag tycker att det är absurt att belasta vår landskaps-
regering för det när vi vet att det är den internationella krisen och fram-
förallt de senaste åren så beror det på den svaga utvecklingen inom sjö-
farten. Det är detta som effekterna på BNP beror på. Eller menar ltl 
Perämaa på fullaste allvar att den här stora förändringen i BNP-
utvecklingen är landskapsregeringens fel? 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Om jag sade på det viset så var jag säkert något inkorrekt. 
Jag vet att jag inte sade det på det viset att det skulle vara landskapsre-
geringens fel allena. Jag konstaterade ett faktum, att sedan 2011 så har 
vi haft en negativ BNP-utveckling och det beror på många saker. Men 
oberoende av det så har landskapsregeringen fått förtroende av lagtinget 
för att hålla i rodret för samhällsutvecklingen. Om vi har en negativ 
BNP-utveckling så nog måste i varje fall diskussionen får föras angående 
hur man ska kunna ändra på det här. Det är inte så enkelt som ltl Petri 
Carlsson säger att man bara ska skylla på andra. I så fall blir det ju helt 
onödigt att ha en landskapsregering överhuvudtaget. Beslutsmakten 
över avsevärda penningbelopp finns hos landskapsregeringen och då 
bör också diskussionen föras precis i denna kammare. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Det gällde den här bilden att det skulle bero på den 
här landskapsregeringen hur BNP-utvecklingen ha skett. Tittar man på 
den information som finns hos ÅSUB, den graf som visar på en 15-
årssituation från 2000 till 2015, så ser man att vi har haft en dubbel-
puckel medan Sverige och Finland har haft en enkel puckel. Sverige och 
Finland har repat sig och gått ganska bra, medan vi fick den här ned-
gången igen och det beror på sjöfarten, endast sjöfarten egentligen. Vi är 
otroligt beroende av sjöfarten här på Åland och det vet också ltl 
Perämaa. Det är där som vi har haft bekymren. Självklart ska vi verka 
för att göra insatser för att komma till rätta med situationen. Det är inte 
så enkelt att säga att det nedgången bara har varit de åren som den här 
landskapsregeringen har suttit och att det på något sätt bara beror på 
dem. Det tycker jag att är fel. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Å andra sidan har vi kunnat konstatera genom åren att 
landskapsregeringen har vidtagit rätt så kraftfulla åtgärder, tyvärr, för 
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att föra över kostnader på det privata näringslivet ibland och på ålän-
ningarna ibland.  

Diskussionen om ÅMHM-avgifterna fördes här tidigare. Vi har kun-
nat konstatera att vår vindkraftsproduktion inte längre får stöd. De ris-
kerar att behöva avveckla sin verksamhet. Ålands näringsliv går idag ut i 
offentligheten och säger att år 2014 blir ett mellanår, näringslivspoli-
tiskt, på grund av att EU-programmen inte ger samma stimulans längre 
som tidigare. Allt är inte landskapsregeringens fel, men landskapsrege-
ringen är i varje fall skyldig att försöka göra det bästa av situationen.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Lantrådet Camilla Gunell 

Tack för ordet, fru talman! Det finns mycket att kommentera här i det senaste 
anförandet. Jag vill börja med krismedvetenhet, som ltl Perämaa talade om. 
Han undrade om det inte finns någon krismedvetenhet i landskapsregeringen 
och påpekade om ett underskott under åren. Vi vet att vi har underskott, det 
hade vi också under den förra regeringens tid. Underskott är en situation som 
vi lever med och har levt med några år tillbaka. Men att säga att det inte finns 
någon krismedvetenhet i förvaltningen och att landskapsregeringen inte 
skulle jobba med ekonomisidan så det är ju att verkligen slå in öppna dörrar. 
Jag skulle rekommendera en promenad i förvaltningens olika områden och 
fråga dem hur pengarna rullar när det gäller Ålands musikinstitut. Ramarna 
är trånga. Hur är det inom gymnasieskolan? Ramarna är mycket trånga. Hur 
är det inom miljöbyrån, socialvårdsbyrån och många andra viktiga verksam-
heter? Hur är det inom sjötrafiken? Finns det tillräckligt med turer till skär-
gården? Nej, nog har det funnits krismedvetenhet alltid.  

Nu är sanningen att den luft, som tidigare gick att pressa ur de här mo-
menten, inte finns längre. Nu när man pressar så får det direkta effekter på 
verksamheterna i minskningar, avgiftshöjningar och andra typer av effekter 
som vi ser av detta grepp om ekonomin som regeringen har tagit. 

Sedan tycker jag inte att man ska gråta över ett bokslut som har blivit 
bättre än vad man hade trott. Jag förstår att det är förargelseväckande för 
oppositionen om siffrorna är bättre. Men för Åland är det faktiskt en positiv 
sak och det tycker jag att man ska säga också. Det är ju bra om det blev bättre 
än vad man hade befarat och om konkret arbete kan bidra till ett mera håll-
bart ekonomiskt läge. 

Om vi tittar tillbaka några år så i dagsläget följer vi i stort sett driftsutgif-
terna såsom vi hade skissat på från 2012 och framåt i den så kallade omställ-
ningsbudgeten. Men läget på inkomstsidan är något mera positivt än vad vi 
trodde då.  

Därför tycker jag att det är viktigt att regeringen och parlamentet ingjuter 
framtidstro, och inte misstro och osäkerhet varken i det åländska näringslivet 
eller hos våra medborgare, så att de tror på framtiden och vågar satsa på det 
som de tror att är lönsamt och positivt, för sig själv, för sina företag och för 
samhället i stort. 

Man kan också välja att säga; ökad arbetslöshet. Ja, det finns en viss ten-
dens till ökad arbetslöshet, men vi har också full sysselsättning i vårt sam-
hälle och det är ingen dålig sak. Jag tycker också att det finns en god investe-
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ringsvilja som man ska stärka ytterligare. Vill man se tillväxt i vårt samhälle 
då borde man ju verkligen säga;” vilken bra tilläggsbudget landskapsrege-
ringen nu har gjort” och det säger ju också finansutskottet. Det här är vitami-
ner och injektioner som vi nu behöver för att kunna få fram ytterligare kapital 
runt om på Åland där man satsar framåt och tror på verksamheterna och de 
facto också skapar nya arbetsplatser.  

Tillväxtfrämjande åtgärder är ju precis det som regeringen har jobbat med 
och som man nu i den här tilläggsbudgeten, genom nästan 1 miljon i företags-
stöd och ytterligare stöd, sätter igång verksamheter som nu kommer igång 
och som är Åland till nytta. 

Kanske det var fel på mina öron också men jag hörde nog, i likhet med ltl 
Petri Carlsson, att Perämaa var inne på att tillväxtstagnationen på något vis 
skulle vara regeringens fel. Jag håller med om att blir absurt. Det är som om 
man skulle ha påstått att finanskrisen var den förra regeringens fel. Natur-
ligtvis är det inte så. Att påstå att tillväxten skulle ha varit negativ sedan 2011, 
men om jag minns rätt så var den väl negativ åren innan också. Men det är ju 
precis hur man väljer att beskriva tillvaron. 

Det är konstigt hur minnet blir kort när det gäller underskott och de facto 
också reserveringar. Man kan absolut diskutera underskotten för enskilda 
budgetår. Man kan också diskutera dem ackumulerat. Man kanske också ska 
påminna sig om att landskapsregeringen satte medel åt sidan och de facto 
sparar 10 miljoner euro i en reservation. De finns för framtiden och de finns 
också där för utveckling för tillväxtfrämjande investeringar för framtiden. 
Här tycker jag också att man sparkar in öppna dörrar. Det här är ju sådant 
som vi redan arbetar med. 

Frågan kring ÅMHM, så även där tror jag att man kan gå fråga om pengar-
na rullar och om man inte har någon krismedvetenhet. Jag kan tala om att 
där finns det krismedvetenhet. ÅMHM är idag säkert en av våra mest effek-
tiva myndigheter.  

Det har varit viktigt för landskapsregeringen att jobba med regelkrångel. I 
den mening regelkrångel finns så ska det naturligtvis elimineras. Inte ska vi 
hålla på med sådant som inte är viktigt för samhället och som inte är viktigt 
för miljön men som däremot skapar byråkrati för företag och enskilda. Därför 
tillsatte vi redan för länge sedan en förenklingsgrupp med ÅMHM och Ålands 
näringsliv för att titta på vilka av kontrollmekanismerna man kan ta bort utan 
att någon saknar dem. Där är arbetet redan långt gjort. Sedan måste man 
hålla i minnet varför den här myndigheten finns och vad de granskar. Där är 
vi mycket bundna av EU och också av nationell lagstiftning. Kontrollerna 
finns ju till för medborgarnas trygghet och säkerhet. Det handlar om att lek-
parkerna är trygga och säkra för barn, inte är det väl sådana kontroller som vi 
ska lämna bort? Även inom jordbruket måste man ha visa kontroller klar-
lagda för att kunna få EU-stöd. Det finns också kontroller inom restaurang-
branschen, miljögranskningar och internationell och nationell rapportering. 
Visst kan man titta på regelverket och förenkla, men jag hoppas att inte lag-
tinget menar att det ska riskera medborgarnas säkerhet, barnens trygghet el-
ler miljön, utan att man hittar en rimlig nivå.  

När det gäller avgiftshöjningen som har diskuterats så är det precis som ltl 
Aaltonen sade; det är en effekt av omställningsbudgeten och det faktum att vi 
strävar mot en budget i balans. Det betydde att vi var tvungna att titta på av-
giftshöjningar. Vi föredrog att höja dem där det gick att höja dem. Vi har höjt 
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där vi i jämförelse med motsvarande regioner låg lägre, t.ex. inom hälso- och 
sjukvården ligger vi på en nivå som är högre än våra kringliggande regioner. 
Därför var det mer skäligt att höja avgifterna inom ÅMHM än inom ÅHS. 

Man pratar om framtidstro, en budget i balans och att långsiktigt skapa en 
hållbar ekonomi.  

Vi ska också diskutera revisionsrapporten idag. I revisionsrapporten besk-
rivs en reform som gjordes år 2011, dvs. Ålands gymnasium skapades och sex 
skolor blev två skolor inom ramen för en myndighet. Vi gör en revision av den 
efter två verksamhetsår. Vad får man för resultat? Naturligtvis har alla bitar 
ännu inte fallit på plats. 

Jag var på besök till Grönland förra veckan. På Grönland gjorde man år 
2009 en kommunreform där 18 kommuner blev 4 kommuner. Där räknar 
man att för att en reform ska falla på plats så krävs det två mandatperioder 
innan man ser de fulla effekterna. Det här tror jag att är viktigt att ha i minne 
när vi talar om reformer. Man gör inte en sak och nästa dag har man omedel-
bar tjänat in en massa pengar eller har fått vinsterna av reformarbetet. Man 
måste tänka mera långsiktigt än så. Därför har vi från regeringens sida, under 
hela den här mandatperioden, haft en mycket intensiv dialog och umgänge 
med näringslivet. Vi konstaterar gång på gång att staten och kapitalet sitter 
ofta i samma båt, om man får säga så som den gamla visan. Det betyder att 
om vi ska ro framåt så måste vi ha en aktiv och verkligt fördjupad diskussion 
med näringslivets företrädare om deras villkor och om politikens villkor om 
vad vi kan åstadkomma tillsammans.  

I den här tilläggsbudgeten finns ett resultat av dessa intensiva kontakter 
mellan landskapsregeringen och näringslivet i den landbaserade fiskodlingen 
som här gestaltas. Den kanske inte skulle ha kommit så här långt om inte vi 
hade haft denna intensiva interaktion med näringslivets företrädare. 

En annan viktig sak, som också handlar om samhällsutveckling och att ta 
till vara alla regioners styrkor, är att vi inom ramen för samhällsservicerefor-
men nu har lanserat en tillväxtplan för ett hållbart Åland. Det betyder att vi 
kommer att verka tillsammans med kommunerna och näringslivet för att ge-
mensamt arbeta på att skapa tillväxt och se till olika regioners styrkor och 
därifrån starta upp utvecklingen.  

På Grönland hade man en bygdekonferens där man samlade kommuner-
nas företrädare till en gemensam diskussion. Vi kommer att hålla en motsva-
rande i höst inom ramen för samhällsservicereformen när vi startar arbetet 
med utvecklings- och tillväxtplanen för ett hållbart Åland. 

Det var några reflektioner som jag hade. Jag är mycket glad för att finans-
utskottet ser positivt på åtgärderna och förslagen som landskapsregeringen 
har lagt. Vi kan nu gå vidare och se till att de här resurserna som nu tas upp i 
budgeten kommer dit de ska och att de gör nytta så att vi också får se fler ar-
betsplatser och en fortsatt god sysselsättning i landskapet. Tack. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! De satsningar på näringslivet som föreslås i den här till-
läggsbudgeten förordar vi givetvis. Det beror delvis på att vi redan i 
samband med den ordinarie budgeten föreslog ungefär motsvarande be-
lopp som skulle föras till näringslivsutveckling, men då blev vi ner rös-
tade. Det vore ju konstigt om vi skulle vara emot det nu. Satsningar på 
näringslivet är givetvis bra. 
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Lite om budget i balans ännu, egentligen borde jag föra den här dis-
kussionen med finansministern som uppenbarligen är frånvarande. Jag 
har inte sett vicelantrådet här i salen idag. Lantrådet sade att intäkterna, 
i förhållande till det som prognostiserades i samband med omställ-
ningsbudgeten, ligger lite över. Utgifterna är ungefär på samma nivå. Då 
sade landskapsregeringen att man kunde nå en budget i balans år 2014, 
men allra senast år 2015. År 2014 har vi i denna tilläggsbudget ett pro-
gnostiserat underskott om dryga 12 miljoner euro. Hur stämmer det här 
riktigt överens? 

Talmannen 
Tiden är ute!    

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Ja, det stämmer överens. När ltl Perämaa talar om ett underskott på 10 
miljoner, vilket det var när landskapets budget för 2014 presenterades, 
så fanns det också en reservering på motsvarande belopp. Du kan ju 
välja att bedöma den här situationen som du önskar. 

Riksregeringen lämnade sin första tilläggsbudget i riksdagen för 2014 
och där framgick att klumpsumman ökar något. Med tanke på att vi 
hanterar mellan 350-360 miljoner så är 1 miljon eller 1,5 miljoner 
kanske inte så mycket i det stora hela. Men det är bra så länge det är åt 
rätt håll. Ltl Perämaa vet lika väl som jag att när det kommer nyheter 
som går i motsatt riktning så blir det betydligt jobbigare. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det gäller att vara exakt i de här frågorna. Den reservering 
på 10 miljoner, inbesparing, som lantrådet pratade om, så man har helt 
enkelt fört över 10 miljoner av PAF-vinster i landskapets ekonomi och så 
säger man att det är en inbesparing. Men inte är det ju en särdeles kom-
plicerad eller svår uppgift att ta pengar av PAF, nu när PAF genererar 
vinster, så vi ska inte blåsa upp den åtgärden alltför mycket.  

Lantrådet sade här tidigare att intäkterna, i förhållande till progno-
serna i omställningsbudgeten, ligger lite över och utgifterna ligger unge-
fär på samma nivå. I samband med omställningsbudgeten sades det att 
vi kan nå en budget i balans 2014 men allra senast 2015. År 2014 budge-
teras nu ett underskott om 12,35 miljoner euro. Det finns inga utsikter 
för en budget i balans 2015. Hur går detta ihop? 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Man måste också definiera vad en budget i balans betyder. Jag tror att vi 
från landskapsregeringens sida redan tidigare har sagt att det kan bli 
kärvt 2015 att få budgeten i balans om man utgår ifrån att inkomster och 
utgifter båda ska vara på samma nivå, dvs. helst på noll. Det är ett 
mycket svårt mål, det håller jag med om, särskilt med tanke på de stora 
investeringsbehov som vi har idag och som vi ser framför oss. Det sker 
oförutsedda saker t.ex. Vårdöbron och andra investeringar som nu på-
kallar extra uppmärksamhet och extra resurser.  

Liberalerna anser tydligen inte längre att det är viktigt vilket samhälle vi 
vill ha, vilket samhälle vi vill skapa och vilka värderingar vi vill att ska 
leda oss mot framtiden, utan enbart denna sifferexersis är viktig och det 
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tycker jag att är sorgligt att höra. Jag skulle mera vilja höra hur libera-
lerna vill utveckla Åland.   

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund 

Tack, herr talman! Mycket av det som jag tänkte beröra i mitt anförande har 
redan tagits upp här.  

Om jag börjar där ltl Mats Perämaa och lantrådet slutade med en budget i 
balans, så delar jag nog den tolkningen som ltl Perämaa gör. Balansering sker 
med PAF-medel och inte med inbesparade pengar. Man lyfter ut pengar från 
PAF. Det är egentligen inte svårt att använda sådana pengar när det finns ett 
överskott att lyfta in, då får man alltid en budget i balans. Det är värre om 
man ska skära ner i verksamheter, då ställs man på prov om man klarar av 
det politiskt eller inte. Jag delar lantrådets uppfattning att det inte är någon 
rolig eller lätt uppgift att titta på verksamhetsomkostnaderna och att man 
kanske måste börja skära ner på personal.  

När det gäller näringslivet och vindkraften, så går jag vidare här med ru-
brik för rubrik. Jag ids inte beröra landskapets budgetekonomi desto mera. 
Jag delar det som har sagts tidigare. Jag tror att det kommer att bli lite be-
kymmersamt att få ekonomin i balans, men det återstår väl att se. Det skulle 
vara roligt om det förhoppningsvis ramlade ner pengar utifrån, men det är väl 
PAF-pengar igen då i så fall.  

Vindkraften berördes, vi har tillsammans med liberalerna en reservation 
när det gäller vindkraften. Jag delar liberalernas oro. Vid andra tillfällen har 
vi från Ålands Framtid sagt att man måste göra någonting konkret. Land-
skapsregeringen kan inte vänta på förhandlingsresultatet från Finland om 
inmatningstariffsystemet. Jag tror att det kommer att bli en medveten för-
skjutning tills stödet slutar gälla och då har man inget ansvar för att vi får ta 
del av inmatningstarifferna. Därför tycker jag att man borde lyfta fram pro-
duktionsstödet igen. Enligt Ålands Framtid sätt att se så tycker jag att det ar-
betet borde ha påbörjats direkt när man fick veta att det skulle stöta på kom-
plikationer. Det handlar om överlevnad för vissa vindkraftsbolag. 

När vi var till Färöarna så berättade de om när Färöarna mer eller mindre 
gick i konkurs. Hela fiskodlingen slogs ut, den naturliga fisken slutade 
komma och fiskeflottan skulle mer eller mindre gå i konkurs. Men då gick 
samhället in och stödde näringen och höll dem flytande gentemot bankerna, 
inte desto mera men man höll dem flytande så att man levde kvar. När tider-
na blev bättre och fisken började komma så då klarade sig verksamheten 
själv. 

Här saknar jag ett sådant system. Färöarna kunde i och för sig göra det för 
att de är utanför EU. De är inte reglerade av EU och de behöver inte anhålla 
och notifiera sina stöd till näringslivet som vi måste göra.   

Framförhållningen när det gäller produktionsstödet kunde ha varit bättre. 
Man visste att stödåren gällde 2011-2012. Nu har 2013 passerat och vi är inne 
i 2014, även om man skulle komma till ett resultat i förhandlingarna om in-
matningstarifferna så kommer det inte att gälla ändå under 2014. Det gäller 
nog att se in i framtiden och ha framförhållning när man ser på näringarnas 
möjligheter att överleva. Jag menar inte att det här ska vara ett stöd som lyf-
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ter företagen så att man kan börja dela ut dividender. Det är huvudsaken att 
man lever vidare tills näringen klarar sig själv och att inmatningstariffsyste-
met blir rätt. 

Sedan går jag in på tillväxtfrämjande åtgärder för näringslivet. Ltl Mats 
Perämaa var inne på samma sak, vi från oppositionen har inte motsatt oss de 
här pengarna, däremot är vi glada att pengarna har kommit. Bättre sent än 
aldrig. Man kanske kunde ha lyssnat på oppositionen. Ordförande nämnde 
att idéer kommer till pass vid andra tillfällen. Jag förstod då att ordförande 
just menade anslagen till näringslivet och att man hade tagit idén från oppo-
sitionen. Den motionen lade vi i den ordinarie budgeten. Vi får vara tack-
samma för att man har lyssnat. Ibland tycker jag att det är ett trögt sätt att 
agera snabbt.  

Ordförande tog upp primärproduktionen och livsmedelsklustret. Man kan 
egentligen inte lyfta fram primärproduktionen och livsmedelsklustret tillräck-
ligt och hur viktigt de är och vilket värde exporten har för BNP för Åland. 
Man stirrar sig många gånger blind på stöden och investeringsstöden och 
man retar upp sig på dem. Men man måste ju titta bakåt och titta vad de har 
skapat och vilka de har sysselsatt. Det gäller hela företagarbranschen; bygg-
branschen, elbranschen, VVS-branschen och kylbranschen och allting. Det är 
inte pengar som företagarna stoppar i fickan som det många gånger fram-
ställs. Det är ju pengar som återanvänds i samhället, det är andra som får del 
av dem samt att näringen i sig utvecklas inom primärnäringarna. Man måste 
få ett annat synsätt på det här och inte skuldbelägga varje gång man diskute-
rar investeringsstöd. Alla företag som i princip verkar på Åland idag har ju 
lyft investeringsstöd när man har utvecklat förädlingen inom industrin.  

Vi har en reservation. Jag fick inget understöd när vi ville ha med en text 
under texten ”Tillväxtfrämjande åtgärder för hela landskapet”. Man skulle 
skriva in följande text i sista stycket: ”I samband med budgeten för 2015 åter-
kommer landskapsregeringen till lagtinget med konkreta förslag till förstärk-
ning av den åländska köpkraften.” Detta vann inget understöd. Jag tycker 
inte att skrivningen är farlig. Ordförande menade också att landskapsrege-
ringen har lyft fram de här pengarna idag för att förstärka utvecklingen av nä-
ringslivet och det är helt okej. Men vi ska också vara medvetna om att under 
den tiden har köpkraften minskat, om man ser på ÅSUB-utredningen, och 
man är oroad över de stora utbyggnader som har gjorts inom handeln och 
ändå har köpkraften inte ökat utan man ser en nedgång. Jag säger inte att det 
måste ha med det att göra men det kan ju ha med marknadsföringen utåt att 
göra, marknadsföring är fel ord också, men man halverar avdrag som gynnar 
köpkraften. Vi halverar sjukkostnadsavdraget, vi höjde självrisken på rese-
kostnadsavdraget och vi frös indexjusteringarna på studiestöden. Sedan har 
vi påfört kostnader på kommunerna som i slutändan resulterar i skattehöj-
ningar och också i sista ändan slår ut på konsumenterna och köpkraften. Det 
är de här signalerna som är farliga. Det kan ha betydelse när det gäller köp-
kraften, alla blir försiktiga även de som har pengar. Sådana här signaler är 
livsfarliga att ge. Jag påstår att detta har en viss effekt på köpkraften. Jag tror 
inte att jag har fel. Konsumenten får mindre pengar i handen och då kommer 
köpkraften automatiskt att minska. Jag kommer också att framföra det här 
förslaget till omröstning, att man sätter in den här klämmen i betänkandet.  

När det gäller ÅMHM och avgifterna så är jag glad över att vi har enat oss i 
utskottet. Vi från Ålands Framtid hade ett annat förslag till skrivning. Men 
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det här var en så pass bra skrivning så jag tyckte inte det fanns skäl att lyfta 
fram vår skrivning. Det är viktigt att man inte påför sådana avgifter som 
kanske inte är grundade i verkligheten. Man har sett en möjlighet att öka in-
komsterna till landskapet när man jämfört med andra områden. Man bör i 
alla fall beakta att om man gör avgiftshöjningar som baserar sig på 50 till 100 
procent så är det inte riktigt i takt med vad man normalt höjer avgifter med. 
Man ska varje år ha en skälig avgiftshöjning som är relaterad till kostnaderna. 
I den här avgiftshöjningen försöker man kompensera landskapets för låga in-
täkter och det kan jag förstå. Många av de här avgifterna beror på vad vi har 
beslutat här i lagtinget. Man ska inte skylla på myndigheten. Jag delar lantrå-
dets uppfattning att ÅMHM är en effektiv myndighet. Det lilla som jag har 
haft att göra med dem så måste jag berömma dem. De svarar snabbt och de 
har ett bra bemötande. Det är inte personerna i myndigheten som har fel 
utan det är vi som har skapat den här kontrollmyndigheten och då ska vi nog 
ta konsekvenserna av det.  

Man kan titta över den här verksamheten. Det är bara bra om man fören-
klar, förbättrar avgifterna och tittar över hur myndigheten ska jobba. Höj-
ningarna av taxan, som föreslogs, fick väldigt mycket kritik. Det är landskaps-
regeringen som har fastslagit avgifterna. Landskapsregeringen har också sagt 
att man ska se över avgifterna. Efter duktig kritik från näringslivet har land-
skapsregeringen resignerat lite och tagit åt sig av kritiken och det är helt okej, 
så ska det vara. 

Med dessa ord och inte mycket mer så har jag sagt mitt i den här budgeten. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! När det gäller Färöarna, och deras åtgärder 1992 när fis-
kebeståndet svek, så i jämförelse med vindkraftssituationen så är den 
väsentlig och intressant. På Färöarna trodde man på framtiden. Man 
gick in för att med så lite medel som möjligt se till att företagen kunde 
överleva. Samma tanke hade den förra landskapsregeringen när man 
gick in för ett produktionsstöd för vindkraften. Man såg en möjlighet till 
en ljus framtid och goda vindar som ska blåsa. Om vi misslyckas med 
det här så kommer historieskrivarna inte att vara nådiga mot oss, när 
man bedömer den näringspolitik som har förts i landskapet, om vi med-
vetet medverkar till att montera ner våra vindkraftverk.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Jag delar helt och hållet Mats Perämaas tolkning av detta. Det är synd 
om man tänker på att man har en målsättning om ett miljömässigt håll-
bart Åland till 2051. I detta ingår väl vindkraften och energin därifrån 
och då borde man också ta ansvar för att se till att inte vindkraftsparken 
rustas ner. Om det skulle hända så tror jag inte att krafterna finns att 
starta upp på nytt igen, då ska det nog vara väldigt förmånligt. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Tack ltl Brage Eklund. Jag hörde delar av anförandet från mitt 
kansli. Jag har några kompletterande frågor vad gäller vindkraften. Jag 
tror att det finns en stark samsyn både hos regeringen och hos opposit-
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ionen att vindkraften är viktig och att den skapar möjligheter för Åland. 
Det pågår för tillfället, fortsättningsvis, ett intensivt arbete i dialog med 
Helsingfors för att nå samförståndslösningar. I det här fallet kan vi en-
bart nå en lösning i samförstånd eftersom vi är en minoritetsspelare på 
den här planen.  

Kan ledamoten utveckla resonemanget hur han och hans parti anser 
att man borde stöda vindkraften? Det är i alla fall miljonbelopp på års-
basis som vi talar om. Bara landskapets andel nu är tänkt till 21 miljo-
ner. Det rör sig om flera hundra miljoner. Hur ska det finansieras, via 
PAF-medel? 

Ltl Brage Eklund, replik 

Jag tänkte närmast på att man i det här skedet skulle stöda så att driften 
rullar på tills man kommer in inmatningstariffsystemet. Jag har inte 
tänkt tanken att vi på Åland i det här skedet skulle gå in och stöda med 
bidrag eller lån för att bygga ut vindkraften. För det gjordes inte när det 
gäller Båtskären utan där satsades det ett fritt kapital. I det här fallet 
gäller det nog att hålla vindkraftsparken som vi har flytande. En del 
kanske klarar sig och en del inte, men man behöver titta på den möjlig-
heten. Åland har nog inte någon möjlighet till satsningar på flera hundra 
miljoner. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Landskapsregeringens möjligheter att stöda driften är i dagslä-
get tämligen begränsade. I teorin kunde vi använda oss av de minimis-
stödet, men de facto är det svårt eftersom flera har fått stöd tidigare. Så 
det är egentligen en icke möjlighet som vi har.  

Att gå tillbaka till ett rent produktionsstöd är en möjlighet. Det är i så 
fall en process som kräver en notifiering från EU. Senast tog notifie-
ringsprocessen 1 1/2 år och hade vi då inte fått hjälp EU-
parlamentarikern Thorvalds, med medarbetare, så hade vi troligtvis 
ännu inte fått någonting. Oberoende av hur vi vänder oss här i dagsläget 
så är det en väldigt svår situation. Den svåraste situationen är dock ändå 
för vindkraftsbolagen som jag vet att blöder ekonomiskt kraftigt. Jag har 
inget ”första hjälp plåster” att plocka fram i dagsläget. Ska det betalas ut 
ett lagligt stöd så är det via en notifiering och det tar tid. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! Jag delar den uppfattningen och den tolkningen av 
det som minister Thörnroos sade, att det ska notifieras och att det tar 
tid. I mitt anförande sade jag att man borde ha haft en framförhållning 
för man kunde ha räknat ut att vår möjlighet att komma in i inmat-
ningstariffsystemet skulle ta tid. Signalerna var sådan att man inte ville 
ta in Åland i detta. Det är då man skulle ha varit på gång redan när man 
visste att produktionsstödsystemet skulle falla ut. Idag kunde det ha va-
rit en verklighet, om man hade varit på bettet, att man hade haft notifie-
rat om man hade startat upp när stödet för 2012 slutade.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Talman! Ltl Eklund tar upp ÅMHM:s avgifter och dess stora höjningar 
som nu har införts. Jag har förstått att det nu ska göras en utredning av 
beräkningsgrunden för timavgiften. Man ska gå igenom tillsynsavgifter-
na, de nya avgifterna för det nya tillstånds- och tillsynsområdets social 
och hälso- och sjukvård samt en massa andra områden. Jag anser, precis 
som ltl Eklund, att de här stora höjningarna som nu har skett är någon-
ting som vi i framtiden måste undvika så att alla som jobbar inom nä-
ringarna kan planera, för det handlar det mycket om. De här pengarna 
som nu är avsatta för denna genomgång är av yttersta vikt. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Ja, jag tror att ltl Holmberg-Jansson och jag delar uppfattningen om 
detta. Vi har också haft en samsyn i utskottet när vi har diskuterat det 
här. Avgiftshöjningar på den här nivån får inte ske på det här viset som 
det har gjort. Det överraskar näringarna och näringarna är inte förtjänta 
av sådana hastiga avgiftshöjningar. Man måste ha en framförhållning 
och man måste också kunna diskutera med näringen om vad som är rätt 
och fel.  

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Talman! Ja, absolut och just att det nu skedde ganska stora höjningar. 
Jag kan förstå att man har tittat på våra närliggande regioner; i Sverige 
och i riket, och att avgifterna där ligger högre. Jag har nu förstått att 
man ska göra en grundligare genomgång och även en resursinventering 
av myndigheten och se på praktiska aspekter som faktureringssystem. 
Jag ser med stor tillförsikt att det här kommer att bli bra. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Man får hoppas att det blir det resultat som vi önskar, att det blir på en 
nivå som är befogad och som relaterar till de verkliga kostnaderna. Man 
ska inte ha avgiftshöjningar som är baserade på avgifter i omkringlig-
gande regioner.  

När det gäller avgifter så kan man inte lägga dem hundra procent på 
företagen. Det är vi som har skapat lagarna och vi har också ett ansvar 
att vara med och finansiera en del av själva verksamheten. Vi kan inte 
skjuta över alla kostnader på företagen. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Carina Aaltonen, replik  

Fru talman! Jag tycker att det är trevligt att ltl Eklund ger erkännande 
till ÅMHM:s höga servicenivå och goda bemötande. Det är en ung, mo-
dern och effektiv myndighet som faktiskt gör sitt yttersta med de be-
gränsade resurser de har att tillgå. Precis som ltl Eklund säger så upp-
rättar myndigheten sitt arbete efter de beslut som tas i den här salen 
både när det gäller lagar och budgetansvar. 

Vid översynen av taxasystemet ska också en politisk arbetsgrupp till-
sättas, en referensgrupp. Redan nu börjar det komma in förslag på hur 
man kunde utveckla de här avgifterna t.ex. miljömärkta och certifierade 
turistanläggningar skulle kunna ha lägre tillsynsavgifter. Det finns 
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många förslag, vilket vi gärna tar emot till byrån. Jag hoppas också att ltl 
Eklund kommer med förslag. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Ja, det är bra att man tittar på möjligheterna, att man gynnar dem som 
gör en bra miljöinsats idag redan och att man skulle få en viss förtjänst 
av detta när det gäller avgiftssystemet. Det är bra att man har en positiv 
hållning till detta från landskapsregeringens sida. 

När det gäller myndigheten så delar jag uppfattningen. Myndigheten 
är effektiv men kanske vi istället borde titta på vilka lagar vi stiftar.  

Minister Carina Aaltonen, replik  

Fru talman! Sådana här utspel som sedan kommer ifrån Ålands Framtid 
när man säger att ÅMHM ska sänka avgifterna så det passar inte riktigt 
ihop med den politik som man annars för och man säger att vi ska sänka 
de offentliga utgifterna. Man vill minska överallt både i förvaltningen 
och ute i myndigheterna. Det här passar inte riktigt ihop. När det gäller 
ÅMHM:s avgifter vill man plötsligt ha en stor skattesubventionering, 
men i övrigt ska vi sänka kostnaderna. Det är någonting som inte riktigt 
stämmer. Ltl Eklund vet ju mycket väl att många av de lagar som vi stif-
tar här i lagtinget kommer vi inte undan. Det är direktiv från EU som 
ålägger landskapsregeringen och därmed också ÅMHM att följa vissa di-
rektiv. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Ja, grunden var vår motion där vi ville sänka avgifterna. Det berodde på 
den höjning som landskapsregeringen föreslog på hundra procent. Det 
är inte skäligt att införa sådana kraftiga höjningar utan någon annan 
motivering än att man har tittat på omkringliggande regioner. 

När det gäller lagstiftning och direktiv som kommer från EU och som 
vi ska anpassa oss till, så javisst men det är ju inte meningen att det är 
branschen som ska synas som ska betala allting. Vi får också ta ett an-
svar som myndighet och som lagstiftare och ta en del av kostnaderna. Vi 
kan inte påföra allt för det stimulerar inte till något nytt företagande och 
nya entreprenörer när man har sådana avgifter som man vet att man 
kommer att få betala. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Vtm Roger Jansson 

Tack, fru talman! Jag missade en replik som jag hade begärt till ltl Perämaa. 
Antagligen missade jag den på grund av för ivrigt kaffedrickande under alla 
möten ända sedan tidig morgon. Nu begärde jag ordet istället. 

Det gäller frågan om den åländska BNP-utvecklingen. Både från den här 
talarstolen, åtskilliga gånger redan, men också i våra massmedier läser man 
kurvor och så är man nöjd med det utan att dess mera analysera vad som lig-
ger bakom. 

Bruttonationalprodukten är alltså ett mätvärde för det produktionsvärdet 
som finns i samhället totalt, offentlig sektor plus privat sektor. Det är ett mät-
värde som är anpassat till stater. ÅSUB har genom åren gjort allvarliga försök 
att göra liknande beräkningar för den åländska ekonomin. Verktyget är väl-
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digt trubbigt, vilket ÅSUB också själva har sagt genom årtiondena, men man 
har ändå använt det.  

Det blir naturligtvis lätt då att man i den allmänna debatten använder 
detta mätvärde, bruttonationalprodukt, såsom en verklig sanning, såsom ett 
exakt mätinstrument för det samhälleliga produktionsvärdet. Därmed kan 
man också göra jämförelser för vår del med Finland och Sverige. 

Nå, så här enkelt är det inte. Det gäller att göra analysen; vad är detta för 
värde? Vi hade då 2007-2008 ett mycket kraftigt dropp i BNP för Åland per 
capita, även totalt sett. BNP hade stigit ända sedan 1993, det år när vi hade 
den så kallade nedgången i laman i finsk och internationell ekonomi. Huvud-
orsaken till det här droppet som kom under den föregående landskapsrege-
ringen var utflaggningar av fartyg. När produktionsvärdet till delar försvinner 
ifrån den åländska ekonomin så har det en enorm betydelse. Det betyder 
alltså inte att produktionsvärdet i den åländska ekonomin har gått ner, utan 
det innebär att BNP-värdet har gått ner, alltså det sätt som man mäter pro-
duktionsvärdet på.  

Jag hoppas att man i fortsättningen ska akta sig för att betrakta detta mät-
instrument som en exakt vetenskap därför att det är det inte. Det är ett trub-
bigt mätinstrument där man måste beakta orsaken till nedgången.  

För att åländska rederier har bytt flagg på sina fartyg så har alltså inte den 
åländska produktionen gått ned. De fartygen räknas inte längre in i produkt-
ionsresultatet i den åländska ekonomin eftersom de har bytt flagg. Då förstår 
vi alla att instrumentet blir lite trubbigt.  

I finans- och näringsutskottet fick vi en kurva på BNP-utvecklingen från år 
2000 till 2013 och sedan en prognos fram till 2015. Den första prognosen var 
2012 och sedan en tre års prognos. Den visar det här droppet 2007-2008 hu-
vudsakligen på grund av utflaggningarna. Sedan visar den också ett dropp i 
den åländska BNP-utvecklingen från 2010-2011 och sedan en eventuell fort-
satt nedgång.  

Det här jämför man då med utvecklingen av BNP i Finland och i Sverige, 
obeaktat av vad som har hänt tidigare och obeaktat av att vi fram till idag har 
en BNP som ligger på högre nivå än vad den har varit under början på 2000-
talet och under alla tidigare decennier.  

Jag ville bara framföra önskemålet; använd instrumentet varsamt, analy-
sera orsakerna och se det inte, på grund av de flaggbyten som förekommit, 
därmed som en katastrof för den åländska ekonomiska utvecklingen, för det 
är det inte.  

Däremot kan jag hålla med om att de senaste två årens siffror ger anled-
ning till oro. Det reella produktionsvärdet inom åländsk ekonomi har troligen 
åtminstone haft en avstannande utveckling. Den behöver inte vara negativ, 
det vet vi inte, instrumentet är inte så exakt. Men det är alldeles uppenbart en 
kraftigt avstannande utveckling. Tack, fru talman.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det här är en väsentlig diskussion. Visst finns det en stark 
inexakthet att jämföra våra BNP:s siffror med omvärldens. Nu har vi 
ingenting annat. Någon sorts siffror att jämföra med eller att kunna be-
döma hur det går för den samlade åländska produktionen borde man 
ändå kunna komma fram till. I brist på bättre är det BNP som finns. 
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Utflaggningarna spelar en oerhört stor roll. Nu har vi, dessbättre, en 
situation att det till och med sker en viss inflaggning. Man kunde hoppas 
att det här skulle ge en positiv effekt på de här siffrorna, med den inex-
akthet som det här systemet i sig har.  

Man kunde väl kanske uttala ett önskemål att vi kunde komma fram 
till ett sätt att beskriva situationen där man rensar BNP från utflagg-
ningssiffrorna, för att kunna ha någonting att grunda vår diskussion på. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Det är en riktig reflexion. Jag har själv ofta diskuterat med 
ÅSUB om man borde använda begreppet nationalinkomst istället. Det 
kunde för den här avgränsade lilla regionen Åland vara ett mer lämpligt 
instrument. Det skulle delvis vara rensat av de här diseffekterna som 
BNP-begreppet har.  

Sedan är det alldeles riktigt att inflaggning av befintligt tonnage bör 
ha en positiv inverkan på de här siffrorna. Nybyggnation av fartyg, un-
der åländsk och finsk flagg, har en väldigt stor betydelse. Det har utan 
vidare för stor betydelse för siffrorna eftersom produktionsökningarna i 
allmänhet kommer leverantörerna av dessa nybyggen till del, den reg-
ionen och det landet. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussion är avslutad. 

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs först utgifterna enligt avdel-
ningar i deras helhet. Efter det föreläggs inkomsterna enligt avdelningar 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 42 i sin helhet. Godkänd. 

Föreläggs avdelning 43 i sin helhet. Godkänd. 

Föreläggs avdelning 45 i sin helhet. Godkänd. 

Föreläggs avdelning 46 i sin helhet. Godkänd. 

Föreläggs avdelning 47 i sin helhet. Godkänd. 

Föreläggs avdelning 48 i sin helhet. Godkänd. 

Föreläggs avdelning 49 i sin helhet. Godkänd. 

Föreläggs inkomsterna enligt avdelningar i sin helhet jämte detaljmotiveringar. 

Avd. 32 godkänd. 

Avd. 35 godkänd. 

Avd. 36 godkänd. 

Avd. 39 godkänd. 

Föreläggs de till betänkandet fogade klämförslagen var för sig.  

Föreläggs det första klämförslaget. Godkänt. 

Föreläggs det andra klämförslaget. Godkänt. 

Föreläggs det tredje klämförslaget. Godkänt. 

Föreläggs det fjärde klämförslaget. Godkänt. 
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Begärs ytterligare ordet? Klämmarna är därmed behandlade. 

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 betän-
kandet ska sådana förslag framföras efter behandlingen av de rubriker som ingår i be-
tänkandet. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. 

Föredras mellanrubriken Ekonomisk översikt. Godkänd. 

Föredras mellanrubriken Landskapets budgetekonomi. 

Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Jag förslår ett nytt fjärde stycke under den av talmannen 
nämnda rubriken med följande lydelse: ”En tillväxt- och hållbarhetsfond in-
rättas med redan genererade spelvinster från PAF. Fonden regleras i lag med 
målet att generera arbetsplatser, tillväxt och hållbarhet i det åländska sam-
hället.” 

Ltl Katrin Sjögren 

Talman! Jag ber att få stöda ltl Perämaas förslag. 

Talmannen 
Under diskussionen har ltl Mats Perämaa, understödd av ltl Katrin Sjögren, föreslagit 
att det till betänkandets allmänna motivering under rubriken ”Landskapets budgete-
konomi” införs ett nytt fjärde stycke med följande lydelse: ”En tillväxt- och hållbarhets-
fond inrättas med redan genererade spelvinster från PAF. Fonden regleras i lag med 
målet att generera arbetsplatser, tillväxt och hållbarhet i det åländska samhället.” 

Omröstning kommer att verkställas.   

Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande, röstar ja, den som omfat-
tar ltl Mats Perämaas ändringsförslag, röstar nej. Kan omröstningspropositionen god-
kännas? Godkänd. 

Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. 

Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande. 

Föredras mellanrubriken Näringspolitik. 

Ltl Brage Eklund 

Tack, fru talman! Jag förslår under rubriken ”Näringspolitik” och underru-
briken ”Tillväxtfrämjande åtgärder för hela landskapet” att det fogas ett nytt 
sista stycke med följande lydelse: ”I samband med budgeten för 2015 åter-
kommer landskapsregeringen till lagtinget med konkreta förslag till förstärk-
ning av den åländska köpkraften.” 

Ltl Axel Jonsson 

Jag understöder förslaget.  

Talmannen 
Under diskussionen har ltl Brage Eklund, understödd av ltl Axel Jonsson, föreslagit att 
det till betänkandets allmänna motivering under rubriken ”Näringspolitik” och under-
rubriken ”Tillväxtfrämjande åtgärder för hela landskapet” fogas ett nytt sista stycke 
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med följande lydelse: ”I samband med budgeten för 2015 återkommer landskapsrege-
ringen till lagtinget med konkreta förslag till förstärkning av den åländska köpkraften.” 

Omröstning kommer därför att verkställas.  

Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande, röstar ja, den som omfat-
tar ltl Brage Eklunds förslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? 
Godkänd.  

Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja.  

Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.  

Begärs ytterligare ordet i fråga om betänkandets allmänna motiveringar?  

Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Om det är läge för att föreslå nya underrubriker så gör jag det nu. 
Jag föreslår en ny sista underrubrik som lyder ”Vindkraft” och där följande 
text införs: ”Landskapsregeringen förelägger lagtinget ett lagförslag som möj-
liggör att ökningen av avräkningsbeloppet kanaliseras till förmån för pro-
duktion av vindkraft på Åland i enlighet med den behörighet om stöd till nä-
ringslivet som självstyrelselagen anger”. 

Ltl Katrin Sjögren 

Talman! Jag ber att få understöda ltl Perämaas förslag.  

Talmannen 
Under diskussionen har ltl Mats Perämaa, understödd av ltl Katrin Sjögren, föreslagit 
att det till den allmänna motiveringen i utskottets betänkande införs en ny sista under-
rubrik ”Vindkraft” under rubriken ”Näringspolitik” där följande text införs: ”Land-
skapsregeringen förelägger lagtinget ett lagförslag som möjliggör att ökningen av av-
räkningsbeloppet kanaliseras till förmån för produktion av vindkraft på Åland i enlighet 
med den behörighet om stöd till näringslivet som självstyrelselagen anger”.  

Omröstning kommer därför att verkställas.  

Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande, röstar ja, den som omfat-
tar ltl Mats Perämaas ändringsförslag, röstar nej. Kan omröstningspropositionen god-
kännas? Godkänd. 

Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja.  

Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt finans- och näringsutskottets betänkande.  

Allmänna motiveringen är därmed behandlad. 

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

Remiss 

3 Godkännande av överenskommelsen med Ryssland om transport av farligt gods 
Republikens presidents framställning (RP 7/2013-2014) 
Ärendet avförs från föredragningslistan eftersom en begäran om yttrande har sänts till 
landskapsregeringen. Landskapsregeringen ska behandla ett sådant ärende i skyndsam 
ordning. 

Ärendet upptas därför för remiss vid ett senare plenum. 
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Remiss 

4 Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen 
Landskapsrevisionens berättelse (RB 1/2013-2014) 

Remiss 

5 Åtgärder med anledning av effektivitetsrevisionen 
Landskapsregeringens meddelande (M 7/2013-2014) 
Talmannen föreslår att en gemensam diskussion tillåts i fråga om ärendena. Kan försla-
get godkännas? Godkänt. Talmannens förslag är att ärendena ska remitteras till finans- 
och näringsutskottet i enlighet arbetsordningen 15 §. 

Diskussion. 

Lantrådet Camilla Gunell 

Fru talman! Det här är första omgången i enlighet med den nya revisionsla-
gen. Vi har under lagtinget en ny revisionsmyndighet som nu har gett sin 
första rapport och de har granskat landskapsregeringens olika verksamheter. 

Landskapsregeringen har också gett sin förvaltning och dess underlydande 
myndigheter möjligheter att ge sin version och svara på det som påpekas i re-
visionen. 

I enlighet med lagen som bygger på tanken att man tittar på verksamhet-
erna och för en diskussion om olika förvaltningsområden och man har en 
konstruktiv och framåtsyftande debatt om hur dessa kan utvecklas. 

Det är också svårt att gå i försvar, det är heller inte nödvändigt. Det här är 
ju verksamheter som man tittar tillbaka på.  

Fokus ligger framförallt på bildandet av Ålands gymnasium, hur den pro-
cessen gick till och vad som följde i spåren av sjösättningen av den nya orga-
nisationen.  

Därför förefaller det här instrumentet vara någonting som vi kan använda 
oss av för att analysera vad som skedde, var vi har gjort, hur det gick och vad 
vi kan lära oss av processerna för att ännu nästa gång och därpå följande gång 
vi reformerar olika verksamheter bli bättre och bättre på detta. 

Om man kortfattat säger någonting om den processen så kan man i stort 
konstatera att den viktiga lärdomen, som i alla fall jag drar av den här proces-
sen kring skolreformen, så är att det är viktigt att förändra i tid medan det 
finns tid att ge för utveckling och för sjösättande av nya verksamheter. När 
saker och ting blir forcerade och framtvingade och stressen kommer på så 
hetsar man kanske fram lösningar som inte är ändamålsenliga. Slutsatserna 
som vi kan dra av detta är; förändra i tid och inte i panik. 

Utbildningsminister Johan Ehn kommer också att ge sin presentation.  
Ålands gymnasium bildades 1.8.2011. Man hade väldigt lite tid att ge till 

planering inom den nya organisationen. Den blivande förvaltningschefen till-
trädde i mars samma år och det fanns inte många månader att förbereda sjö-
sättningen av den nya organisationen. Det ledde också till att man hade av-
talsförhandlingar när man egentligen redan var inne för att organisationen 
skulle bildas. Det fanns naturligtvis ett stort tryck på att harmonisera avtalen 
inom lärarkåren. Det gjorde att tidigare landskapsregering godkände det av-
talet som framförhandlades den 1 april 2011, bara fyra månader innan orga-
nisationen skulle tillsättas och börja funktionera. Man kan säga att det blev 
en tuff situation för avtalsbyrån i det skedet att förhandla fram ett avtal. Dis-
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kussionen i landskapsrevisionsberättelsen handlar ju förstås också om hur 
avtalet sedan tillämpades och hur det har använts under de här åren. 

Generellt när det gäller intern styrning och kontroll och våra möjligheter 
att ha tillräcklig backup i våra system, vilket vi förstås måste ha både inom 
landskapsförvaltningen, ÅHS och inom andra myndigheter, så kan vi konsta-
tera att litenheten i våra strukturer skapar sårbarhet och osäkerhet. Det gör 
att det är mycket krävande att upprätthålla kontrollsystem, göra riskanalyser 
och därmed ha allt dokumenterat.  

I många fall kan vi ha en tjänsteman som kan ett helt förvaltningsområde 
och när den personen går i pension eller försvinner ur förvaltning så försvin-
ner också mycket betydande kunskaper som vi har svårt att ersätta. Men man 
arbetar mycket med intern styrning och kontroll och försöker hitta system. Vi 
sätter förstås också ett stort hopp till att den digitala agendan i många av de 
här punkterna ska bidra till en positiv utveckling. 

Det var kortfattat från min sida. Sedan kommer ministern att närmare gå 
in på själva skolreformen som trots allt är det som upptar landskapsreviso-
rerna i högsta grad i den här revisionen. Tack. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Det är sant att gymnasiereformen var en stor och omfattande reform. 
Lagtinget skrev då i sitt betänkande, när man behandlade reformen, att 
man skulle göra en snabb utvärdering efter ett år. Det skulle ha gjorts 
redan i augusti 2012. Varför har det dragit ut så på tiden?  

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

För min del tycker jag snarare att man måste ställa sig frågan: Är det 
ändamålsenligt att granska en verksamhet efter ett eller två år? Som jag 
tidigare sade så måste man ge tid åt ett reformarbete. Man kan inte ta 
beslut den ena dagen och sedan kamma hem vinsterna nästa vecka. Det 
var naturligtvis en stor reform. I det här fallet var det sju skolor från 
början, en skola stängdes, Ålands lyceum blev kvar som en egen skola 
och sex skolor skulle föras samman. Det var en väldigt stor reform som 
berörde väldigt många människor, både studerande, lärare, system, kul-
turer och scheman och så vidare. Jag tror att man måste ha den uthål-
ligheten och den långsiktigheten att man också ska utvärdera när man 
kan se att saker och ting börjar falla på plats. Det är väl ändamålsenligt 
att fråga sig när man ska granska en verksamhet. Det här är ju land-
skapsrevisionens berättelse, inte landskapsregeringens berättelse.  

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Jag håller med lantrådet i den bedömningen att man naturligt-
vis också behöver granska och utvärdera i ett längre perspektiv. Det gäl-
ler all förvaltning. Men detta var väldigt specifikt eftersom man också, 
om jag minns rätt, hade ett ettårigt provavtal. Det skulle nog ha varit 
skäl att göra en första bedömning ganska snabbt när det gällde de peda-
gogiska inriktningarna och schemaläggningen.  

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Jag har inte flera kommentarer till den saken. Vi får se vad utbildnings-
ministern har i sin portfölj här. 
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Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Johan Ehn 

Tack, fru talman! Jag kan börja med utvärderingen. I utskottets betänkande 
så tror jag att det står att man skulle göra en utvärdering efter två år efter det 
att skolan tillkom. Landskapsregeringen gjorde bedömningen att för att över-
huvudtaget kunna få en vettig bedömning av huruvida det har fungerat eller 
inte på en helhetsbasis så är utgångspunkten tre år. Då har vi en hel kull som 
har gått igenom skolan. Utvärderingen kommer nu att genomföras för det har 
nu gått tre hela utbildningsår.  

I utskottets betänkande så stod det att man skulle göra en utvärdering efter 
två och inte efter ett år efter skolan hade börjat.  

Fru talman! Jag ska lite diskutera kring den mycket gedigna och väldigt be-
lysande rapport som vi har fått från revisorerna i den här frågan. Det är första 
gången som man jobbar på det här sättet från revisorernas sida, dvs. att man 
gör en effektivitetsgranskning av vissa delar av vår verksamhet och sätter 
mera kraft och tid på just vissa områden. Den här gången har man valt ut två 
områden; ÅHS och Ålands gymnasieskola.  

Som lantrådet var inne på så bildades Ålands gymnasieskola 1.8.2011 via 
en lagstiftning som togs under år 2010. Genom den här lagstiftningen så bil-
dades en myndighet som kallades för Ålands gymnasium. I den myndigheten 
fanns det två skolor, från att tidigare ha varit sex olika skolor så hade man nu 
alltså en myndighet och två skolor. Vi ska komma ihåg att varje skola på den 
tiden, före den här reformen, var sin egen myndighet och styrdes helt och hål-
let utgående ifrån det.  

Man skulle föra ihop de tidigare skilda enheterna som hade olika skolkul-
tur, olika planeringsrutiner, olika sätt att lösa undervisningsrelaterade frågor 
och kulturen var också väldigt varierande när det gällde styrdokumenten. Det 
var olika i olika skolor hur mycket man hade tecknat ner och vad man hade 
valt att besluta om via direktionen och vad som beslutades om på annan nivå 
tidigare. Allt det här skulle nu malas samman till en enhet där man skulle ha 
en så likadan förvaltning som bara var möjligt. 

Det här började man jobba med redan före den 1 augusti, för man hade 
möjlighet via den här lagstiftningen att påbörja det här arbetet. När man kom 
till den 1 augusti så visade det sig att man inte var helt framme, men att dra i 
nödbromsen i det skedet var helt enkelt inte tänkbart eftersom planeringen 
hade utgått ifrån att nu skulle det här göras.  

Med facit i hand så borde vi ha haft mer tid. Jag har den upplevelse att i 
nästan alla förändringsprocesser så kan man i slutändan säga; ”att det hade 
varit bra om vi hade haft lite mera tid att göra förändringar”. Jag är försiktig 
för egen del med att säga att om vi hade fått mera tid så hade det sett an-
norlunda ut.  

Utöver problemen som man hade med skolkulturen och att sammanföra 
skolorna, utgående ifrån att man kom från lite olika världar, så hade man 
också åren innan infört ett periodiseringssystem inom skolorna. Det här 
ledde till att när man nu slog samman skolorna och man skulle göra periodi-
seringen för hela skolan och göra schemaläggningen så fick man stora be-
kymmer. Man valde att lägga schemaläggningen på en administrativt hög 
nivå, vilket ledde till att kontakten till den dagliga verkligheten blev för långt 
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borta. Det har visat sig i efter hand. Det här har man nu rättat till genom att 
lägga ner det grundläggande arbetet på en betydligt lägre nivå än vad man 
hade tidigare. Det har också lett till att vi ser förbättringar. Det finns säkert 
fortsättningsvis saker som kan bli ännu bättre. Jag ska återkomma till detta 
senare. 

Den fjärde saken som också var en utmaning för den nya skolan var ett 
nytt tjänstekollektivavtal. Det här tjänstekollektivavtalet var inte bara nytt, så 
att det togs precis just innan skolan skulle starta, utan avtalet hade också en 
helt ny logik. Från att ha pratat om undervisningsskyldighet till att prata om 
vilken arbetstid totalt sett man som lärare ska lägga ner på jobbet så utgående 
ifrån detta så skulle man få sin lön. Det här var ett helt nytt sätt att tänka 
både för arbetsgivaren och för arbetstagarparten. Det visade sig också att 
man inte riktigt hade tänkt igenom alla steg hur man skulle tillämpa det här 
avtalet, vilket ledde till att man, i kombination med de övriga bitarna, fick yt-
terligare bekymmer. 

Revisorn säger också att en stor orsak, för att inte säga den största orsaken, 
till att Ålands gymnasium har blivit dyrare än vad man från början tänkte sig 
så beror just på tjänstekollektivavtalet. Man pratar om storleksordningen 1 
miljon euro som detta har kostat landskapet. 

På kort sikt stämmer det här helt klart. Vi ser att lönekostnaderna har sti-
git. Men då ska vi också backa tillbaka och se vad grunden var för att man 
gjorde den här förändringen. Ja, för det första så hade vi undervisningsskyl-
digheten som både arbetsgivaren och arbetstagaren inte var helt nöjda med. 
Arbetsgivarsidan tyckte inte att de hade möjlighet att, på ett korrekt sätt, 
hitta en lönesättning som motsvarar arbetet för en lärare som kanske jobbar 
med utvecklingsarbete och annat än normalt katederarbete. Det här tyckte 
man också på arbetstagarsidan.  

Sedan hade man också noterat att löneskillnaderna mellan de olika gym-
nasielärarna i de olika skolorna var väldigt stora. Trots att man till och med 
hade likvärdig utbildning så fanns det, beroende på i vilken skola man under-
visade i, löneskillnader där. Det här var inte riktigt bra för det ledde till en 
osund konkurrens om arbetskraften mellan skolorna.  

När det gällde löneskillnader mellan en nyexaminerad lärare och en lärare 
som hade jobbat länge så var skillnaden också väldigt stor. Man hade en ut-
gångspunkt där långvarigt lärararbete belönades rejält om man jämförde med 
andra ställen. Det här ville man också till viss del sudda ut. När man skulle 
sudda ut den här biten så ledde det till att man tog på sig kostnader i ett tidi-
gare skede. Tidigare var det på det viset att om man hade väldigt många äldre 
lärare så blev kostnaderna högre och hade man många yngre lärare och nyre-
kryterade lärare, som också är en realitet just nu, så ledde till att man höjde 
kostnaderna.  

I de kalkyler som landskapsregeringen gjorde då fanns en viss kostnadsök-
ning inräknad. Jag var själv inte med när man gjorde den här biten, det finns 
andra som har bättre insyn i det. Enligt uppgifter vi har nu så har kostnads-
ökningen varit högre än vad man räknade med ifrån första början. 

Kort sagt kan man säga att det fanns orsaker till att förhandla om avtalet 
som inte enbart hade med själva förändringen av gymnasieskolan att göra. 
Det fanns andra orsaker, men man valde att förhandla om avtalen i samband 
med att man gjorde förändringen av skolan. Därmed kom också notan och 
också vissa barnsjukdomar med i det sammanhanget. 
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När det gäller det gamla avtalet så har vi inte lyckats räkna fram, och där 
har revisorn heller inte gjort någon framräkning, vad det skulle ha kostat. Vi 
ser ju att den utveckling som vi har haft med vissa behov för ungdomar med 
anpassade läroplaner och liknande har ökat. Det finns andra orsaker till att vi 
också behöver högre lärartäthet. Även om vi skulle ha hållit kvar det gamla 
löneavtalet så hade kostnadsutvecklingen varit större. Exakt hur det skulle se 
ut är det väldigt svårt att kunna räkna fram.  

Men, som sagt var, 1 miljon säger revisorn att det här har kostat och det får 
vi återkomma till lite senare i det här anförandet. 

Revisorerna lägger ganska stor vikt vid hur det här avtalet har kommit 
fram. Man säger också att i själva förhandlingsskedet så har arbetsgivarsidan, 
sakkunnigmässigt, inte varit speciellt väl representerat. Det här har vi disku-
terat från utbildningsavdelningens sida i förhållande till avtal- och pensions-
byrån. Vi kommer att hitta nya sätt att jobba på i framtiden. Nu finns organi-
sationen plats och det är lättare att peka ut de människor som har den är 
kunskapen. Vi kan se till att i ett mycket, mycket tidigare skede också få med 
dem som i praktiken kommer att företräda arbetsgivaren när det gäller att 
förhandla sig fram till lönerna ute i det praktiska livet. Det var någonting som 
man inte hade med sig då och som kan ha lett till att man har haft vissa pro-
blem när det gäller tillämpningen. Då kanske man inte heller kunde vara till-
räckligt stark. Det är åtminstone det som revisorn pekar på i det dokument 
som nu ligger framför er. Vi kommer från landskapsregeringens sida att 
jobba med att se hur vi kan stärka vår position i de kommande förhandling-
arna. 

Landskapsrevisorerna lyfter också upp att efter att den nya skolan och det 
nya avtalet trädde ikraft så har undervisningstiden blivit mindre för lärarna. 
Avtalet i sig leder inte nödvändigtvis till det, utan det är någonting som ar-
betsgivaren också väljer. När man gick in för periodiseringen, ett läsår innan 
man gjorde själva förändringen av gymnasieskolan, så gjorde man också en 
förändring i hur mycket lärarledd utbildningstid som eleverna skulle få. Man 
gjorde bedömningen att om man ser på utvecklingen i omvärlden just nu så 
lägger man i större utsträckning än tidigare också ett ansvar på eleverna i 
gymnasiet för att eleverna själva ska ta vara på inlärningstid. Det här har inte 
fullt ut slagit igenom i verkligheten. För man uppfattar sänkt lärarledd ut-
bildning som att man får håltimmar. I det här systemet borde håltimmar an-
vändas till att studera på egen hand. Man har fått uppgifter av lärarna och 
man ska då jobba sig framåt utgående ifrån läxor och liknande som också kan 
göras under den normala skoltiden. Här har vi misslyckats i att få fram den 
nya metodiken. Vi funderar nu på hur vi ska göra med sänkningen av antalet 
lärarledda timmar som gjordes i förordningen tidigare. Vi får se om vi får 
omvärderat det här och kanske backar tillbaka till att ha åtminstone närmare 
det antalet timmar som vi hade tidigare. Den diskussionen och utvärderingen 
pågår för tillfället mellan skolan och utbildningsavdelningen.  

Schemaläggningen lyfts fram som en av de stora bitarna som har synts 
utåt. Om vi tittar tillbaka i pressen, tittar på vad som har orsakat diskussioner 
och irritation ute bland elever och föräldrar så är det just detta att man inled-
ningsvis hade väldigt stora problem med schemaläggningen. Det här har sko-
lan lagt högsta prioritet på. Man ser nu också att man har fått kontroll på 
schemaläggningen. Vi ska komma ihåg att det alltid har funnits ett visst be-
kymmer att få ett schema som ser smidigt och bra ut för alla. Problemet in-
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ledningsvis var att det var ganska många som hade ett schema som inte fun-
gerade på ett bra sätt. Nu har vi en situation som inte är sådan. De allra flesta 
har ett schema som löper på, på ett bra sätt och som stöder den undervisning 
som ges ute i skolorna idag. Det finns fortfarande enskilda bekymmer och jag 
vet att skolan ständigt och jämt jobbar för att man ska få ett så gott utnytt-
jande av den här tiden som möjligt, för både lärare och studerande. 

Revisorerna lyfter också upp detta med att om man jämför områden så har 
vi förhållandevis personaltät utbildning på Åland. Vi har också förhållandevis 
en ganska dyr utbildning i jämförelse mot den finska sidan. Det är bara att 
konstatera, revisorer har gjort en jämförelse och de har lyckats få fram de 
siffrorna som också tidigare har visats när det gäller våra utbildningar. Vi har 
valt att lägga kraften på att ha mindre studiegrupper och ett ganska brett stu-
dieutbud vilket i sin tur återspeglar sig i kostnader. När vi har beredskap att 
på en bred front ta emot de ungdomar som kommer direkt från grundskolan 
till gymnasiet och när vi dessutom har hållit oss med små grupper framförallt 
i de praktiska utbildningarna så får det effekter på kostnaderna. 

När det sedan gäller stödfunktioner som t.ex. städning, fastighetsskötsel 
osv. så har vi haft lite samma situation där. Vi har haft möjlighet att ligga be-
tydligt mycket högre vad gäller den biten än vad man gör på andra ställen. 
När det till exempel gäller städdimensioneringen så har man gjort ett arbete 
som nu slår ut. Man har fått fram att vi har betydligt mera resurser än vad 
städdimensioneringen har visat att man borde ha. Det får nu effekter på anta-
let anställda i framtiden.  

I övrigt tittar man också på verksamheten hela tiden. Man har kontinuer-
ligt gjort förändringar när det gäller ledningen av Ålands gymnasium på ett 
sådant sätt att man inte ska få ett överstort huvud i förhållande till klass-
rummen och verkstäderna. Vi får lite ett kvitto på det i revisionsrapporten, 
man säger att man inte kan se att det finns någon större övertalighet när det 
gäller just den administrativa sidan. Det är snarare så att man inom vissa de-
lar till och med ser brister, att vi har lite för dålig kunskap och möjlighet att 
kunna engagera människor som har rätt kompetens för att kanske stötta upp 
avtalsbiten osv.  

Från skolans sida har vi också fått löften om att när vi nu har fått en mera 
normaliserad situation så kommer man att ta fram en personalförsörjnings-
plan som ska blicka längre framåt, så att vi kan dra nytta av de förändringar 
som det nya kollektivavtalet ger möjlighet till. Även i övrigt kan vi dra nytta 
av de fördelar som vi har av att ha en myndighet, Ålands gymnasieskola, där 
vi kan utnyttja resurserna på ett annat sätt.  

Men, som lantrådet även var inne på, när det gäller en sådan här föränd-
ring gällande grundstrukturen så tar det tid innan man kan räkna hem de 
olika vinsterna. Ser vi till bokslutet för 2013 så visar det sig slutligen också 
där att resultatet faktiskt blev ganska bra. När man började vidta åtgärder och 
när man började få kontroll på budgetuppföljningen så visade det sig att man 
också kan styra upp det här och dra nytta av de fördelar som finns i den här 
organisationen. Jag har ett väldigt stort förtroende för att den här nya organi-
sationen kommer att kunna börja verka på ett mycket effektivt sätt framåt. 
Men det har tagit tid för organisationen att hitta sina former. 

Man kan också i det här sammanhanget konstatera att landskapsrevisorn 
säger att kostnadseffektiviteten har försämrats märkbart. Om man jämför 
siffror före och efter så är det på det sättet. Vi har en kostnadsökning som lig-
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ger på ungefär miljonen i förhållande till om man hade haft en ökning på 2 
procent per år.  

Ni vet också var jag nämnde det här miljonbeloppet tidigare. Ja, i det 
sammanhanget när vi diskuterade avtalet så såg vi också att kostnadsökning-
arna, utgående från det avtal som man tecknade, blev ungefär i den storleks-
ordningen.   

Nu när man börjar bli van med att tillämpa avtalet, när man börjar kunna 
leva in i rollen som arbetsgivare och dra nytta från vår sida av de skrivningar 
som finns i avtalet, så har man också hittat lösningar som är betydligt mycket 
mera kostnadseffektiva än de som man hade inledningsvis.  

Vi hade ett bokslut år 2013 som balanserade på 16,65 miljoner. De rappor-
ter som vi har nu, med 4-5 månader klara i skolan, visar på att en kostnads-
ram på 17,1 miljoner som vi gav för detta år kommer att hålla. Det här året 
finns inte den problematiken där man tidigare jobbade med budgetsiffrorna 
Man har nu hittat kostymstorleken.  

Nu ska man lägga kraft och energi på att se till att när man har organisat-
ionen på plats så krävs det ett ständigt utvecklingsarbete när det gäller läro-
planer och innehåll i utbildningar. Tillsammans med arbetslivet utanför sko-
lan, och det som skolan är till för att i första hand tjäna tillsammans med 
samhället, så kommer man nu att sätta ner krafter på att utveckla läroplaner 
och innehåll i arbetet. 

Utgående ifrån detta så tycker jag att vi kan konstatera att vi har en skola 
som fortsättningsvis är bra, men som har behov av att utvecklas vidare. Det 
här är en process som för varje dag leder till att vi gör en bra skola ännu 
bättre. Tack, fru talman.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Minister Ehn nämnde förändringarna i lönesättning-
en. Undervisningsskyldighet har övergått till årsarbetstid. Årsarbetsti-
den är 1 600 timmar om jag inte missminner mig. Revisorerna pekar 
också på att det finns lärare idag som knappt uppfyller minimi arbetsti-
den, dryga 600 timmar. Då kan man fråga sig; utnyttjar man lärarna ef-
fektivt? Enligt mitt räknesätt så finns det 1 000 timmar där man inte 
undervisar. Eller har jag fel? Kan Johan Ehn förklarar detta? 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Den iakttagelse som både revisorerna och ltl Eklund har 
gjort är helt korrekt. De första åren var det på det här viset. Under det 
första verksamhetsåret hade man den problematiken. Det här är någon-
ting som man nu börjar täcka igen. Det är detta som jag menar med att 
man inledningsvis inte har använt sig av avtalen och sett till att man har 
fått ut undervisningstid och planeringstid för annat arbete som man be-
höver. När skolan nu har lyckats ta sig an den här problematiken, att 
man inte har använt sig av all den arbetstid som man kunde, det är ju då 
som vi får kostnaderna att plana ut och få kostnaderna att sjunka i för-
hållande till hur det såg ut de första åren. Det är en av orsakerna som 
ledde till den här situationen, på grund av både tekniska problem av 
schemaläggning och andra problem i organisationen inledningsvis. De 
orsakerna finns inte på det sättet idag. 
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Ltl Brage Eklund, replik 

 Ja, det är precis som minister Ehn säger. Till min kännedom har kom-
mit att det finns en viss kritik på att den lärarledda undervisningen har 
minskat. Avsaknaden av lärarledd undervisning har också visat resultat 
på vissa områden där det undan för undan har trappats ner. Det är trå-
kigt. Man bör nog titta på om man ska öka den lärarledda undervisning-
en igen. Den fria studietiden består av cirka 10 timmar av en studievecka 
på 38 timmar. Det är som ministern sade, det är inte meningen att man 
ska gå på stan utan man ska verkligen studera själv. Det är inte så lätt. 
Det är kanske lättare om man har en lärare med sig som åtminstone lite 
sätter piskan på ryggen.  

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Som jag var inne på i mitt huvudanförande så är detta just 
en av sakerna som vi tittar på just nu, om vi bör återgå till flera lärar-
ledda timmar. En av skolans uppgifter är att skapa ungdomar och kom-
mande vuxna som ska bli självständiga och klara av att komma iväg till 
arbetet. Det är hela tiden en balansgång. Det kanske gick för fort i det 
sammanhanget när man plockade ner undervisningstiden på det sättet 
som man gjorde nu. Vi kanske behöver justera den biten. Vi håller på att 
göra en utvärdering när det gäller den lärarledda tiden tillsammans med 
den utvärdering som då också efterlystes i utskottets betänkande när 
man tog lagstiftningen. I samband med detta kommer vi också att över-
väga att göra den här typen av förändringar för att säkra upp att vi också 
i framtiden har en väldigt god kvalitet på vår utbildning. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Precis som på kommunernas socialtjänstsida har man 
konstaterat att man inte riktigt har likvärdig service över hela Åland. Vi 
har också kunnat konstatera att inom skolväsendet kanske man inte i 
alla kommuner satsar lika mycket på specialundervisning eller på kura-
torer och assistenter beroende på den ekonomiska möjlighet man har att 
stöda sina elever. Det har lett till att vi har fått en ganska stor ökning av 
anpassade kurser, vi har fått betyg med anpassade vitsord. 

Ministern nämnde här i sitt anförande att det är viktigt att vi har lä-
rare med rätt kompetens och att vi också har ett behov av att utveckla 
skolan vidare. Hur ser regeringen på just dessa elever med anpassade 
kurser och hur garanteras att vi inte får ett stort antal speciellt unga poj-
kar som faller mellan stolarna? Vi har fått information till vårt parti om 
att det är ett ganska stort antal. 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Om jag har förstått det hela rätt så har inte antalet per år 
ökar dramatiskt, utan vi har en ackumulering av dessa, därför att de har 
svårt att komma in i det system som vi har i dagsläget. Man kommer in i 
åtgärder av olika typer av utbildningar som ska leda framåt men som 
inte har lett till att man kan ta en ordinarie plats. Det är det ackumule-
rade antalet som ökar enligt de uppgifter jag har för tillfället. Vi jobbar 
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på flera fronter med den biten. Dels har skolan själv, inom ramen för 
nuvarande resurser, ökat på resurserna för stödundervisning. Man har 
anställt fler lärare som har ansvar för stödundervisning. Frågan är om 
man i framtiden också måste göra ytterligare insatser där. 

Vi har nu gjort en kartläggning inom ramen för samarbete mellan 
social- och miljö, utbildning och näring där vi tittar på våra resurser och 
hur de används och om resurserna kommer fram på bästa sätt till de 
personer som behöver dem. Utgående ifrån den utvärderingen kommer 
vi också att föreslå vidare åtgärder framåt. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! I riket har man arbetat med en tionde klass och möj-
ligheten att höja sina vitsord. I samband med kreativa ämnen, gymnas-
tik osv. kan man stöda dessa elever så att de sedan får ett så pass bra av-
gångsbetyg så att de har möjlighet att avsluta studierna och påbörja nya 
studier. Hur ser ministern på att man eventuellt skulle utöka folkhögs-
kolan eller någon annan instans?  

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Jag skulle vilja att man går längre tillbaka i tiden och tittar 
på vad vi kan göra för att det ska bli färre som får en anpassad läroplan. 
Vad kan vi göra inom grundskolan för att stärka att var och en kan jobba 
i en läroplan som gäller för alla, för då har vi fått en grundskola som le-
ver upp till de grundteser som vi har i grundskolan. Alla ska ha en möj-
lighet att få en grundläggande utbildning så att man kan ta sig vidare 
både i studier och i arbetslivet. De siffror vi har just nu så har vi uppen-
barligen inte riktigt lyckats vad gäller den biten. Jag tror att vi måste 
lägga en hel del fokus på att fundera på hur vi ska göra där.  

När det gäller ett tionde år så är jag lite osäker på om det kommer att 
göra effekt? Att gå ett tionde år att rätta till det i slutet av sin studietid 
när man kanske redan har misslyckats lite så det är jag inte helt säker på 
att är det rätta. Man behöver också få lite ombyte. Vi har ju faktiskt folk-
högskolan idag där man har möjligheter att läsa upp sina betyg och 
komma vidare.  

Talmannen 
Tiden är ute!    

Ltl Tony Asumaa 

Fru talman! Den oberoende myndigheten Landskapsrevisionen har nu gjort 
sin första effektivitetsrevision och koncentrerat sig på ÅHS och Ålands gym-
nasium. Det är alltid viktigt när revisioner görs att de görs oberoende. Myn-
digheten har gjort ett gott jobb vad gäller de här två områdena. I liberalernas 
anförande ska jag koncentrera mig på Ålands gymnasium.  

Fru talman! År 1964 dimitterades 18 studenter från Ålands lyceum. Nu år 
2014, 50 år senare, dimitterades 175 studenter från Ålands gymnasium. 24 av 
dessa lade dubbelexamen, dvs. både studentexamen från lyceet och yrkesex-
amen från Ålands yrkesgymnasium, s.k. HUT-studier. 

På 50 år har antalet studenter nästan tiodubblats på Åland, vilket visar att 
vi har blivit mera utbildade, kanske inte klokare. 
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Vad gäller Ålands gymnasium så har myndigheten verkat i tre hela läsår. 
En effektivitetsgranskning har gjorts av Landskapsrevisionen för de två första 
åren, 2011-2012 och 2012-2013. Syftet med en effektivitetsrevision är att be-
döma hur budgetmedel används enligt principen för sparsamhet, effektivitet 
och ändamålsenlighet. Det är ändå frågan om allmänna skattemedel.  

Vad gäller de pedagogiska frågorna så berörs de inte av effektivitetsrevis-
ionen eftersom den uppföljningen ligger på minister Ehns och utbildningens- 
och kulturavdelningens bord. Som vi vet så har inte den här utvärderingen 
ännu gjorts fast hela tre läsår har passerat revy. Minister Ehn lovade att ut-
värderingen kommer till hösten, eller hur? Det blir intressant att se vad man 
kommer fram till vad gäller det pedagogiska innehållet.  

Vad gäller pedagogiken så finns det alltid siffror som man kan jämföra 
med. Varje år kommer det ut listor över landets gymnasier. Ålands lyceum 
ligger där inte på en hedrande plats; 347 av 442 skolor i landet. Därför blir 
det också intressant att se den pedagogiska utvärderingen. Hur kan vi ligga så 
i botten? Vi kan skylla på att det inte är så viktigt med studentexamen för att 
alla vill studera i Sverige och det är viktigare med betyget. Med det här är en 
profil också, vill man ha en hög profil på Ålands lyceum så ska man nog inte 
ligga i bottenskiktet med alla aftonläroverk och annat. Jag hoppas att den av 
utbildningsavdelningens ledda utredning kanske kan komma fram till något 
dylikt. Det skulle vara att höja statusen. Hur fungerar själva pedagogiken i 
skolan? Det här är en mätare och kanske inte helt allena sägande, men det är 
åtminstone en bra indikator.  

Fru talman! I revisionsrapporten kan vi utläsa att det nya läraravtalet med 
årsarbetstid har blivit dyrt för arbetsgivaren och gynnsamt för de flesta lä-
rare. Felet kan ju inte läggas på lärarna, att det har blivit gynnsamt för dem. 
Arbetsgivaren och ledningen i organisationen har haft betydligt sämre kun-
skaper vad gäller avtal och dess innehåll än vad arbetstagarna har haft. Man 
brukar ofta säga att den som begär är inte dum utan det är den som betalar. I 
det här fallet har landskapsregeringen fått iklä sig dumstruten. Men så är fal-
let. 

Avtalet var ett ettårigt avtal till att börja med för att man ska kunna utvär-
dera det. Avtalet omförhandlades inte. Då kan man utgå ifrån att det kanske 
var bra, men rapporten visar ju på att det ändå har blivit hyfsat dyrt. 

För att framöver kunna ingå så kostnadseffektiva och kvalitetsmässiga 
bästa avtal med tanke på just undervisningen, för det är väl ändå den som 
måste stå i fokus, behöver nu arbetsgivaren och minister Ehn ha den kun-
skapen framöver på just det här avtalsområdet när man går till nästa för-
handlingar.  

I rapporten framkommer det med all tydlighet att timlönerna är rätt höga 
och att de studerandes rätt till lärarledd undervisning inte tillgodoses på 
bästa möjliga sätt. Det är tydligt skrivet. Utgångsläget måste ändå vara att det 
är de studerande som är i fokus. De studerande ska få den bästa undervis-
ningen, bästa pedagogiken och att personalens arbetstid riktas rätt, alltså till 
eleverna, inte till något annat. Det ska faktiskt fokuseras på undervisningen, 
man ska lära eleverna och göra dem till duktiga studerande och motivera dem 
till bra studier.  

Fru talman! Själva grundidén med gymnasiereformen var att skapa en så 
kostnadseffektiv organisation som möjligt. Man slog ihop sju skolor till två, 
en myndighet två skolor. Rapporten visar nu efter två år att myndigheten 
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kanske inte blev så kostnadseffektiv som man kanske hade hoppats på. Störst 
kanske inte alltid är bäst eller mest kostnadseffektiv.  

Här har även framkommit att två år kanske är något kort tid för att utvär-
dera. Vi ger oss till tåls lite. Vi ser i nästa bokslut hur det tredje året har gått 
och om trenden svänger eller går samma väg. 

Revisionsrapporten visar ju tydliga brister både i budgetprocessen och 
framförallt i den ekonomiska uppföljningen. Vi pratar ändå om en hyfsad stor 
organisation. Vi har 240 anställda i organisationen, en budget på 17 miljoner 
och vi har 1 200 studeranden. Att då inte ha kontroll på den ekonomiska upp-
följningen är lite halvt skrämmande måste jag personligen säga. Om det är 
något man verkligen behöver följa upp så är det i myndigheter med stora 
budgetar, många anställda och mycket kunder, i det här fallet studeranden.   

Liberalerna har tidigare nämnt att vi önskade att Ålands gymnasium 
kunde ha varit en del av den digitala agendan, så att det hade funnits lågt 
hängande frukter för att göra kostnadseffektiva inbesparingar genom effektiv 
ekonomisk uppföljning av budgetprocesser. Man skulle samordna lönebetal-
ningar och annat. Men, nu är det som är. Jag hoppas att man i något skede 
kan få med skolsektorn i den digitala agendan och framförallt Ålands gymna-
sium i den här verkligheten, så att man den vägen använder skattemedlen på 
bästa möjliga sätt. Man ska framförallt också effektivera undervisningen och 
ge mera resurser åt eleverna. 

Finans- och näringsutskott var på besök till Färöarna. Det var inte bara 
tunnlar vi såg där utan vi såg också andra intressanta saker. Framförallt hur 
man följer kostnader i offentlig förvaltning. På Färöarna kunde varje med-
borgare hemma vid sin dator se om t.ex. minister Johan Ehn följer sin budget 
eller om hans tjänstemän följer budgeten. Ett sådant transparent system 
skulle verkligen sätta fokus på budgetdisciplinen och den vägen skulle man 
också skapa en effektiv användning av allmänna skattemedel. Jag vet att 
vägen är lång dit, men jag hoppas att vi också kommer dit en dag för att jag 
tror att det gynnar alla, både dem som jobbar med det och de som betalar. 
För då vet alla läget. 

Fru talman! Slutligen lite om schemaläggningen. Det har skrivits mycket i 
tidningarna under årens lopp. Det har varit ett litet sorgligt kapitel. Nu har 
det kanske lite lugnat sig, men problemen finns där ännu. Vi från liberalerna 
förstår att schemaläggningen förstås är mera komplex på yrkesgymnasiet än 
på lyceet. Men det minsta vi kan garantera och ge våra studerande är en 
schemaläggning som faktiskt motiverar till studier och inte att man hänger på 
kafé. Det är det minsta vi kan begära och att eleverna får schemat i så god tid 
som möjligt så att de vet vilka föreläsningar de ska vara på nästa vecka.   

Som jag inledningsvis sade så tog 24 studenter dubbelexamen. Vad gäller 
schemaläggningen för deras del så önskar vi från liberalernas sida att det 
minsta man kunde kräva här och visa dem lite respekt är att inte planera ten-
tor i yrkesexamen mitt i studentskrivningsperioden. Detta tillvägagångssätt 
höjer inte mycket medeltalet eller studentbetyget för de här eleverna och de 
är ändå hyfsat många.  

Slutligen vill jag ge ett betyg till minister Ehn så här i studentdimissionsti-
der och det blir cum laude approbatur, C. Vi ger ännu en chans, kanske ett år, 
att höja det här, ha en omtentamen och komma med ett bokslut så kanske be-
tyget höjs, men just nu är det ett C. Men vackert så! Tack, fru talman. 

  939 



  

Minister Johan Ehn, replik 

Talman! Mitt allmänna vitsord som jag gick ut med i min vita mössa för 
exakt 20 år sedan var just ett C, så jag är glad att jag åtminstone har hål-
lit mig kvar på samma nivå. 

En utvärdering kommer att ske under hösten och kommer sedan 
också att delges lagtinget på lämpligt sätt. 

När det gäller avtalet så var det precis såsom ltl Asumaa sade, det var 
ettårigt. Det fanns också en överenskommelse att det bara skulle göras 
smärre justeringar efter den ettåriga perioden. Den överenskommelsen 
hade parterna gjort i ett mycket tidigt skede i det här arbetet för att få 
långsiktighet i arbetsförhållandena. 

Den lärarledda undervisningen, som det pratades om en hel del, så 
där delar jag långt analysen. Beslutet togs 2010 och då hade jag inte 
möjlighet att påverka det. Nu har jag haft möjlighet att ändra tillbaka, 
men 2010 togs beslutet kring den lärarledda undervisningen. Jag tror 
att man nog behöver fundera noggrant på åt vilket håll man ska gå i det 
här sammanhanget. 

När det gäller den ekonomiska uppföljningen så var den inledningsvis 
totalt bristfällig, men nu har uppföljningen jobbats upp av myndigheten. 
De är med på tåget och kan ta del av det ekonomiska styrsystemet 
framåt. 

Talmannen 
Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sara Kemetter, replik  

Tack, fru talman! Tack, ltl Tony Asumaa, det var intressant.  
Jag satt själv med i facket och var med och förhandlade om lärarlö-

nerna. Det var en intressant debatt. Man får komma ihåg att det faktiskt 
var liberalerna som hade finansministerposten då när vi förhandlade. 
Man kan ju fundera på om man ska vara så kritisk alla gånger. Det är ju 
två parter. Vi från lärarnas sida varnade flera gånger att det kommer att 
bli dyrt och därför sattes prövotiden in för att man skulle kunna utvär-
dera. Jag stöder nog en utvärdering framöver så att det blir bäst för båda 
parter. 

Vad gäller nivån på vårt lyceum så förde ledamoten ett resonemang 
som jag tyckte att var ganska intressant. Jag är av den åsikten att vi har 
ett jättebra lyceum. Vi har kunniga elever. Det krävs ett ganska högt 
medeltal för att komma in i lyceet. Men ändå ligger vi långt nere på den 
här listan. Men är det inte så att man tittar på studentbetygen och inte 
på avgångsbetygen? Avgångsbetygen är ganska höga. 

Talmannen 
Tiden är ute!    

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Vad gäller jämförande siffrorna så använder man me-
deltalet av studentbetygets fyra obligatoriska ämnen. För L får man 7 
poäng, M får man 6 poäng och så vidare. Det är så det räknas. Åland 
hade 16,32 poäng och bästa skolan hade 23,7 poäng. Det är på dessa 
ämnen som medeltalet räknas. Det är förstås ganska intressant att man 
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måste ha så enormt högt medeltal för att komma in i Ålands lyceum 
men man presterar ändå inte så mycket i de obligatoriska ämnena i stu-
dentskrivningarna. De ämnena är obligatoriska för alla i hela landet. Det 
är inte frivilliga ämnen inblandade. 

Ltl Sara Kemetter, replik  

Tack, fru talman! Det är ett intressant resonemang som också ofta har 
förts i pedagogiska diskussioner. Den förklaringen som jag har fått är vi 
har en sådan skolkultur, och även samhällskulturen är sådan, att man 
söker sig till Sverige för att studera. Det är avgångsbetyget som är vä-
sentligt. Eleverna satsar jättehårt på att höja sina kursvitsord och kan ha 
jättebra avgångsbetyg men så satsar de inte på studentbetygen. Ledamo-
ten och jag själv som kommer från riket har alltid satsat stenhårt på stu-
dentbetyget. Man har ju ett hopp om att ens barn ska satsa på student-
betyget om de ska mot riket. Jag tror att vi har över 90 procent som far 
till Sverige. Det är förklaringen. Jag tror nog att lyceet är en bra skola. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Ltl Kemetter har helt rätt. Inriktningen till Sverige är 
kanske inte riktigt 90 procent men kanske 70 procent. Det är helt rätt 
att det är avgångsbetyget som gäller. Det som man har hört från fältet av 
dem som läser till en dubbelexamen är att de omöjligtvis kan få ett bra 
studentbetyg när de samtidigt i studentskrivningsperioden måste av-
lägga yrkesexamen. Det ger dem helt enkelt inga möjligheter ens att få 
ett gott betyg i studentexamen. Jag påpekade i mitt anförande att man 
åtminstone kunde se över det rent praktiskt så att man också skulle 
kunna ge möjligheter för dem som verkligen vill få ett gott studentbetyg. 
Jag har själv ett gott studentbetyg och jag är glad för det. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Karl-Johan Fogelström  

Fru talman! Jag tänker inte kommentera enskilda punkter i det som land-
skapsrevisionen framför i sin effektivitetsrevisionsberättelse.   

Landskapsregeringen redogör i sitt meddelande för vilka åtgärder man vid-
tagit och ämnar vidta. Jag ska istället göra några reflektioner över vad som 
händer när man genomför omfattande reformer. 

Det framgår med all tydlighet av landskapsrevisionens berättelse att re-
former kräver tid före de målsättningar man haft, då beslutet om reformen 
togs, kan uppnås fullt ut. Faktum är att problem och till och med ökade kost-
nader kan uppstå då man forcerar genomförandet av en reform. Det råder po-
litisk enighet, som jag uppfattar det, att gymnasiereformen var nödvändig. 
Gymnasiereformen är, om uttrycket tillåts, ett skolexempel på detta med för-
dyrande nya tjänsteavtal, schemaläggningsproblem, bristfälliga personalad-
ministrativa system och ekonomisystem inklusive budgetuppföljning som 
inte fungerat tillfredsställande. Detta belyser man ingående i revisorernas be-
rättelse. 

Det har varit relativt omfattande svårigheter initialt som man nu steg för 
steg har rättat till, vilket framgick av minister Ehns anförande.  

  941 



  

Uppnåendet av förväntade målsättningar och ökad kostnadseffektivitet lå-
ter under sådana omständigheter vänta på sig. Politiskt kan det vara fres-
tande att diskutera felen som uppstod när det gäller vad, vem och när. Det 
viktigaste och mest konstruktiva både i den politiska debatten och för all del 
också beträffande landskapsrevisionen är vad som behöver göras framöver, 
att dra de rätta slutsatserna för att förbättra situationen. Med andra ord; att 
lära av historien. 

Ett sakligt och objektivt påpekande om vad som är fel är viktigt. Att föreslå 
åtgärder, att förändra och förbättra är lika viktigt.  

Landskapet är nu mitt upp i ett omfattande reformarbete. Det är därför av 
yttersta vikt att vi lär oss av erfarenheten, både av de goda erfarenheterna och 
av tillkortakommandena. Vi måste höja blicken och se sakerna i dess sam-
manhang och inte underskatta den tid det tar före allt är på plats. 

En alldeles central fråga som framförs gång på gång i landskapsrevisionens 
berättelse är vikten av att moderna fungerande IT-system, inom de olika för-
valtningarna, utvecklas och implementeras. Det är bra och framtidsinriktat. 
Vi vet att landskapsregeringen, Mariehamns stad och ÅHS tillsammans nu 
inlett ett arbete med att utveckla IT-systemen inom den offentliga förvalt-
ningen på Åland, dvs. ÅDA, Ålands digitala agenda. ÅDA kommer heller inte 
att klara av alla sina uppgifter över en natt. Det kommer att ta sin tid för att 
uppnå goda resultat. Men arbetet är igångsatt och jag är övertygad om att re-
sultaten starkt kommer att bidra till effektivisering av den offentliga förvalt-
ningen; landskapets och kommunernas, till nytta för gemene man. Att detta 
arbete är viktigt understryks av landskapsrevisionen. Det känns bra att detta 
framhålls i effektivitetsrevisionen. Tack.  

Ltl Brage Eklund 

Tack, fru talman! Revision är en berättelse bakåt i tiden som berör historien 
och talar om vad som har hänt. Det gäller den här revisionen också och vilka 
lärdomar vi kan dra av misstag och bra saker som har gjorts.  

Ingen har egentligen berört ÅHS-revisionen, vilken också gjordes. Jag ids 
inte desto mera kommentera den heller. Det finns i alla fall ett påpekande; 
”ÅHS borde göra en riskanalys innefattande den kontroll och övervakning 
som behövs för att reducera risker och nå uppställda mål. Det räcker inte 
att ledningen av erfarenhet vet var risker och svagheter finns i verksamhet-
en, detta behöver också dokumenteras på ett systematiskt sätt.” Det här är 
saker som antagligen är bristfälliga. Jag hoppas att ledningen tittar på det 
här.  

Tillika är vi inne på IT-systemen, som vi just har pratat om, när det gäller 
gymnasiesidan. Detta ska vi lösas med ÅDA-projektet, enligt vad jag har för-
stått. Vi får hoppas att det blir så bra som vi har tänkt oss. 

Sedan till Ålands gymnasium. Som känt har vi ifrån Ålands Framtid i 
många sammanhang kritiserat kostnadsutveckligen som har varit när det gäl-
ler Ålands gymnasium. Orsakerna får man se i den här revisionsrapporten. 
Till stora delar är det avtalet, som gjordes med lärarlönerna, som är den 
största boven i dramat. Man kan konstatera att landskapsregeringen kanske 
var så på bettet när de inledde de här förhandlingarna. Kunskaperna kanske 
heller inte var riktigt på topp och de var kanske eftersatta. I inledningsskedet 
i förhandlingarna hade man inte tillsatt chefen eller direktören för Ålands 
gymnasium och det är en brist i sammanhanget. Det ledde väl till att man 
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lyckades bra ifrån lärarfackets sida att få ett bra avtal. Man ska inte klandra 
dem. Som det sades tidigare här så ska man klandra den som har skrivit på 
och varit motparten.  

Allt detta bygger på att man övergick från undervisningstid till årsarbets-
tid. Det har resulterat i att den lärarledda undervisningen delvis har minskat. 
Man måste också anställa fler lärare för att upprätthålla undervisningen. Man 
kan väl ifrågasätta om man har lyckats i och med att det finns lärare som just 
och just uppfyller minimi undervisningstiden. Då borde man väl omorgani-
sera de lärarkrafterna så att man har full arbetstid?  

Kritik har också förekommit angående att den lärarledda undervisningsti-
den är för liten. Eleverna kanske inte har självdisciplinen att studera själva. 
Jag ska egentligen inte uttala mig om det, för jag känner inte till det. Men åt-
minstone har det kommit påpekanden om det. Jag ska inte nämna namn eller 
sammanhang men inom vissa avdelningar i yrkesgymnasiet så har man pre-
sterat väldigt låga slutarbeten. I samband med detta har det påtalats att den 
lärarledda undervisningstiden kanske är för låg. 

När det gäller ekonomiuppföljningen så nämndes att det viktigaste som 
man borde göra när man ingår en sådan här ny reform är att man har eko-
nomiuppföljningen på rätt. Det har också nämnts att det har gått fort, man 
har inte hunnit med. Organisationen har startat upp och sedan ska man för-
söka implementera hur man ska följa upp ekonomin, schemaläggning, avta-
len när det gäller undervisningen och allt annat. Man har varit lite efter, om 
man säger så. 

Reformer i all ära, det är helt okej, men det kanske borde ha varit en lite 
längre förstudie om hur den här effekten slår. Jag var inte med på den tiden 
när detta infördes men jag tror att det var en påskyndad reform för att man 
skulle nå ett resultat under en viss lagtingsperiod. Då var inte de här olika 
uppföljningarna klargjorda, vem som skulle stå för vad. Uppföljningen av 
ekonomin, undervisningen och allt har varit bristfällig och därför har det fö-
rekommit kritik när det gäller håltimmar och annat.  

I rapporten nämns också att titlarna på kanslipersonalen har ombildats, 
vilket medförde högre löner. Det var kanske samma tjänster som gjordes men 
med en annan titel. Den effekten blir det ofta när man kanske inte vet inne-
börden.  

Alltid när man påbörjar sådana här reformer är det viktigt att man är väl 
förberedd och att grundarbeten i förstudier finns tillräckligt tydligt. Ändå 
kommer man att missa, det är klart. Man kan inte täcka in allt när det gäller 
sådana här saker. 

Kontentan av detta är att reformen kommer säkert över tid att bli bra. Men 
i inledningsskedet fanns inte helheten när det gäller hur effekten skulle slå 
varken när det gällde ekonomi eller schemaläggning. Jag hoppas att över tid 
nu så kommer effekten också att synas på resultatet och att man kan få ner 
kostnaderna.  

I sammanhanget kan nämnas att man övertog också en del av personalen 
från naturbruksskolan. Det var också kostnader som fördes på detta. Normalt 
när man drar in något så blir väl tjänstemännen uppsagda, men här skapade 
man arbetsplatser som jag egentligen inte vet var de finns idag. Finns arbets-
platserna inom gymnasiet eller jobbar de någon annanstans? Sådana här för-
studier borde ha varit lite tydligare och klara när man inledde det här. 

  943 



  

Jag vill nämna det som minister Ehn och jag var inne på; undervisnings-
skyldigheten. När man har årsarbetstid och just och just uppnår minimi ar-
betstiden så är det något fel. Det är inte rättvist mot de andra kollegorna hel-
ler. Inom den här organisationen finns det ju också idag lärare som knappt 
får tiden att räcka till. Man utnyttjar dem maximalt och de räcker inte till. 
Gentemot de lärarna så är det inte rättvist att en del åker lite på bakkälken 
och har samma löner och andra jobbar häcken av sig, om man använder det 
uttrycket. Jag hoppas att det här kommer att rättas till och att man över tid 
nu rättar till hela Ålands gymnasium så att vi kan uppleva en fin skola till 
slut.  

Jag ids inte rulla på mera i den här texten, det får räcka för min del.  

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Jag delar det senaste med undantaget att jag vill göra en fin 
skola ännu finare. Vi har trots allt en väldigt god utbildning på Åland 
fortsättningsvis, det får vi aldrig glömma. Det finns alltid saker att för-
bättra men utbildningen totalt sett är bra i dagsläget hos oss.  

När det gäller sjösättningen av det här så var jag lite inne på det i mitt 
anförande också. Jag kan inte redogöra för de politiska bedömningar 
som gjordes när den här reformen sjösattes. Då satt jag inte själv på den 
positionen som jag gör idag, så jag kan inte gå in och redogöra för det i 
detalj. Men jag kan säga; ja, med en backspegel nu så kan man föra det 
resonemang som Eklund gör. Men samtidigt vill jag inte sätta mig till 
doms över det heller, för jag vet att alla sådana processer har en massa 
barnsjukdomar också. Att man ska skjuta fram ett genomförande för att 
det automatiskt ska leda till förbättringar så det vågar jag inte säga, men 
det är mycket möjligt. Jag motsäger det inte heller.  

Det är inte avtalet som leder till att eleverna får mindre lärarledd tid, 
utan det är den förordning som finns över hur många timmar det ska 
vara, det är inte avtalet i sig. 

Talmannen 
Tiden är ute!    

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Det är klart, med facit i hand så kan man väl alltid 
rätta till fel. Det brukar vara lätt. Jag vidhåller att när man ingår sådana 
reformer, och vi har andra reformer på gång också, så är det nog bra om 
man så mycket som möjligt kan göra förstudier så att man får någon 
sorts effekter av vad som kommer att ske. Jag påstår också att här 
kanske blev lite förhastat för man hade inte dessa förstudier genomförda 
och man visste inte vilka effekter det skulle bli.  

De här reformerna som är på gång nu så jag hoppas att man lite mera 
besinnar sig så att man inte trycker ut någonting nu som inte är ordent-
ligt genomtänkt.  

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Man kan alltid föra det här resonemanget. Jag tror att det 
fanns saker som man inte kunde förutsäga. Jag tror också att det fanns 
saker som man hade förutsett men inte klarade av att hantera eftersom 
det blev för många problem som kom samtidigt, saker som man kanske i 
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normalfallet kunde ha hanterat inom den löpande verksamheten. Men 
när de mindre problemen, som dyker upp, lägger sig på varandra, det är 
då som de blir svåra.  

Visst har ltl Eklund rätt i att ju mer gediget arbete man har gjort på 
förhand desto lättare blir det naturligtvis att genomföra. Samtidigt ska 
man komma ihåg att hela den här processen med att förändra gymna-
sieskolan hade ju pågått ganska länge. Diskussionen kring en förändring 
påbörjades redan för tre mandatperioder sedan. Så nog har det funnits 
tid också. Människan är sådan att det inte är före förändringen sker som 
man är beredd att ta sig an de problem som man eventuellt ser.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Jag har inte desto mera kommentarer. Det jobbades också ganska hårt 
med att driva igenom struktur -07. Det här var väl en följd av det, en 
kompromiss, för att det skulle bli någon reform. Det kanske borde ha 
funnits lite mera underlag så att man inte hade gått in i de här missta-
gen. Men gjort är gjort nu! 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sara Kemetter, replik  

Tack, fru talman! Jag tycker att det är ett intressant resonemang som ltl 
Brage Eklund för just kring de icke lärarledda timmarna, 10 timmar som 
eleverna ska studera fritt. Det sätter ett jättestort krav och disciplin på 
eleverna. Jag skulle gärna föra vidare en sådan diskussion. Jag personli-
gen anser nog att man behöver ha mera studiehandledning för första års 
studeranden under den här perioden och sedan kan man så småningom 
börja frigöra. Men sedan finns det alltid elever som inte klarar av detta 
och egentligen bara använder timmarna till annat än de borde. Tanken 
är god, men man skulle nog behöva utveckla det vidare. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Ltl Kemetter har säkert rätt. Jag är inte kunnig inom skolväsendet och 
jag är inte någon lärare heller. Kemetter har väl en viss erfarenhet av att 
vara lärare.  

Det har kommit påpekanden från personer som har ringt upp mig. 
Man har varit missnöjd med slutarbeten som har gjorts inom vissa in-
riktningar i yrkesgymnasiet. Det har påtalats att den lärarledda under-
visningen är för liten, man borde ha mera lärarledd undervisning. När 
det gäller den fria studietiden så beror det på individen och hur stor 
självdisciplin man har. Det är lätt att man går till ett kafé istället. 

Ltl Sara Kemetter, replik  

Tack, fru talman! Det är roligt att höra att Ålands Framtid värderar lä-
rarledda timmar precis på samma sätt som socialdemokraterna. Läraren 
är viktig. Jag är av samma åsikt, lärarlönerna och avtalet är inte ett helt 
rättvist system. Avtalet baserar sig egentligen på gammal historia. Om 
man var en svenskalärare så hade man en ganska låg undervisnings-
skyldighet eftersom det innebar att man måste rätta så många prov osv. 
Sedan upplevde man att ett annat ämne inte krävde lika mycket merar-
bete. Detta blev på något sätt kvar i avtalet och det kanske inte alltid 
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stämmer i verkligheten. Om man är historielärare så kan man ha massor 
med prov att rätta trots att man ändå måste ha mera undervisning i 
tjänsten. I samband med nästa revidering och nästa förhandling så 
kanske landskapsregeringen behöver se över den här biten. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Ja, ltl Kemetter har säkert rätt i den analysen. Jag ska inte ifrågasätta 
den för den är helt okej. Både revisionen och landskapsregeringen i sitt 
svar påpekade att man behöver titta på det här. Därför är det viktigt att 
man följer upp det så att det blir ett rättvist system och att alla har unge-
fär lika stor undervisningsskyldighet. Om det är på det viset att den lä-
rarledda undervisningen är för låg så behöver man se på det också så att 
eleverna känner sig trygga. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Göte Winé 

Tack, fru talman!  Det här är första gången som vi har en ny situation när det 
gäller landskapsrevisionen. Vi har landskapsrevisorn inne under lagtingsäm-
betet. Vi tittar på den så kallade effektivitetsrevisionen. 

Det känns som om det inom ÅHS finns stora förhoppningar när det gäller 
Ålands digitala agenda. Jag måste bara dra en liten parallell här om talman-
nen tillåter. Jag var nyligen till läkare, men det var lite svårt för de hade inte 
riktigt datorn i skick, så man kunde inte betala. Ålands digitala agenda 
kanske behöver raska på lite här. 

När jag först läste landskapsrevisionens berättelse och sedan landskapsre-
geringens åtgärder med anledning av berättelsen så fastnade jag vid kost-
nadsökningarna genom tjänstekollektivavtalet inom Ålands gymnasium. Jag 
reagerade på detta. Det här är ingenting nytt.  Minister Ehn nämnde i ett tidi-
gare replikskifte att det här har pågått många år. Det här är ingen ny sak. 

Det var bråttom att vi skulle få den nya gymnasiereformen igång. Det blev 
kanske lite väl skyndsamt. Man borde kanske ha haft lite mera tid på sig med 
facit i hand.  

Det är meningen att vi ska titta framåt, vilket jag ska försöka göra lite här. 
Det har diskuterats en hel del om Ålands gymnasiums schemaläggning och 
periodisering. Jag brukar ofta fundera; vem har problemen? Vi sitter här, tar 
politiska poäng och diskuterar schemaläggningar. Jag tycker inte att det hör 
hemma det minsta här. Det är ingenting som vi ska debattera. Vi har gett det 
ifrån oss till Ålands gymnasium. Det förtroendet ska vi ge åt dem. I Ålands 
gymnasiums styrelse har de flesta partier en plats och det ska vi diskutera 
där. Jag tycker inte riktigt att den diskussionen hör hemma här. Vi behöver 
verkligen tänka till. Ibland ser vi media som ett politiskt smörgåsbord, vi 
plockar upp och går hit och så plockar vi billiga poäng och det tycker jag att är 
en oschysst politik.   

För vissa elever är detta ett problem. Vi måste ge Ålands gymnasium lugn 
och ro. De måste få bygga upp själva organisationen. När vi står här och bör-
jar bedöma ministrar för hur Ålands gymnasium går så tycker jag att det går 
lite för långt. Istället ska vi låta Ålands gymnasium jobba i fred. Vi ska inte 
lyfta upp det så mycket för det blir bara stressmoment när vi lyfter upp de 
frågorna här.   
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Jag kommer att lyfta upp annat som kanske kommer att vara mera stres-
sade. När det gäller ekonomin så är det vår tuffa utmaning. Oberoende av vil-
ken avdelning vi pratar om så är det ekonomin som är i fokus.  

När man läser landskapsrevisionens berättelse så kommer det fram hur 
mycket kostnaderna har ökat. Jag kände frustration under helgen när vi ser 
vad vi har tvingats banta bort för dessa elever i Ålands gymnasium. Jag tän-
ker på skolvärdar. Vi kommer att ha ett flertal elever som kommer att få svårt 
att få studieplats i höst. Yrkesstarten kanske skulle behövas, den tvingas 
kanske bantats bort. Stöd för elever är saker som nu blir lidande genom att vi 
har ingått dessa avtal. Dessa avtal är stora kostnadsdrivare. Jag tycker att det 
är synd om det går mer och mer medel till det administrativa och till lärare. 
När det ska bantas så blir det på elevsidan. Det finns partier som brukar säga; 
”vi ska sänka ramen för Ålands gymnasium med ett visst antal procent”. Men 
man säger inte var man ska sänka. Har vi inte bantat tillräckligt redan för 
våra elever? Här måste vi börja titta mera på vad vi gör. Här borde vi kanske 
till och med ha ett elevindex; vad kostar det per elev, hur mycket bantar vi? 
Någon måtta får det vara. Det skulle behöva finnas fler speciallärare i Ålands 
yrkesgymnasium. Men finns de resurserna? Vi behöver titta på vilka resurser 
man får.  

Fru talman! Det är mycket klankande på Ålands gymnasium och reformen 
och det är olyckligt. Man kanske skulle ge dem lite mera arbetsro och den tid 
de behöver.  

Tidigare har det pratats här om att det krävs minst två mandatperioder för 
att få en reform i skick. Nu börjar vi komma dit. Men så länge vi håller på och 
stressar så vet jag inte heller hur det går. 

Fru talman! Jag tycker istället att vi börjar titta framåt. Vi kanske kunde 
diskutera en politik där vi ger alla möjligheter till studier. Det jag har hunnit 
höra här idag så har det varit mycket fokus på lärare och lönerna. Lönerna 
har lyfts upp i den här revisionen och diskuterats. I fortsättningen när vi pra-
tar politik så hoppas jag att vi ser eleverna och deras behov av att få en ut-
bildning och att vi hjälper dem till det. Det är det absolut viktigaste och att vi 
sedan försöker ge Ålands gymnasiums styrelse det förtroende vi skapade när 
vi startade Ålands gymnasium. Vi ska låta Ålands gymnasium sköta sche-
maläggning, periodisering och sådant. Vi ska ge ramarna och de politiska 
riktlinjerna. Det administrativa som schemaläggning och periodisering ger 
jag mitt fulla förtroende till vår representant i Ålands gymnasiums styrelse. 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Jag vill börja med tacka ltl Winé för ett klokt anförande när 
det gäller just detaljnivån. Jag tror att vi behöver lyfta det här. Det är 
väldigt svårt för mig som minister att inte gå in i diskussionen och ta 
den när detaljfrågorna kommer. Jag delar fullt ut ltl Winés synpunkter 
på att lagtinget så långt som möjligt borde lyfta diskussionen till den ni-
vån som handlar lite mera om det som också ltl Winé var inne på nu. 

När det gäller framtiden så tror jag att det är jätteviktigt med framar-
betandet av ett nytt utbildningspolitiskt program. Att hitta det som gör 
att de studerande får en utbildning som passar dem, men minst lika 
mycket passar det faktum att man faktiskt får ett jobb i framtiden. Det 
ska inte vara ensidigt styrt åt det ena eller åt det andra hållet. Man 
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måste hitta mixen däremellan. Där har vi en utmaning framåt att ta oss 
an. Det är viktigt att lyfta den diskussionen. 

När det sedan gäller antalet utbildningsplatser så har vi tillräckligt 
med utbildningsplatser. Det är matchningen mellan intresse och vart 
man söker som är vår stora utmaning framåt. De indikationer jag har 
just nu är att det inte blir svårt i höst. 

Ltl Göte Winé, replik 

Det som oroar just nu är att stödet för de svagare eleverna har försvun-
nit, vilket jag fått höra av personal från Ålands gymnasium. Det finns 
inte någon som har tid att hjälpa. Behovet av speciallärare ökar. De kän-
ner en frustration. Skolvärdarna bantades bort.   

Det finns alltså elever som inte kommer in i Ålands gymnasium ef-
tersom de har för svaga betyg. De måste ha rätt till en utbildning. Här 
måste vi börja titta. Nu pratar vi om dem som söker enligt prövning. Det 
måste lösas till hösten. Jag har hört att det är en alltför stor siffra just nu 
som kommer att få ett återbud.  

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! När det gäller höstens antagningssiffror så har vi en hand-
full elever som det är problem med att placera. Resten har man hittat 
lösningar åt. Det är den information som jag har fått från min avdelning 
som tillsammans med skolan har diskuterat de här frågorna. Det åter-
står att se nu när vi antagningen slutförs och man fördelar de sista plat-
serna. Men den uppgiften har jag för tillfället. 

När det gäller stödinsatserna så måste skolan själv ta sig en ordentlig 
funderare på detta. Man måste fundera på vilka behoven är ute i verk-
ligheten. Skolan kan också titta över de resurser som de har för tillfället. 
Nu när man har jobbat med att göra olika typer av åtgärder så har man 
också lyckats skapa sig en liten buffert som man sedan också kan lägga 
in på de ställen där man anser att det är särskilt nödvändigt. Jag utgår 
ifrån att då finns också detta framför ögonen på dem som beslutar i sko-
lan; styrelsen och tjänstemannaledningen. Jag har stora förhoppningar 
på att man kan gå in och hitta lösningar också för den här biten. 

Ltl Göte Winé, replik 

Tack, fru talman! Jag hoppas att vi hittar en lösning för alla elever. 
Sedan håller jag med minister Ehn. Man ska inte få en plats där man 

bara vill, det måste finnas ett arbete efter utbildningen. Det gäller inte 
bara att se till att vi har den och den utbildningen kvar för att det är bra 
för vissa elever. Man måste också se till att de har ett arbete att gå till ef-
ter utbildningen. Man kan inte bara ge dem en låtsasexamen. Nu har du 
fått en examen men tyvärr finns det knappt några arbetsplatser på 
Åland. Här måste vi se på vilka utbildningsplatser man behöver. Där är 
vi helt eniga. 

Däremot upplever jag att det är allt för många som söker enligt pröv-
ning och har för svaga betyg. Därför måste vi se hur vi kan hjälpa dem 
att klara av sina gymnasiestudier. Vi har en stor utmaning just nu för det 
är alltför många som får nekade svar och de har för dåliga kunskaper 
inom vissa ämnen. Hur hjälper vi dem? Det gör vi inte med praktikplat-
ser, utan med studier.  
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Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Roger Jansson 

Tack, fru talman! Värderade sex kollegor, jag har med intresse tagit del av 
debatten om detaljrevision som kallas effektivitetsrevision.  

Inom ÅHS-styrelse behandlade vi KPMG:s effektivitetsrevision. Vi kunde 
konstatera att 95 procent inte var på styrelsenivå. Det var en förvaltningsre-
vision där förvaltningen hade ansvaret för att saker och ting sköttes på ett 
korrekt sätt när det gällde organisation, redovisning och så vidare. 

Vad har då denna bilagda effektivitetsrevision för inverkan på Ålands land-
skapsregering om det bara var fem procent som berörde styrelsen för ÅHS? 
Ja, kanske två procent då. Följande fråga är; vad har det då får betydelse för 
lagtinget? Det blir väl ungefär som promillegränserna i trafiklagstiftningen. 
Det är alltså frågan om promille. 

Det är lite samma med effektivitetsrevisionen av Ålands gymnasium även 
om den är på lite högre nivå. Men det berör, precis som ltl Göte Winé här 
sade, väldigt mycket detaljfrågor som inte är anpassade för den här salen till 
någon del. Med andra ord; var har vi systemfelet?  

Vi har varit vana med att ha en årsrevisionsberättelse som har gjort ett 
överslag över hela landskapsregeringens förvaltning, så att lagtinget ska 
kunna bedöma huruvida det är riktigt skött.   

I inledningen av detta dokument står: ”Landskapsrevisionen inledde sin 
verksamhet den 1 juli 2013. Landskapsrevisionens granskning sker i form 
av årlig revision och effektivitetsrevision.”  

Vad är det då som vi ska ha hit? Inte är det underlagsmaterialet, inte är det 
arbetsmaterialet som ligger till grund för den nya revisionsbyråns bedömning 
av förvaltningen i landskapet. Där måste man ju skriva en berättelse över den 
och sedan plocka de delar som kan beröra lagtinget från KPMG:s detalj-
granskning av administrationen inom ÅHS. 

Samma gäller gymnasieskolan och samma gäller alla andra delar som man 
väljer att utgående ifrån sitt arbetsprogram göra en revision av.  

Fru talman! Här har vi orsak att både titta på besluten i talmanskonferen-
sen när det gäller behandlingen av den här typen av effektivitetsrevisioner 
och vårt förhållande till den myndighet som vi har inom lagtinget, Ålands re-
visionsbyrå. Har det blivit något fel i lagstiftning så att vi inte får en sådan här 
bedömning av det arbete som görs under året för föregående år på revisions-
byrån så att vi kan få det på rätt nivå hit till lagtinget? Det här är en viktig 
fråga för finans- och näringsutskottet att nu granska och ta ställning till.  

Så här tycker jag inte att vi kan ha det. Att vi får något som vi kan kalla ett 
arbetsmaterial för revisionen för behandling i parlamentet, Ålands lagtings 
plenum. Så fungerar det inte i Sverige och så fungerar det inte i Finland, utan 
där tar de naturligtvis de översiktliga synpunkterna. Revisionsbyrån tar ställ-
ning till de rapporter och material som de får in, gör sedan sin egen text av 
detta och anger vad som lämpligen bör meddelas parlamentet. Sedan kan 
man ha åtskilliga papper som man skickar till förvaltningarna och till Ålands 
landskapsregering där man kan säga vilka bedömningar man har gjort. Men 
att vi här i lagtinget och i finans- och näringsutskottet ska diskutera den här 
typen av administrativa detaljer, då har det blivit något fel i vårt system. 
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Fru talman! Jag tror att vi har skäl att vara självkritisk med anledning av 
den här första rapporten nu och försöka utveckla det här systemet så att det 
enkelt uttryckt blir; rim och reson. Vi måste hålla oss på en parlamentarisk 
nivå när det gäller revision. Tack. 

Ltl Sara Kemetter, replik  

Tack, fru talman! Tack vtm Roger Jansson. Här är vi fullständigt enade. 
Även socialdemokraterna viskade här att det var ett jättebra påpekande. 
Man hör redan på debatten att den är på en annan nivå än vad den 
borde vara. Bra talat!  

Vtm Roger Jansson, replik 

Jag är tacksam för det. Det finns alltså ett underlag för att vi skulle 
kunna komma till rätt behandling av tingens ordning. Nu är det först fi-
nans- och näringsutskottet som får diskutera den här frågan. Bara det är 
ju ett bevis för den här tesen att jag resonerar riktigt. Här har nästan 
ingenting sagts om den enorma, för åländska förhållanden, organisat-
ionen ÅHS som har varit utsatt för en effektivitetsrevision och där det 
alltid har funnits många synpunkter på hur den sköts. Man kan säga att 
det beror på att KPMG har gjort nästan detaljgranskning på siffer-
granskningsnivå. Den visar att den är på alltför låg nivå för att diskute-
ras i ett parlament, det är ingenting som ens ska komma hit som bilaga. 

Ltl Sara Kemetter, replik  

Tack, fru talman! Det är väl den diskussionen man ofta har här i poli-
tiska sammanhang. Speciellt här på Åland vill vi gå ganska snabbt ner på 
detaljnivå. Politikerna kanske ska diskutera vad och tjänstemännen hur. 
Vi ska inte ta upp sådana här sifferdetaljer i Ålands lagting. Det var fak-
tiskt ett jättebra anförande och det hoppas jag att finansutskottet tar till 
sig inför beredningen. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. 

Kan förslaget att remittera ärendena till finans- och näringsutskottet omfattas? Försla-
get är omfattat. Ärendena remitteras till finans- och näringsutskottet. 

Första behandling 

6 Industriutsläpp 
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 7/2013-2014) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 10/2013-2014) 
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betän-
kandet.  

Diskussion. 

Ltl Christian Beijar 

Fru talman! Social- och miljöutskottet föreslår enhälligt att lagförslaget om 
industriutsläpp antas med några ändringar av språklig och teknisk natur. 

Lagen brådskar eftersom det gäller ett EU-direktiv och implementeringsti-
den har gått ut.  

Utöver utsläppsdirektivet kompletteras miljöskyddslagen med några be-
stämmelser för att genomföra annan EU-lagstiftning; förordningen om ex-
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portförbud för kvicksilver, direktivet om nationella utsläppstak för vissa för-
oreningar och förordningen om upprättande av ett europeiskt register över 
utsläpp och överföringar av föroreningar. 

I lagförslaget föreslås att ett nytt 6a kapitel om prövning av miljötillstånd i 
fråga om industriutsläppsdirektivanläggningar intas i landskapslagen 
(2008:24) om miljöskydd. Utskottet har erfarit att det för närvarande inte 
finns några industriutsläppsdirektivanläggningar på Åland, men att det 
framdeles möjligen kan komma att finnas sådana anläggningar. Mot bak-
grund härav och för att undvika att bestämmelserna ska behöva beaktas i öv-
riga förfaranden i miljöskyddslagen delar utskottet landskapsregeringens 
uppfattning att det är mest ändamålsenligt att inta bestämmelserna om indu-
striutsläppsdirektivanläggningar i ett eget kapitel. 

Utskottet konstaterar med tillfredsställelse att det nu föreslås intas ut-
tryckliga bestämmelser i miljöskyddslagen om krav på effektiv energianvänd-
ning, vilket innebär att alla verksamhetsutövare av tillstånds- eller miljö-
granskningspliktiga verksamheter ska se till att verksamheten bedrivs så att 
energianvändningen är effektiv. För industriutsläppsdirektivanläggningarnas 
del föreslås även bestämmelser som kompletterar och konkretiserar den all-
männa skyldigheten om att all verksamhet ska vara energieffektiv. Bestäm-
melserna innebär att miljötillståndet för en industriutsläppsdirektivanlägg-
ning vid behov ska förenas med behövliga villkor om effektiv energianvänd-
ning och om förbättring av effektiviteten.     

I lagförslagets 26n § föreslås intas bestämmelser om en verksamhetsutö-
vares skyldighet att sanera ett förorenat område i samband med att verksam-
heten vid en industriutsläppsdirektivanläggning avslutas. I syfte att säker-
ställa att ett förorenat område saneras föreslår utskottet att landskapsrege-
ringen överväger att i lagen införa bestämmelser som medger att prövnings-
myndigheten i samband med beviljandet av tillstånd för industriutsläppsdi-
rektivanläggningar kan fordra att sökanden ställer en ekonomisk säkerhet till 
säkerhet för de kostnader som kan uppstå vid en sanering av ett förorenat 
område. Tack för det.  

Ltl Anders Eriksson 

Fru talman! Jag har ett kort inlägg. Utskottsordförande Beijer läste ju upp det 
som står i betänkandet. Det är helt riktigt som han sade att vi är helt eniga 
om det.  

Det är en sak som jag vill ta upp och det är definitioner i andra paragrafen. 
Man har alltid pratat om ”bästa tillgängliga teknik”. Det är den tekniskt och 
ekonomiskt genomförbara metod som så effektivt som möjligt hindrar eller 
förebygger negativ miljöpåverkan. Det har varit definitionen på bästa till-
gängliga teknik och den definitionen har åtminstone 20 år varit mer eller 
mindre rådande.  

Nu blir definitionen av bästa tillgängliga teknik i det här lagförslaget betyd-
ligt mera tillkrånglad. Det sägs; ”bästa tillgängliga teknik är tekniskt och 
ekonomiskt genomförbara produktions- och reningsmetoder som är utveck-
lade till de effektivaste och mest avancerade stadiet” Det är något helt annat 
än vad det har varit tidigare.  

Längre ner i punkten i andra paragrafen så sägs: ”En teknik är tekniskt och 
ekonomiskt genomförbar när den kan tas i allmänt bruk och till skäliga 
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kostnader kan tillämpas inom branschen i frågan”. Då är man lite tillbaka 
igen på ruta noll. 

Jag hade lite bekymmer med att man måste krångla till något som jag upp-
lever som ett vedertaget begrepp. ”Bästa tillgängliga teknik” är ju väldigt 
centralt begrepp i all miljölagstiftning.  

Det hör inte till god ton att säga vad olika sakkunniga har sagt, så jag for-
mulerar mig med på det här sättet i stället. Åtminstone för mitt vidkom-
mande så fick jag den uppfattningen att man måste formulerar sig på det här 
sättet för att man ska uppfylla de krav som ställs i EU-direktivet på vad som 
sist och slutligen är bästa tillgängliga teknik. 

Avslutningsvis, fru talman, orsaken till att jag ville ta upp det här är att den 
här definitionen är enormt central i hela den här lagstiftningen. Det inte är 
någon här från landskapsregeringen, men det är åtminstone representanter 
för regeringspartierna på plats, så jag hoppas att man verkligen använder den 
här definitionen och tillämpningen av den här definitionen på ett förnuftigt 
sätt.    

Talmannen 
Begärs ordet? Diskussion är avslutad.  

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.  

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om miljöskydd för 
godkännande. Lagförslaget är godkänt.  

Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad. 

För kännedom 

7 Producentansvar för elektrisk och elektronisk utrustning 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 13/2013-2014) 
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 1 september 2014. 

8 Privatisering av avbytarservicen 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 14/2013-2014) 
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 4 juni 2014. 

Plenum slutar 
Nästa plenum hålls 4.06 klockan 13.00. Plenum är avslutat. 
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Plenum börjar 
Namnupprop. 26 ledamöter närvarande. 

Lagtingsledamoten Christian Beijar anhåller om ledighet från dagens plenum på grund 
av sjukdom. Beviljas. 

Remiss 

1 Privatisering av avbytarservicen 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 14/2013-2014) 
Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket ut-
skott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens 
förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. 

Diskussion. 

Minister Fredrik Karlström 

Ursäkta, fru talman! Jag kommer från Vårdö, hälsningar därifrån. Jag ska 
andas lite bara. 

Fru talman! Jag är glad att äntligen få presentera ett lagförslag som varit 
på gång under en väldigt lång tid. Vägen hit har inte varit enkel och spikrak 
utan en hel del gropar och kurvor har passerats innan vi kommit där vi är 
idag.  

Resultatet som nu ligger på lagtingets bord är ett förslag som verkligen 
transformerats under årens lopp och nu kommer kunna bli ett föredöme för 
andra länder som värnar om sina djurproducenter på ett modernt, effektivt 
och flexibelt sätt. 

Förslaget i korthet utgår från att avbytarservicen ska privatiseras, dvs. inte 
utförs med landskapsanställd personal i framtiden, däremot kommer fort-
sättningsvis landskapsregeringen till en stor del att finansiera kostnaderna 
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som djurproducenterna har för sitt behov av avbytartjänster vid ledighet och 
vikariehjälp. 

Avbytarservicen har debatterats och diskuterats mycket under de senaste 
två decennierna och flera lagändringar av systemet har gjorts sedan EU-
inträdet 1995. Senaste ändringarna i lagen gjordes 2010. Nu lägger vi den 
sista pusselbiten i vad som varit på gång under många år, nämligen att över-
föra ansvaret gällande ledighet och vikariehjälp till lantbrukaren själv, samti-
digt som vi inför ett stödsystem i lag, för att kompensera de utgifter som bru-
karen har för att ersätta sig själv.  

Förslaget ligger i linje med det beslut som lagtinget tog i omställningsbud-
geten i juni 2012, men liggande förslag är betydligt bättre för producenterna 
än vad lagtinget satte ramarna för avdelningen att jobba vidare med.  

Jag läser vad som stod i det beslut som lagtinget tog i juni 2012. ”Land-
skapsregeringen anger i budgetförslaget att utgifterna för avbytarservicen 
år 2015 bedöms minska till sammanlagt 200 000 euro genom en ändring av 
lagstiftningen, så att landskapet ansvar omfattar endast vikariehjälpen vid 
akuta olycks- av sjukdomsfall. Mjölkproduktionen prioriteras. Det innebar 
att en övergång till ett avbytarsystem i privat regi genomförs från och med 
år 2015. 

Utskottet stöder detta och uppmanar landskapsregeringen att klargöra 
det tänkta avbytarsystemets samt det tänkta investeringsstödssystemets in-
verkan på livsmedelsindustrin och dess producenter. I syfte att möjliggöra 
en omställning bör landskapsregeringen medverka till att riskkapital finns 
att tillgå.” Det var vad lagtinget beslutade i juni 2012. 

Utifrån det här har näringsavdelningen och jag själv utarbetat fram flera 
förslag de senaste åren för att på bästa sätt säkerställa ett väl fungerande av-
bytarsystem som fyller brukarnas och näringens behov utgående ifrån de re-
surser avdelningen blev tilldelade av finansavdelningen. Det har inte varit 
enkelt och, som sagt, många turer har det blivit och vi har omarbetat förslaget 
flera gånger.  

Det som nu ligger på lagtingets bord har även det omarbetats väldigt 
mycket efter den remissrunda lagförslaget var ute på i april tidigare i vår. 

Många svar inkom ifrån många berörda parter och regeringen har lyssnat 
på vad näringen, branschen och hela livsmedelsklustret har sagt. Det har re-
sulterat i att regeringen och dess stödpartier har enats om att tillföra ytterli-
gare medel i kommande budgetbehandling. Allt för att på bästa sätt skapa ett 
modernt och flexibelt system för brukarna som även ger långsiktiga verksam-
hetsförutsättningar utan stora variationer och osäkerheter i framtiden.  

För att förklara förändringarna i nuvarande förslag mot det som gick ut på 
remiss, vilket var skapat utifrån den ram vi hade, tänkte jag först kort berätta 
om det förslaget som vi skickade på remiss i april och sedan om ändringarna i 
nu liggande förslag.  

Det ”mjuklandningsförslag” som gick ut på remiss i april gick i princip ut 
på att vi hade förändrat målsättningarna som fanns från lagtingets budget-
skrivning 2012. Vi införde också rätt till vikariehjälp för ledighet. Man har 
inte bara rätt till hjälp vid olycks- och sjukdomsfall. Det var den största för-
ändringen i det första remissförslaget.  

Det gick ut på att mjölkgårdar skulle få rätt till 30 dagars ledighet och 15 
dagar för övriga djurproducenter. Sedan var det en fallande skala av delfinan-
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sieringen från 80 procent år ett till 45 procent år åtta. Tanken var sedan att 
lagen inte längre skulle finnas efter år åtta.  

Normkostnad som vi föreslogs ersätta företagarna med var 30 euro för av-
bytarföretag och 15 euro för timanställda. Vi skulle också ersätta 8 timmar för 
mjölkgårdar och 5 timmar för övriga djurproducenter.  

Vikariehjälp vid sjuk- och olycksfall skulle ersättas upp till 30 dagar med 
50 procent. Detta gick ut på remiss i april. 

Det förslaget har vi som sagt reviderat väldigt mycket. Det förslaget som nu 
ligger på ert bord har förändrats väsentligt, i korthet är skillnaderna dessa: 

Den fallande skalan på delfinansieringen, alltså från 80-45 procent under 
åtta år, har vi tagit bort. Det finns inget slutdatum när den här lagen upphör. 
Den gäller så länge det här lagtinget väljer att den ska gälla.  

Nu gäller 80 procent delfinansiering av kostnaderna från 1.1.2015 om lag-
tinget så beslutar och det är ingen tidsbegränsning på lagen. 

Normkostnad som de 80 procenten baserar sig på, för både avbytarföretag 
och timanställda, så det som vi ändrade i det här förslaget är att vi ökade tim-
anställningsbeloppet från 15 till 16 euro.   

Vi ersätter 10 timmar, istället för 8 timmar per dag för mjölkgårdarna vil-
ket är en stor förändring. Det betyder 60 timmar till per år där vi är med och 
delfinansierar 80 procent av. Vi behåller 5 timmar per dag för övriga djur-
producenter.  

Fler gårdar är aktuella i det liggande förslaget jämfört med det som gick ut 
på remiss eftersom vi har sänkt djurenheterna för får. För att ha rätt till avby-
tare så ska man vara heltidssysselsatt jordbrukare inom det här området. Det 
är en skillnad också från nuvarande lag. Vi har riktat in oss på heltidslantbru-
kare. 

Vi utökar stödet för vikariehjälp vid sjukskrivningar och olika vårdledig-
heter betydligt. Vi föreslår nu att kostnaderna ersätts till 50 procent un-
der 300 dagar istället för 30 dagar. Vi höjer även beloppet från 90 euro per 
dag de 30 första dagarna till 120 euro per dag. Det beror på att om man råkar 
ut för ett akut sjukdomsfall så är det svårare och då kanske det är lite mera 
komplicerat att få fram en avbytare med en gång och sålunda är kostnaden 
lite högre. När det gäller längre sjukskrivningar så ersätts resterande 270 da-
gar med 64 euro per dag eller moder- eller faderskapsledighet.   

Med detta förslag förbättrar, moderniserar och effektiviserar vi avbytarsy-
stemet oerhört mycket jämför med det som lagtinget fastslog 2012. Det är 
även betydligt mer flexibelt för lantbrukaren när han/hon själv kan välja när 
ledigheten önskas utan att behöva ansöka om ledigheten till näringsavdel-
ningen. Man har rätt till sina dagar, man har rätt till sina timmar och man 
använder dem när man så önskar. Mot uppvisade kostnader får man 80 pro-
cent ersatt från landskapet.  

Omställningen inom lantbruket har pågått redan under många år. Idag är 
privata avbytarlösningar betydligt mer vanligt förekommande på mjölkgår-
darna än landskapsanställda avbytare, faktum är att över 70 procent redan 
använder egna anställda, familjemedlemmar eller avbytarföretag och 30 pro-
cent använder landskapets avbytare. På näringsavdelningen har vi för närva-
rande åtta avbytare på tillsvidareavtal men på grund av olika orsaker är end-
ast fyra personer i tjänst. Det är en ganska liten enhet. 

Gällande ekonomin både för djurproducenten och landskapet kan vi kon-
statera att det för brukaren inte är en så väldigt stor skillnad eftersom man 
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redan idag betalar en avgift för sin avbytarservice. Beroende lite på situation 
och gård varierar den avgiften mellan 12-16 procent av kostnaderna och i det 
system som vi föreslår står landskapet för 80 procent av kostnaderna. Ja, det 
blir lite dyrare att använda den här tjänsten jämfört med idag, men det blir 
också mer flexibelt. Vissa gårdar får fler timmar som de kan använda och 
man kan anpassa sig efter det system som nu förhoppningsvis kommer att 
börja gälla. 

För landskapets del går det inte att säga exakt på förhand vad systemet 
kommer att kosta, sålunda kommer förslaget i budgeten att vara ett förslags-
anslag. Orsaken till det är beroende på hur lantbrukaren väljer att arrangera 
sitt eget avbytarsystem och med det kan kostnaden för landskapet variera. 

Väljer lantbrukaren ett avbytarföretag är det lite dyrare för landskapet och 
väljer man att anställa någon blir det billigare. Sedan är det givetvis omöjligt 
att på förhand bedöma exakt hur sjuk- och vårdledigheter kommer utfalla. 
Det är omöjligt att veta, vi vet att dessa ledigheter har legat mellan 800-1 200 
timmar så i genomsnitt de senaste åren har det varit ungefär 1 000 timmar. 
Förhoppningsvis kommer det här avbytarsystemet att användas, det kommer 
också förhoppningsvis att leda till att lantbrukarna håller sig friska eftersom 
man också har möjlighet att vara ledig och det är ett led i att bli mindre sjuka 
och inte behöva utnyttja vikariesystemet mer än absolut nödvändigt. Vi vill 
att människor ska vara friska så mycket som möjligt förstås. Det här systemet 
kan man anpassa efter sin egen situation och sin egen gård och gårdarna är 
väldigt olika. Det är väldigt svårt att hitta ett system som skulle fungera för 
alla olika djurproducenter och gårdar på Åland.  

Orsaken till varför vi väljer att gör på det här viset är för att det ska vara så 
flexibelt som möjligt ur brukarens perspektiv och alla gårdar har olika behov 
beroende på hur gårdarna är uppbyggda. Alternativet att bara finansiera ti-
manställda skulle givetvis vara billigare för landskapet men mindre flexibelt 
för brukaren.  

Regeringen ser även väldigt positivt på att ytterligare avbytarföretag star-
tas upp och att med den här lagen kunna stimulera fler företag på landsbyg-
den. 

Gällande arbetsgivaransvaret som landskapsregeringen har så kommer vi 
att hantera vår avbytarpersonal enligt gällande principer. I första hand kom-
mer vi att erbjuda omplacering till ett arbete som motsvarar arbetet enligt ar-
betsavtalet eller ett annat arbete som motsvarar hans/hennes utbildning, yr-
kesskicklighet eller erfarenhet. Om det inte finns något annat arbete att om-
placera arbetstagaren till kan personen sägas upp med iakttagande av upp-
sägningstid som givetvis är beroende på anställningsförhållandets längd. Vi 
kommer också att följa den personalförsörjningsplan som fastslogs 2009. Ef-
tersom det 2012 beslutades av lagtinget att privatiseringen skulle genomföras 
2015 så kommer den här lagen inte som någon överraskning för någon. Det 
här är inte kunskap som kommer oförhappandes.  

Personligen är jag övertygad att våra duktiga avbytare kommer att fortsätta 
sitt arbete under andra förutsättningar, som anställd av en eller flera lant-
bruksföretag eller som privata avbytarföretagare. Med den här lagen skapar 
vi ett system som ger förutsättningar för en bransch att växa och utvecklas yt-
terligare, alltså avbytarbranschen. 

Landskapsregeringen kommer även under resten av 2014, i samarbete med 
näringen och branschorganisationen samt hushållningssällskapet, att lägga 
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resurser på att utarbeta lättillgängliga system för förmedling av avbytartjäns-
ter, både för ledighet och för vikariehjälp, för att göra övergången till det nya 
systemet under 2015 så smidig som möjligt. 

Fru talman! Med de orden så ber jag om ursäkt för att jag var lite sen. Jag 
får skylla på Töftöfärjan. Härmed lämnar jag över lagen till lagtinget. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det här är en intressant politisk metod. Då landskapsrege-
ringen presenterar lagframställningar så jämför man det förslag som 
läggs fram här med tidigare remissförslag istället för att jämföra med 
den verklighet som man har i stöd av gällande lagstiftning. Vi märkte att 
det var samma metod i samband med diskussionen om LBU-
programmet. Först lade man fram ett förslag om att dra ner väldigt 
mycket och sedan kom det till slut ett förslag som höjde upp det något 
från den nivån och så försökte man marknadsföra det som någonting 
bra. Det rimliga är ändå att vi jämför med de stödnivåer vi har idag och 
inte med några gamla förslag som har lagts tidigare. 

Sedan till en viktig fråga. Finansiellt understöd ska kunna ges i fram-
tiden till avbytarföretagare. Allra först står det här att det ska kunna ges 
till avbytarorganisationer. Vad är en avbytarorganisation? Är det ett fö-
retag eller är det någonting annat? 

Minister Fredrik Karlström, replik  

Fru talman! Jag tycker inte att det är fel att jämföra det förslag som gick 
ut på remiss med det förslag som nu ligger på lagtingets bord. Jag tycker 
att det är ett sätt att visa att vi har lyssnat på vad näringen och brukarna 
själva behöver. Ska vi vara ärliga så det som vi hade att utgå ifrån, vad 
lagtinget sade 2012, både gällande LBU, budgeten och avbytarsystemet, 
så skulle det enbart gälla akut-, sjuk- och vikarieersättning. Det är egent-
ligen detta som vi borde jämföra den här lagen mot, inte nuvarande lag. 

Avbytarorganisation, privat avbrytarföretag eller anställda, man kan 
finansiera alla dessa med den här lagen. En avbytarorganisation är t.ex. 
en civil part som hushållningssällskapet eller någon annan sådan som 
vill arrangera ett system för olika avbytare. Vi ser att behovet ligger på 
avbytarföretag och också att man kan finansiera egna privatanställda 
som man har anställda i sitt företag. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det var intressant att hushållningssällskapet nämndes i 
samband med detta. I den här framställningen nämns just avbytarorga-
nisationer som alternativ ett. Det är den rangordningen. 

Tidigare gick vi in för att privatisera, som det kallades, försöksverk-
samheten. Hushållningssällskapet fick via avtal, ett långt sådant, sköta 
motsvarande verksamhet som landskapet hade haft ansvar för tidigare. 
Det här kan man väl kalla privatisering i viss mån. Samtidigt binder man 
upp samhällsmedlen på ett väldigt tryggt sätt. Jag ber utskottet att titta 
på den saken, om den här delen verkligen är en privatisering. 

Omställningsbudgeten lades till den här delen på förslag av minister 
Fredrik Karlström. Majoriteten omfattade förslagen, inte oppositionen i 
den situationen 2012. Men att hänvisa till det nu, och säga att nu är vi 
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tvungna att göra såsom vi tidigare föreslog, det känns inte riktigt poli-
tiskt hedersamt. 

Minister Fredrik Karlström, replik  

Fru talman! Gällande avbytarorganisationer så finns det inte någon pri-
oritetsordning, att det ska skötas av någon organisation eller prioritets-
ordning mellan privat avbytare och anställda. Avbytarstödet är inte nå-
got stöd till jordbrukarna egentligen. Avbytarstödet är ett stöd att finan-
sierar avbytaren. Det är inget ekonomiskt stöd för att få pengar till jord-
bruket. Det är sätt att vi vill säkerställa att jordbrukaren orkar jobba 
länge och många år framöver och sålunda måste vi se till att pengarna 
används till den avbytaren som brukaren väljer. 

Det ärliga eller det oärliga i att jämföra med omställningsbudgeten så 
det är ett faktum att vi hade en ram från näringsavdelningen som fast-
slogs från finansministern och som klubbades här i lagtinget. Det är den 
ramen som vi har jobbat utgående ifrån både i LBU och i avbytarsyste-
met.  

Nu har vi gjort ett nytt förslag. Jag tycker att vi ska titta på det här 
förslaget istället för att titta tillbaka. 

Talmannen 
Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Tack näringsministern Karlström för ett engagerat och 
uttömmande anförande. Kanske det också skulle vara skäl att påminna 
om att det vi nu behandlar är landskapslag om avbytarstöd. Det är väl 
det som ligger på bordet och inte lagen om privatisering av avbytarser-
vicen.  

Som nämndes tidigare av ministern så är den offentliga finansiering-
en fortfarande 80 procent. Att kalla det här för privatisering av avbytar-
servicen kanske ger en något fel bild i vissa forum. Det är väl bra att på-
minna om vad vi egentligen behandlar här lagtinget idag.  

Vad gäller det här stödet så är 80 procent offentligt. Jag vill påminna 
om att allt som jordbrukarna får in måste ändå räknas i totalen som in-
komst för att man också ska kunna bedriva ett jordbruk som är lönsamt 
på sikt. 

Minister Fredrik Karlström, replik  

Fru talman! Faktum är att det här verkligen är en privatisering. De sen-
aste decennierna har vi haft landskapsanställda avbytare som har jobbat 
när jordbrukarna skulle vara lediga. Man har med lagboken i sin hand 
kunnat komma till landskapsregeringen och säga att man har rätt att 
vara ledig si och så många dagar, beroende på hur många djurenheter 
man har och man ansökte om att få vara ledig ett visst antal dagar. Nu 
flyttar vi det ansvaret, från lagboken till avbytaren själv, och inför ett 
stöd. Det här är rätt väg att gå. Det är jordbruksföretagarens eget ansvar 
att ha ett system som fungerar på hans eller hennes gård istället för att 
ringa ett samtal till landskapsregeringen som ska se till att det finns ett 
system som passar för hans eller hennes gård. Det här är en privatise-
ring på riktigt. 
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Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Att det är privatisering kan man säkert också tycka. 
Vad det egentligen innebär är ju att landskapsregeringen köper bort an-
svaret för att ha hand om det och istället betalar ersättning. Vi kan tvista 
om detta, men det som vi behandlar här handlar ändå om lagen om av-
bytarstöd.   

Vad gäller avbytarservicen i sig så undrar jag om näringsministern 
har gjort någon omvärldsanalys? Vi måste ändå komma ihåg att hur väl 
eller hur dåligt det här är än ser ut så är det ändå marknaden där bön-
derna tävlar på som är gällande och konkurrensen där. Hur står det sig i 
konkurrensen t.ex. till fastlandet och deras avbytarservice?  

Det är ju som att spela fotboll, det är onödigt att ge två mål framåt 
och sedan försöka reducera och ännu gå förbi med tre mål. Hur ser det 
ut i ljuset av det perspektivet? Hur bra är det här systemet om vi jämför 
med fastlandet? 

Minister Fredrik Karlström, replik  

Fru talman! Jag hävdar att det här systemet troligtvis kommer att bli 
bättre på sikt för de åländska jordbrukarna än vad systemet är Finland. 
Ser man till mängden pengar just nu så visst kostar avbrytarsystemet i 
Finland betydligt mycket mera. Det är stor skillnad i antalet djurgårdar i 
Finland och på Åland. I Finland är det ungefär 60-65 procent av gårdar-
na som är fokuserade på djurhållning. På Åland har vi 35 procent. Vi har 
alltså en mindre andel djurgårdar än vad man har i Finland. I Finland 
kostar det ungefär 200 miljoner euro. Räknar man om med koefficien-
ten som vi brukar använda inom LBU när det gäller medel från EU som 
är 0,87 så skulle avbrytarsystemet kosta eller vara värt på Åland ungefär 
1,7 miljoner euro. Det är inte riktigt så om man tittar på pengarna som 
går till jordbruket. Det finska systemet är väldigt dyrt administrativt. 
Väldigt mycket pengar går åt till att administrera ett ganska komplicerat 
system med kommunalanställda avbytare. Här går pengarna till gården 
direkt. 

Talmannen 
Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Minister Karlström nämnde här att ett enigt lagting 
tog beslutet om hur avbytarlagen skulle gå vidare förra gången. Jag vill 
påminna honom om att Ålands Framtid hade en reservation till detta 
och begärde en konsekvensanalys av följderna. Ålands Framtid var nog 
inte med i den enigheten. 

När det gäller beräkningarna av djurenheter och hur man får stöd, 
hur kan det vara så här stora skillnader mellan det system som Åland 
har, det system som Finland har och det system som Åland hade tidi-
gare? Man har klassat ner djurenheterna när det gäller köttdjur.  

I programmet finns en tabell; avvanda tjurkalvar, 10 djurenheter, och 
andra avvanda ungnöt, 15 djur.  

Talmannen 
Tiden är ute!    
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Minister Fredrik Karlström, replik  

Fru talman! Då uttryckte jag mig i så fall inte med full sanning om jag 
sade att Ålands Framtid också hade varit med och tagit det enhälliga be-
slutet. Däremot var det en majoritet av lagtinget som tog det här beslu-
tet. Jag tycker att vi kan lämna den frågan och fokusera på andra viktiga 
frågor som ltl Eklund tog upp. 

Vi har fokuserat det här arbetet på att titta på var behovet finns. Ja, 
behovet finns där man är fast årets alla 365 dagar, oftast morgon och 
kväll, och man kommer inte ifrån för att man bedriver den produktion 
man har. Då har vi huvudsakligen satt fokus på mjölkproduktionen som 
är den största behovstagaren av det här systemet. Samma behov av av-
bytare på övriga produktionsgrenar finns inte. Därför har vi försökt 
klassa det här i ett sådant system så att både pengarna räcker så långt 
som möjligt och att vi får ut mest nytta av de euro vi satsar. 

Talmannen 
Tiden är ute!    

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Jag fortsätter. När man på den finska sidan klassar 
djurenheter så har man bara benämningen fyra andra nötdjur. Här har 
man spjälkat upp det. Det har ställts frågor till mig, man undrar vad 
”andra avvanda ungnöt” är för någonting. Jag undrar om minister Karl-
ström själv vet vad det är?  

När det gäller klassning av djurenheter så är det klart att man på nå-
got vis måste försöka få ner kostnaderna. Jag ska inte beskylla Karl-
ström för det, utan det påbörjades egentligen före hans tid. Det är nog 
ett annat parti och ansvarig minister som lade fram den modellen. Men 
att det kan vara så vitt skilda bedömningar av djurenheter i Finland och 
på Åland är lite märkligt. 

Minister Fredrik Karlström, replik  

Fru talman! Jag ska ärligt talat säga att bedömningen mellan det finska 
systemet och det nuvarande systemet har jag inte tittat så mycket på ef-
tersom vår bedömning i klassningen av djurenheterna bygger på den 
nuvarande åländska lagstiftningen. Jag har aldrig någon princip att det 
alltid ska vara lika som i Finland och att vi ska göra på samma sätt som 
man gör där. Jag har försökt titta på vad behoven är på Åland. De 
största behoven på Åland är att vi säkerställer avbytarservicen för dem 
som behöver den mest. Vi prioriterar mjölkgårdar. Det är en stor över-
vikt i prioriteringen på just mjölkgårdarna. De övriga har vi tagit med 
för att vi även vill värna om de djurproducenterna och de djuren. När vi 
titta på den här lagen så handlar det om 30 dagar, tio timmar per dag, 
för mjölkproducenter med över 18 djurenheter. Medan för de övriga 
handlar det om fem timmar per dag och 15 dagar, så det är en ganska li-
ten del av den stora kakan. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Det har sagts att landskapsregeringen inte lyssnar. 
Frågan är om landskapsregeringen istället lyssnar för mycket? Ministern 
sade att kostnadsbilden var lite oklar och svår att fastställa framöver. 
Svaret på den frågan får vi förstås senare.  

Jag vill ändå ge en eloge till ministern och landskapsregeringen. Det 
viktiga är ju att vi konkurrensutsätter det här och att det blir en privati-
sering. Vi skapar möjligheter att låta företag och alla blommor blomma. 
Jag tycker att det är mycket bra jobbat. 

Minister Fredrik Karlström, replik  

Fru talman! Det är sant, det blir dyrare än vad majoriteten i lagtinget 
beslutade 2012. Vi har gjort en kostnadsuppskattning, en gaffel, bero-
ende lite på utfallet, dvs. om man kommer att anställa mera personer 
privat eller om man kommer att köpa tjänsterna av avbrytarföretag. Säg 
att alla anställer privat, då kostar det här systemet ungefär 225 000 
euro. Säg att alla köper tjänster av avbytarföretag, då kostar det här sy-
stemet ungefär 450 000 euro. Vår uppskattning, när vi ser hur det har 
fungerat de senaste åren, är att det troligtvis kommer att landa någon-
stans runt 335 000-350 000 euro de kommande åren. Vi vet också att 
gårdarna minskar kontinuerligt med strukturomvandlingen som sker 
och därför räknar vi med att summan kommer att minska de kommande 
åren. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Ministern har ju tidigare uttalat en högt ställd målsättning om 
att det ska finnas 1 000 mjölkkor på Åland. Det är intressant att fundera 
om det här lagförslaget arbetar i den riktningen, att lagförslaget förstär-
ker den målsättningen. Ska man nå den målsättningen så är det alldeles 
särskilt viktigt att bevara och trygga fortsättningen för små och medel-
stora familjegårdars verksamhet. Där är det allra mest sårbart och käns-
ligt och där är det här behovet allra störst.  

Det är lite svårt att läsa ur det här förslaget om ministern nu kan ga-
rantera att man har en fortsatt tryggad möjlighet att fortsätta i små och 
medelstora gårdar där man har djurhållning?  

Minister Fredrik Karlström, replik  

Fru talman! Det är en jättebra fråga. Jag är övertygad om att det här för-
slaget kommer att vara en del av att nå den målsättningen om 1 000 nya 
kor till på Åland. Vi ser redan vad som har skett de senaste åren. År 2012 
var mjölkinvägningen ungefär 14 miljoner liter, år 2013 gick mjölkin-
vägningen upp till 15,4 miljoner liter och prognosen för 2014 är 16,5 mil-
joner liter mjölk. Målsättningen korrelerar, antalet kor och liter mjölk 
på Åland. Om ni läser lagen så har elva gårdar ökat sin besättning med 
totalt 170 kor. Det har kommit två nya gårdar till de senaste åren. Det 
finns gårdar som är i expansionsfas och vill bygga ut och expandera. Jag 
är inte alls orolig över det. Jag ser snarare möjligheterna med den här 
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lagen och vad den ger. Lagen ger ett mer flexibelt system som kan an-
passas bättre än nuvarande system utgående ifrån gårdarnas behov. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det är bra att det också tillkommer större gårdar och flera djur 
på gårdarna men man måste också se till att man värnar småskalighet-
en, medelsmå och små familjeföretag. Det är ändå de som är själva ba-
sen. Vår geografiska situation sätter gränserna på jordbruken. Min fråga 
blir igen: Kan ministern här garantera att det också finns förutsättningar 
för mindre enheter att fortsätta att känna trygghet, tillförsikt inför fram-
tiden så att de vågar satsa på sin djurhållning och på sin mjölk- och 
köttproduktion? Kan ministern garantera att den här lagen också arbe-
tar i den riktningen? 

Minister Fredrik Karlström, replik  

Fru talman! Den här lagen ger faktiskt förutsättningar att långsiktigt 
veta vad som gäller. Nu vet man att de kommande åren finansieras 80 
procent av avbytarsystemet. Det finns inget slutdatum på den här lagen, 
den fortsätter och beloppet kommer inte heller att sjunka. Jag vet att det 
finns gårdar som förmodligen kommer att sluta av olika anledningar, 
vilket har skett under de senaste decennierna. Man kanske övergår till 
köttproduktion istället för mjölkproduktion, men det är ingenting kons-
tigt i det. Det är en strukturomvandling som har skett under de senaste 
decennierna både på den svenska sidan, finska sidan och här. I början 
av det här året fanns det 40 gårdar, jag tror att det är 38 gårdar idag. Det 
sker en förändring och en förhandling. Det går inte heller att ha för små 
enheter för man måste få ekonomi i sin verksamhet. På Åland har vi 
egentligen inte några storskaliga mjölkgårdar, även om vi har några få 
gårdar som är lite större. Sett i ett större perspektiv så är de flesta går-
darna på Åland små.  

Talmannen 
Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, fru talman! Tack till minister Karlström för att vi har fått lagför-
slaget på bordet. Personligen tycker jag att ministern inte behöver ha så 
dåligt samvete för att vi nu avviker från den så omtalade, smått heliga 
omställningsbudgeten. Inte minst naturbruksskolans fortfarande 
tomma lokaler vittnar ju om att det är ett levande dokument. Vi gör de 
politiska bedömningar som vi gör från stund till annan, så det är ingen-
ting som ministern behöver lägga på sitt samvete. 

Det här är ett steg i rätt riktning vad gäller privatiseringen. Det är 
någonting som man naturligtvis välkomnar i stora led. Jag hoppas san-
nerligen, som tidigare replikskiften här redan antytt, att det finns en be-
redskap ute i omgivningen för att se till att det finns avbytare tillgäng-
liga. Där hoppas jag att ministern är med och tar ett ansvar via sin av-
delning. För det är en oerhört ny situation som många brukare ställs in-
för. 
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Minister Fredrik Karlström, replik  

Fru talman! Till det första så vill jag säga att det egentligen inte har fun-
nits någon annan väg för näringsavdelningen än att jobba utgående från 
de ramarna som lagtinget har fastslagit. Sålunda har vi arbetat fram do-
kument och hållit oss innanför ramarna på 200 000 euro som slogs fast. 
Det var också den nivån som gick ut i den här remissen. Jag personligen 
och avdelningen kunde inte ha gjort på något annat sätt än att finna oss i 
vad den lagstiftande församlingen på Åland har satt för ramar. Sedan 
har vi bearbetat det förslag som gick ut, vi har tagit till oss av svaren och 
vi har fört de politiska diskussionerna. Nu är det upp till lagtinget att 
behandla den här lagen, veta att det kommer att kosta mer än 200 000 
euro och i nästa budget slå fast ramarna för det. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Jag utgår ifrån att finans- och näringsutskottet mycket noggrant kom-
mer att analysera konsekvenserna av förslaget. Det är ett steg i rätt rikt-
ning, men vi vet ändå att våra åländska producenter trots allt tävlar med 
kolleger i Finland som nog trots allt har avsevärt bättre verksamhetsför-
utsättningar från den 1 januari 2015, i synnerhet när det gäller kött- och 
fårproducenterna. Vi måste ju medge, även vi som sitter i regeringspar-
tierna, att de får en kraftig försämring och det är ju det som vi trots allt 
måste hantera. Det är bättre än vad vi diskuterade för ett par år sedan, 
men det är en försämring jämfört med det som idag gäller. 

Inser ministern, efter att nu ha jobbat med det här ett antal år, varför 
man i Finland har den här typen av social förmån kopplat till social- och 
hälsovårdsministeriet? Och varför det inte i första hand, som här hos 
oss, är en näringspolitisk fråga? 

Minister Fredrik Karlström, replik  

Kort svar på den sista frågan: Ja, jag förstår hur de resonerar i Finland, 
däremot så tror jag att de kommer att ändra sitt system de kommande 
åren. Jag tror att de kommer att titta på hur vi har gjort här. 

Däremot vill jag ta avstånd ifrån att det skulle vara betydligt sämre 
här på Åland från den 1 januari 2015 än vad det är Finland. Det är abso-
lut inte så. I Finland har man rätt till 26 avbrytardagar av en kommunalt 
anställd person som kanske inte alltid passar gården. Man ska ansöka i 
början av året om man eventuellt kanske kunde vara ledig i slutet av 
året. Här får man tio timmar per dag i 30 dagar finansierat till 80 pro-
cent. I Finland får man 26 dagar, åtta timmar per dag, förmodar jag. Vi 
har ett mycket mera flexibelt system. Jag ser inte att systemet varken är 
sämre eller bättre. Men för Åland tror jag att det här är ett optimalt sy-
stem som kommer att kunna anpassas till gårdarna och bli så flexibelt, 
optimalt och modernt som möjligt. Vi står bakom och finansierar de 
kostnaderna till 80 procent. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Runar Karlsson 

Fru talman! Det här lagförslaget har arbetats med under lång tid. Vi var inte 
överens när vi började och det har varit mycket diskussioner. Vi i centern 
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tycker nu att resultatet är acceptabelt. Den här regeringen visar en styrka att 
den kan åstadkomma en lag när man från början kanske stod rätt långt ifrån 
varandra. Vi vet att regeringen består av tre partier, vi vet att de tre partierna 
består av 21 ledamöter så det kanske inte bara finns tre olika åsikter, det 
kanske också finns fler åsikter.  

Man kan först konstatera att det måste anses vara en styrka att få fram ett 
sådant här lagförslag där alla i regeringen tycker att det här är så bra som 
man kan göra. Det är inte alldeles lätt i sådana här frågor. 

Man pratar ofta om att det här är centerfrågor. Jag vet inte om det är spe-
ciellt centerfrågor. Vi i centern vill, precis som alla andra partier i regeringen, 
att näringen ska bestå och ha ungefär samma konkurrensfördelar som alla 
andra. Vi är alla intresserade av att det ska finnas arbetsplatser och att det 
ska komma in exportintäkter osv. Sedan kan vi ha lite olika åsikter om var 
den smärtgränsen går. En del kanske tycker att man borde ge något mera för 
att kunna garantera det och en del tycker att det räcker gott och nog med det 
som fanns i omställningsbudgeten. Det är så som man diskuterar. Man pratar 
också om ramarna i omställningsbudgeten. Vi måste hela tiden se vad som är 
bäst för Åland. Det som är bäst för Åland är ju att vi kan behålla arbetsplat-
ser, vilket man har arbetat med. Det är på det sättet som vi tre partier har 
jobbat tillsammans och nu har vi kommit i mål. Jag antar att det inte blir spe-
ciellt stora förändringar i den här lagstiftningen när den är klar. 

Jag håller med näringsministern, den här lagen är i stort sett lika som ri-
kets lag. Det kan låta märkligt att man i riket har 1,7 miljoner och om vi skulle 
räkna över det till att motsvara våra förhållanden så pratar vi om 300 000-
400 000 euro. Varför är det så? Det är kommunalt i riket och här ska det bli 
privat och då uppnår man ungefär 30 procent mera effektivitet. Jag tror att 
det ligger där någonstans. Vi har genast 1/2 miljon effektivare verksamhet. 
Det finns ungefär dubbelt mera djurgårdar i riket än på Åland vilket också 
medför ganska mycket pengar. För den enskilda djurgården så tror jag att det 
ligger i paritet med det som man har i riket. Jag tror också att man i riket 
kommer att behöva ändra sitt system. Det kan inte vara rimligt att man sam-
hällsmässigt ska ha en jättestor apparat som ska sköta det. Det är nog bättre 
om branschen själv försöker hitta en metod och en privat som tar hand om 
det här. På det sättet så kommer man ner i kostnader. 

Som näringsministern sade så har riket 26 dagar för mjölkgårdarna och vi 
har 30 dagar. Sedan kan det vara något sämre för vissa köttproducenter, men 
i stort sett så är det mjölkgårdarna med över sex djurenheter, sex kor, som får 
30 dagar. Det inbegriper att familjejordbrukare får avbytare. Om man blir 
sjuk så har man en trygghet att man får hjälp och även vid föräldraledighet. 
Jag själv fördjupat mig ganska mycket i det här under den senaste tiden. Nu 
efter de senaste diskussionerna och förändringen så kan vi vara nöjda med 
det här förslaget.  

Jag ska inte desto mera orda om det här. Ni hör att centerpartiet omfattar 
lagförslaget med de motiv som man här har anfört.  

Man kan nu konstatera att jordbruksnäringen nog har varit med och tagit 
det ekonomiska ansvaret. När den här regeringen tillträdde så gjorde man 
ramar för att förmå landskapsregeringens budget i balans. Det här var en del 
av detta. Nu kan man konstatera att räknar man in LBU så är det 1/2 miljon 
euro per år i besparingar. Avbrytarsystemet kostade 933 000 euro år 2008 
och nu räknar man med 350 000 euro. Vi vet inte exakt var det landar men 
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säg nu i alla fall att det är besparingar på 1/2 miljon euro. Då är det 1 miljon 
euro som den här näringen är med och tar ansvar för och sparar. Vi hoppas 
och tror att den här näringen ska kunna fortsätta, det visar ju förstås mjölk-
produktionen. Vi hoppas att det ska finnas en framtidstro så att mjölkpro-
duktionen kan fortsätta att expandera. Det gäller jättemånga arbetsplatser 
och det är oerhört viktigt för landsbygden och skärgården att vi håller dem le-
vande vad gäller öppna landskap och arbetsplatser, även för miljön är det vik-
tigt.  

Med detta så har vi en tro från vårt parti att näringen ska klara av de här 
besparingarna genom att effektivisera och förändra och kanske göra vissa 
gårdar lite större. Förhoppningsvis ska också det här medverka till att avräk-
ningspriser för produkter ska stiga något. Marknaden, kanske av naturlig an-
ledning, känner av stöden. Ju mera stöd man ger till en bransch, desto mera 
pressade blir nog produktpriser. Om man får mindre stöd så stiger produkt-
priserna. Vi har ett levande bevis på detta när det gäller potatisodlingen. När 
man tog bort något stöd från riket för chips potatisen per kilo så då gick fak-
tiskt chipsen in och betalade mellanskillnaden. Det kan vara så att produkt-
priserna kan stiga något genom de här åtgärderna vilket förstås är bra. Då har 
man klarat av besparingarna på det här sättet. Vi tror nu att näringarna dra-
git sitt strå till stacken. Nu gäller det även för landskapets verksamheter och 
annan verksamhet att komma emot och så att vi en dag här får budgeten i ba-
lans. Tack.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Ltl Runar Karlsson nämnde att det kan uppstå 30 pro-
cent större effektivitet om man överför det på privata mot att man driver 
det kommunalt. Den matematiken kunde man ju föra på alla verksam-
heter som bedrivs av de offentliga om man har en sådan tilltro till att de 
privata ska göra det så här mycket mer effektivt. Man kan fråga sig var-
för inte landskapsregeringen skyndar på med att privatisera andra verk-
samheter också än det här avbytarsystemet.  

När vi den här frågan togs upp i lagtinget så reserverade vi oss och vi 
begärde en konsekvensanalys, det blev omröstningar och vi blir en-
samma om den åsikten eller kanske liberalerna var med. Om jag inte 
missminner mig så lovade centern, efteråt i varje fall, att det skulle göras 
en konsekvensanalys. Har centern fått se en konsekvensanalys av effek-
terna? 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Först angående att man ska privatisera all verksamhet när 
man kan uppnå sådana här besparingar. Det är ju inte sagt att man kan 
uppnå besparingar inom alla områden. Vi vet ju att man inom den tek-
niska sektorn antagligen säkert kan uppnå 20 procent om man skulle 
privatisera. Däremot är vi inte inne för att privatisera sjukvård, äldre-
omsorg, skola och barndagvård. Dessa ska vara i offentlig regi, för det 
handlar om sådana mjuka värden så där ska inte den krassa utdelnings-
politiken till aktieägarna råda. Där är det omtanke om klienterna som 
gäller.  

Om vi har fått någon form av konsekvensbedömning? Ja, det har vi 
fått. Vår bedömning är att näringen ska kunna bestå och expandera ut-
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gående från de här lagda förslagen vad gäller LBU och avbrytarsystemet. 
Det finns också en viss beredskap att följa upp det här och se att det blir 
så, för ingen kan garantera någonting. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Det är bra om centern har sett en konsekvensanalys av 
effekterna på det framlagda lagförslaget. Jag känner inte till om opposit-
ionen har fått någon konsekvensanalys, då har jag missat den och ber 
om ursäkt för att jag framhäver det. Men om ltl Runar Karlsson har fått 
ta del av konsekvensanalysen så är det okej. Om det visar på att det inte 
kommer att ge några negativa effekter så då får vi finna oss i det.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Tack ltl Karlsson för anförandet. Vi hör tydligt och 
klart att centern är nöjd med lagförslaget om avbytarstödet. De har räk-
nat med att näringen överlever och fortgår. 

Det intressanta i anförandet kommer på slutet när ltl Karlsson sade 
att jordbruksnäringen nu har sparat 1 miljon genom att man har gått in 
för att privatisera. Tänker vi på landskapets budget totalt så ökar under-
skottet hela tiden. De privatiseringar som har gjorts exempelvis på trafi-
kavdelningen och skärgårdstrafiken verkar ju inte ha haft samma effekt 
med dessa miljoner. På trafikavdelningen verkar miljonerna behövas till 
annat som man sparar i form av bränsle. Den jämförelsen var ganska in-
tressant. Här har man faktiskt sparat 1 miljon, men när man på andra 
avdelningar sparar 1 miljon så sätter man det på ett annat konto fast det 
också har privatiserats. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Miljonen gäller LBU och avbrytarsystemet, på dessa två 
komponenter har man sparat. Jag sade det på slutet och jag antydde 
också att det gäller nu även för landskapsregeringens verksamhet att 
visa i siffror att också de pressas neråt om vi ska nå en budget i balans. 
Nu har den här näringen tagit en rejäl bit.  

Sjukvården har inte speciellt höga procentökningar i förhållande till 
andra höjningar. Det gäller nog att man ännu mera försöker dra ner så 
att vi får budgeten i balans så att vi kan behålla de mjuka värdena.  

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Det betyder nu då att jordbrukssektorn i landskapet 
har gjort sitt under perioden? Här görs nu ingenting mera utan nu är det 
andra avdelningar som får dra sitt strå till stacken för att någorlunda 
försöka förhindra det ackumulerade underskottet att stiga. Är det så 
som vi ska uppfatta svaret? 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Ja, det är säkert både centerns och hela regeringens ambition. LBU va-
rar ju i sju år. Lagstiftningen ska inte ändras på minst sju år för att det 
ska vara långsiktigt. Det är klart att det är regeringens behov att försöka 
pressa ner allt så att man får balans. Allting är lättare sagt än gjort men 
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den ambitionen finns. Ändå har man sagt att man måste försöka hålla 
alla hjul igång. Inte kan vi låna pengar till välfärden, ja det kan vi, men 
då får nästa generation betala det.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Det kan ju tyckas att vi för diskussionen i försonlig anda här och 
det gör vi säkert. Därför var det förvånande att centerns partiordförande här i 
en replik till näringsministern inte kunde låta bli att ge en allvarlig beskyll-
ning till näringsministern. Centerns partiordförande sade att det uppenbarli-
gen är näringsministerns fel att naturbruksskolan fortfarande står tom. Inte 
vet jag om näringsministern ska ha ont samvete för det eller inte men det vi-
sade att den här frågan uppenbarligen har varit besvärlig för landskapsrege-
ringen. Det finns mycket känslor som poppar upp till ytan i den här förson-
liga situationen som ändå råder här just nu. 

Vi ska komma ihåg att den här frågan kan ha satt spår i den här landskaps-
regeringens förmåga att fatta svåra beslut i framtiden eftersom känslorna up-
penbarligen är så nära ytan.  

Sedan till själva frågan och jordbrukspolitiken. Efter de upprivande debat-
terna som vi har haft, speciellt om LBU-programmet, i samband med dis-
kussionen om avbytarservice och nu förslaget om att privatisera densamma, 
så är det väsentliga att vi kommer till en situation där denna näring, i likhet 
med andra, kan känna en framtidstro och en tillförsikt i att politikerna nu har 
satt ramarna och grundförutsättningarna för verksamheten. Det är viktigt att 
man kan förlita sig på att vi nu har en stabil situation för jordbruksföretagen 
att verka i. 

Diskussionen ska föras när förändringar kommer till, men vi har nästan 
diskuterat den här frågan för mycket så att vi har medverkat till att skapa en 
missämja ute i samhället på grund av de förslag som lades som sedan har 
ändrats till andra förslag och till slut har man kommit fram till det som nu fö-
reslås. Vi måste bli bättre på att politiskt signalera att vi vill av näringarna ska 
ha goda grundförutsättningar att verka i.  

Nu efter de här diskussionerna så är vi väldigt angelägna om att vi politisk 
ska visa att vi tror på vårt jordbruk. Vi ska visa att vi vill näringen grundförut-
sättningarna. Annars kommer det inte gå. Ingen företagare kan bedriva sin 
verksamhet om man inte känner att politikerna och samhället tror på deras 
verksamhet.  

Därför är det bra att flera ledamöter uttalade den saken i samband med 
den behandlingen; att ifall LBU-programmet inte kommer att fungera bra i 
praktiken så finns det en beredskap att se över det programmet för att göra 
de nödvändiga förändringarna. Det har också uttalats från centerhåll här idag 
under denna knappa timme och debatt att om inte detta kommer att fungera 
så bör man också kunna titta på det här och utvärdera hur det fungerar i 
praktiken. Det är bra att man har det budskapet och det beskedet med sig när 
frågor förs vidare så att man på det sättet också visar att vi politiskt vill värna 
om denna näring. 

En privatisering av verksamheten har liberalerna ingenting emot. Vi är ett 
borgerligt parti som tror på företagarnas möjligheter att bedriva en god verk-
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samhet som också tangerar den offentliga verksamheten. Vi tror på den mo-
dell som företagandet är att bedriva verksamhet. Det finns egentligen inte så 
mycket att säga om det. 

Det är intressant huruvida det finns en konkurrenssituation som gör det 
attraktivt att bedriva verksamhet på avbytarområdet. Därför blir vi lite kon-
funderade över den skrivningen som finns i det förslag som har getts. Land-
skapsregeringen dristar sig att skriva så här: ”Landskapsregeringen avser att 
verka för åtgärder som främjar etablering av en privat marknad för avby-
tarhjälp.” Det här låter ju förstås bra. Det framgår inte om det här kommer 
att medföra extra kostnader. Tror landskapsregeringen att man måste vidta 
ytterligare åtgärder för att skapa en konkurrenssituation, att skapa intresse 
för personer att bli avbytare i privat regi? Jag önskar att näringsministern 
kunde säga någonting om det här. Jag ser att näringsministern har begärt re-
plik så jag kanske får ett svar.  

I varje fall antyder det här att inte ens landskapsregeringen är helt säker på 
att den här konkurrenssituationen uppstår av sig själv. Vi får föra den dis-
kussionen vidare. 

Sedan några ord om det som jag sade i samband med en replik här inled-
ningsvis. Det här förslaget ligger stödmässigt ungefär på samma nivå som 
den lagstiftningen som vi lever under idag. Man ska då ge stöd till privata av-
brytarföretagare och till enskilda timanställda avbytare, men man ska också 
ge stöd till avbytarorganisationer. Begreppet avbytarorganisation är väldigt 
vagt. Näringsministern nämnde hushållningssällskapet som en eventuell 
mottagare av ett sådant här stöd. Ska vi ha samma modell som vi har gällande 
försöksverksamheten? Där skedde det en förändring för några år sedan. Inte 
säger jag att det är dåligt men försöksverksamheten övergick från att ha varit 
en verksamhet direkt under landskapets budget med landskapsanställda till 
att via hushållningssällskapet bedrivas via mångåriga avtal. Men då kan man 
inte hävda att det är riktigt lika privatiserat som om det vore helt fristående 
företag som sköter om verksamheten.  

Vi tycker att finans- och näringsutskottet i någon mån bör fördjupa sig i 
det här och försöka luska ut vad landskapsregeringen egentligen menar med 
denna formulering.   

Jämförelser mellan Finland och Åland kommer alltid upp och det är fullt 
naturligt som ett självstyrt örike som ändå hör till landet Finland med den 
behörighetsfördelning som vi har. Jämförelser kommer alltid både politiskt 
och juridiskt och så kommer det också nu, inte bara av dessa skäl. I det här 
fallet är det för att vårt jordbruk mycket konkurrerar med den finländska 
marknaden, framförallt är man i samma kostnadsläge eftersom våra åländska 
jordbruksföretag köper in mycket varor från finskt håll och därmed påverkas 
av prisläget för övrigt på den finländska marknaden.  

Lite ledsamt är det att vi under senare tid alltid har kommit till den situat-
ionen att vi måste försöka kontrollera att inte våra förslag som läggs här är 
sämre än förslagen på rikshåll. Den som ser positivt på framtiden kunde sä-
kert önska att vi i framtiden ofta kunde konstatera när det gäller näringslivs-
stöd och andra saker att vi har det betydligt bättre och kan ge bättre grund-
förutsättningar för näringslivet att verka. Hellre bättre på Åland än i Finland 
så att vi inte alltid måste kontrollera att vi inte har det sämre i varje fall. 

Vi har en svår ekonomisk situation här också. På det sättet är det naturligt 
att vi åtminstone under denna period råkar ut för denna situation.  
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Som slutkläm skulle jag vilja säga att det är bra att landskapsregeringen, 
säkerligen också som resultat av påtryckningar från oppositionen, nu kom-
mer med ett förslag som inte fullt lika mycket riktar sig negativt mot organi-
sationer och företag utanför den offentliga ekonomin, så som man hade lagt 
förslaget tidigare. Vi vet att landskapsregeringen av nöden i viss mån, på 
grund av politiska beslut och egna interna ställningstaganden, har gått in för 
att höja skatten för invånare, höja avgifter och ge mindre pengar åt kommu-
ner och företag osv. Men den här åtgärden, i jämförelse med det tidigare för-
slaget, är ju ändå till företagarnas fördel och det är bra. 

Till slut, fru talman, oppositionen har någon gång under dessa år dristat 
sig till att ge små försynta förslag på förbättringar för individen och för före-
tag i samband med budgetbehandlingar och lagframställningar. I samband 
med detta har majoriteten sagt, bl.a. lantrådet och finansministern, att när vi 
ger förslag om förbättringar som påverkar landskapets ekonomi i negativ 
riktning så ska vi samtidigt alltid ge förslag på andra inbesparingar istället. 
Det är väl kanske rättvist att man i dessa svåra tider ställer det kravet på varje 
lagtingsledamot, att man kopplar ihop förslag om mera kostnader med inbe-
sparingar också. Men landskapsregeringen själv har inte på något sätt sagt 
hur man ska finansiera denna tilläggskostnad. För det här är de facto en till-
äggskostnad för landskapets ekonomi från 2015 och framåt.  

Åtminstone före måndagen, då lantrådet helt klart deklarerade för lag-
tinget att målet med en budget i balans numera är övergiven, så ställde man 
dessa krav på oppositionen. Jag ställer motkravet nu, jag ber att finansmi-
nistern går upp och förklarar för lagtinget hur vi ska finansiera denna till-
äggskostnad framöver. Tack.  

Ltl Igge Holmberg, replik 

Tack, fru talman! Ltl Perämaa uttalade sig i debatten om att det har bli-
vit väldigt skevt vinklat och att man har skickat signaler till näringen om 
att regeringen inte bryr sig om hur det går för dem.  

Nu visar det sig att förslaget är bättre än i riket. Jag tycker att alla re-
geringspartier har varit väldigt tydliga med att näringen ska överleva 
och det är vad vi alla vill. Tar ltl Perämaa på något sätt på sig ansvaret 
att budskapet har blivit så skevt bland näringsidkarna i den här debat-
ten? Eller menar han att det bara är regeringspartierna som har sagt att 
vi ska skära ner överallt? 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Ända sedan 2012 och omställningsbudgeten, vilket var en 
tilläggsbudget som kallades för omställningsbudget, har man för nä-
ringslivet, i det här fallet jordbruket, signalerat att stödet till jordbruket 
via LBU ska dras ner kraftigt, 7 miljoner under programperioden. Stödet 
via avbytarverksamheten ska dras ner kraftigt under åren som kommer. 
Efter att man konstaterade att de förslagen inte föll i god jord politiskt, 
uppenbarligen här i salen och ute på fältet bland jordbrukarna, så har 
man tvingats kovända i de här frågorna och komma fram till någonting 
annat, vilket givitvis är bättre än det förslaget som lades fram. Men det 
har ganska precis gått två år sedan omställningsbudgeten. Jordbrukar-
kåren har levt i osäkerhet och det är inte bra. 
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Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Fredrik Karlström, replik  

Fru talman! Det fanns många frågor som jag kort ska försöka svara på. 
Det är sex månader kvar av det här året och under den tiden kommer 
landskapsregeringen; näringsavdelningen, ledande avbytaren och vår 
eminenta tjänsteman landskapsagronomen Högman och jag själv, att 
göra allt vi kan för att hitta en smidig lösning. Vi jobbar absolut på att 
hitta svaren på alla de eventuella frågor som kan tänkas uppstå.  

När det gäller avbytarorganisationer så kan jag hålla med om att 
själva definitionen kanske är lite luddig. Det är bara för att vi vill göra 
det så öppet och flexibelt som möjligt. Vi har avbrytarföretag, företagare 
som har FO-nummer och som är ett företag i operation idag eller som 
startar upp. Vi har också timanställda som är anställda hos det här avby-
tarföretaget. Det kanske kan finnas personer som inte riktigt är villiga 
att starta företag just nu.  

Det ska finnas en huvudman som tar ansvar under den här tiden, ex-
empelvis hushållningssällskapet eller någon annan förening. Det kanske 
bildas någon annan organisation. 

Talmannen 
Tiden är ute!    

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Ingen ska uppfatta det som att jag har någonting emot hus-
hållningssällskapet i sig. Men för att en privatisering av den här verk-
samheten ska lyckas så bör det framstå klart att det inte är förutbestämt 
att någon organisation, som är nära kopplad eller har varit det till den 
offentliga verksamheten, ska få någon sorts förtur. För då tror jag att in-
tresset för att bli företagare i form av öppna bolag eller aktiebolag kom-
mer att vara mindre. Jag tror att det är viktigt att vi försöker vara tydliga 
med den här frågan om vi bestämmer oss för att det här ska föras i 
hamn. 

Minister Fredrik Karlström, replik  

Fru talman! Vi är helt eniga. För drygt ett år sedan hade jag en diskuss-
ion med hushållningssällskapet om de kunde tänka sig vara den organi-
sation som tar ansvar över att det här fungerar framöver. Jag blev posi-
tivt överraskad och glad när jag hade den diskussionen tillsammans med 
dem. Hushållningssällskapet sade att om vi gör på det viset så kommer 
vi tyvärr att förstöra den privata avbrytarmarknaden, om vi riktar oss till 
en organisation. Från hushållningssällskapet kom initiativet att också 
tänka lite bredare, tänka att den fria företagsamheten är bra och det här 
kommer att gynna och sporra att bilda nya företag, vilket också har skett 
de senaste åren. Det är flera nya avbrytarföretag som har startats. Vi är 
helt överens. Det ska inte riktas på ett sådant sätt att konkurrensen 
hämmas, snarare tvärtom, det ska gynna till mera företagsamhet och 
nya företag på landsbygden. 
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Gällande finansieringen, nu vet vi vad näringsavdelningen har att ar-
beta efter. Fram till LBU-debatten och den här debatten så var det om-
ställningsbudgeten som gällde. 

Talmannen 
Tiden är ute!    

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Gällande finansieringen, näringsministern sade att nu vet vi 
att det här kostar lite mera och då måste avdelningen uppenbarligen 
göra åtgärder för att hålla kakan på samma nivå framöver.  

Jag hoppas att näringsministern också ger oppositionen framöver tid 
att fundera på hur man ska kunna finansiera en åtgärd ifall att opposit-
ionen i framtiden dristar sig till att ge ett litet förslag som gynnar ålän-
ningen och kanske kostnaden just då stiger på något sätt. Kanske vi får 
samma tid som näringsministern nu vill ge sig själv. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, fru talman! På basen av det liberala gruppanförandet så är det ju 
inte helt lätt att tolka ställningstagandet till lagförslaget. Nu tillhör det 
väl kanske den liberala ideologin att vara lite tvetydig. Det skulle vara 
välkomnande med tanke på den fortsatta diskussionen att säga om libe-
ralerna avser att backa upp det här förslaget. Eller kommer ledamoten, 
som själv sitter i finans- och näringsutskottet, att jobba för förändring-
ar? Ledamotens slutord att ifrågasätta hur vi ska klara av den här lilla 
kostnadshöjningen på 100 000 euro och att det skulle vara ett stort pro-
blem tyder på att ledamoten inte är beredd att analysera lagförslaget. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det här inlägget rör inte saken så särdeles mycket, men det 
har förstås en politisk dimension. Några hundra tusen är kanske i och 
för sig inte särdeles mycket pengar i helheten, men det var en jämförelse 
av den kritik som vi i oppositionen ofta får när vi vill gynna t.ex. vind-
kraften eller näringslivet för övrigt för att skapa framtidstro i samhället. 
Då ställs det alltid krav på oss, vi ska komma med förslag om var vi ska 
spara in samma pengar för att finansiera ett förslag.  

Landskapsregeringen, med stöd av majoriteten, har ju förstås lättare 
att föra fram förslag utan att ställa samma krav på sig själva. Det var den 
här aspekten som jag ville föra fram. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Jag ställde frågan därför att det är, trots allt, småpengarna som det 
handlar om för att trygga livsmedelsklustrets framtid. Det är så pass lite 
så att börja haka upp sig på sådant är nästan petitesser jämfört med vad 
det skulle kosta att skicka ut folk i arbetslöshet och vad det skulle inne-
bära att få allting på ett annat konto.  

Med tanke på att vi i förra veckan diskuterade satsningar i skärgården 
och kortrutt för 100 miljoner så framstår det lite som småaktigt att börja 
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ifrågasätta en liten summa pengar för att få livsmedelsklustret med 1300 
arbetsplatser att fungera även i framtiden. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag ska komma ihåg vad centerns partiordförande här sade 
den gång när vi i framtiden vill ge något ringa förslag, säkerligen något 
som kunde vara bra för samhället och skapa tillväxt i samhället. Då ska 
vi inte ställas inför samma krav på en omedelbar finansiering i euro för 
euro och cent för cent. Jag håller med om att det här kan krävas för en 
framtidstro i jordbruksnäringen.  

Vi har inte fört fram förslag till ändringar på själva nivåerna av stödet. 
Däremot bör privatiseringsdiskussionen föras i utskottet. Finns det en 
verklig konkurrens på det här området? Eller skapar vi en framtida oro 
inom näringen på grund av att det kanske inte skapas en privat marknad 
som tillgodoser det här behovet? 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det var en långt och stundtals krumbuktigt anförande som 
egentligen sade att liberalerna stöder det här och tycker att det är riktigt 
bra. 

Jag kan bara hålla med ltl Perämaa att även en liten överskridning 
ska finansieras och de tre regeringspartierna kommer att se till att det 
görs.  

När det gäller naturbruksskolan så borde den då liberal ledda rege-
ringen, dess finansminister och kansliminister ha sett till att man hade 
haft ett användningsändamål för den här fastigheten när man lade ner 
skolan. Man borde ha sett till att man hade haft någon verksamhet som 
direkt kunde ha tagit över. Nu har skolan stått tom och tyvärr misslyck-
ades det senaste försöket. Om man från början skulle ha tänkt på an-
vändningsområdet som en del av att lägga ner skolan så skulle det ha 
varit mycket bättre. Jag tycker inte riktigt att det klär en liberal lagtings-
ledamot att ta tag i den kritiken som ju landar på eget bord. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Givetvis borde allting alltid vara klart när man fattar be-
slut om förändringar. Nu har det ändå gått ett antal år sedan den här 
landskapsregeringen fick makten och majoriteten bakom sig. Det har till 
och med fattats beslut i lagtinget om att föra över vissa verksamheter till 
naturbruksskolan. Det här är egentligen en fullständigt onödig diskuss-
ion. Vi kan stå och beskylla varandra för det ena och det andra. Det in-
tressanta i sammanhanget var att majoritetspartierna inte klarade av att 
presentera det här förslaget utan att börja beskylla varandra för ogjorda 
saker. I det här fallet gällde det naturbruksskolan. Kanske det är någon-
ting som lagtinget bör titta närmare på. Är det möjligen så att det finns 
skäl för den kritik som har getts? 

Talmannen 
Ärendet för dagen är privatisering av avbytarservicen.  
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Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Jag tycker inte heller att saken är relevant. Ska man föra 
fram kritik så bör den ha att göra med dagens situation, inte föra fram 
en sådan kritik som delvis hamnar på det egna bordet. Jag uppfattade 
inte heller den tidigare replikrundan som någon kritik regeringspartier-
na emellan. Det gäller att titta framåt också till den delen och framförallt 
konstatera att det här lagförslaget nu är riktigt bra. Det kunde liberaler-
na ha sagt på ett mycket kortare och mer koncist sätt.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! För min del kan frågan om naturbruksskolan lämnas. Den 
saken bör väl majoritetspartierna reda upp sinsemellan och den diskuss-
ionen bör föras där. 

Alltid när man för över något från offentlig verksamhet till privat 
verksamhet, vilket har gjorts i vissa fall, så bör man säkerställa sig om 
det finns en konkurrenssituation som medför att det finns ett intresse 
för privata att bedriva verksamheten. Det blir egentligen huvudfrågan 
för oss. Vi har inte politiskt och ideologiskt någonting emot att verk-
samheten förs över till privat regi. Men om det sedan inte fungerar i 
praktiken så då blir det ändå ett problem för oss. Det blir framförallt i 
förlängningen ett problem för dem som ska komma i åtnjutande av den 
här servicen. Det finns vissa formuleringar i det här förslaget som gör att 
vi vill föra diskussionen lite noggrannare i finans- och näringsutskottet. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Brage Eklund 

Tack, herr talman! Det här lagförslaget har varit till lagtinget tidigare och då 
blev det en omröstning. Som jag sade tidigare här i en replik så reserverade vi 
oss ifrån Ålands Framtid mest på grund av att man borde göra en konsekven-
sanalys vad det innebär för dem som ska använda avbytarsystemet och vad 
det innebär för jordbrukarkåren. Man skulle ha haft konsekvensanalysen på 
bordet. Det påstods här i en replik att åtminstone landskapsregeringspartier-
na har sett en konsekvensanalys. Det skulle ha varit väldigt roligt om vi till 
oppositionen också skulle ha fått konsekvensanalysen. Om vi hade fått ta del 
av den konsekvensanalysen så kanske det hade sparat lite frågor åtminstone.   

Vi är inte emot en privatisering och jag tror inte att vi har uttalat oss att vi 
skulle ha varit emot en privatisering, absolut inte. Det som jag var emot var 
tillvägagångssättet, det sättet som man skulle skära ner och minska. Reakt-
ionen för dem som ska använda systemet var enorm. Man var missnöjd och 
man hade inte tydligt och klart för sig vad det kommer att innebära. 

Om man går tillbaka i tiden så började det egentligen 2010 när man änd-
rade bedömningen av djurenheterna. Före 2010 hade 1 mjölkko 1 djurenhet, 
det är det fortfarande idag och 1 diko hade 0,33 djurenheter. Idag har 1 diko 5 
djur per djurenhet. Övriga nötdjur, avelstjurar, ungdjur och kalvar hade fyra 
stycken.  

Idag har vi olika klasser här. Avvanda tjurkalvar - 10 djurenheter och 
andra avvanda ungnöt – 15 djurenheter. Det finns ingen förklaring till vad det 
är för sorts djur. Däremot är avelstjurarna total borta ur bedömningen om 
djurenheter. Eller ska man tolka att de ingår i de här andra avvanda ungnöt-
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en? Jag skulle åtminstone vilja få en förklaring så att folk förstår. Om man 
hade förenklat detta så hade man sluppit frågor. 

Den här djurenhetsbedömningen, en djurenhet motsvarar en timme, har ju 
förändrats. Tidigare hade man flera olika klasser. Om man hade 4-12 djuren-
heterna hade man rätt till 4 timmar. Om man hade 12-18 djurenheter hade 
man rätt till 5 timmar och om man hade 18-30 djurenheter hade man rätt till 
6 timmar. Detta föll bort. Idag finns det egentligen bara två klasser; 6 djuren-
heter -15 timmar och 18 djurenheter - 30 timmar. Det finns inte någon mel-
lanskillnad, om man har 20 djurenheter inom andra djuruppfödningar än 
mjölkkor så får man inte flera timmar. Det här har påverkat mest på hela sy-
stemet. Jag vet att det finns ett visst missnöje med varför man har gjort på 
det här viset. Jag tänker inte belasta minister Karlström för det här, för jag 
tror inte att han var verkmästare till den här förändringen. 

När det sker förändringar så är man ofta skeptisk och det kan man lätt för-
stå för man vill inte ha försäkringar. Grunden till hela systemet går långt till-
baka i tiden och det kanske de flesta känner till. En gång i tiden när man 
gjorde avtalsförhandlingar angående priserna på produkterna så gav man 
djurägarna en förmån för att man skulle hålla ner priset på mjölken och köt-
tet. Då fick djurägarna den här förmånen, den har följt med och därför finns 
den i systemet.  

I Finland lyder hela det här systemet under social- och hälsovårdsministe-
riet som svarar för den allmänna ledningen. Styrningen och övervakningen av 
avbytarservicen svarar LPA för. Där har vi skillnaden. Det är myndigheter 
som sköter om det här. Effektiviteten ska vi inte prata om för jag vet inte hur 
effektiva de är, men det är en större garant för att det inte sker så drastiska 
förändringar som det har varit på förslag här. Nu är det en förbättring och en 
förebild jämfört med ursprungsförslaget. 

I övrigt har jag inte så stora invändningar när det gäller det här.  
Jag vet att det finns köttproducenter och fårägare som är väldigt missnöjda 

med bedömningen av djurenheterna och att man inte kommer i åtnjutandet 
av timmarna. De är oroliga för att det kan påverka. Många avyttrar eller slu-
tar när man inte får stödet för avbytare som man tidigare hade rätt till. Det 
skulle egentligen vara väldigt beklagligt om det skulle ske en sådan utveckling 
att man på grund av försämringarna avvecklar. Hela djurkedjan, från mjölk-
kor till köttdjur och får, bygger ju på öppna landskap och att bevara miljön. 
Skrotar man det ena så får det effekter på naturbeten och allting. Om kött-
djursuppfödarna minskar så kan mjölkproducenter få bekymmer att bli av 
med tjurkalvar. Det här är en mix som ska fungera ihop och det behöver man 
fundera på. 

Jag har i finansutskottet möjlighet att vidareutveckla de här frågorna till 
ministern för han kommer säkert till utskottet på hörande när det gäller re-
sonemanget kring djurenheterna och varför man har gjort den här bedöm-
ningen. I en kort replikminut hinner man inte svara på allt. Jag ids inte gå 
mera in i detaljerna i det här lagförslaget. Jag kommer att ställa mina frågor 
till ministern i samband med behandlingen i finans- och näringsutskottet. 
Tack. 

Minister Fredrik Karlström, replik  

Tack, herr talman! Det är bra, vi kan fortsätta diskussionen i utskottet 
och jag hoppas att vi kan göra det redan i morgon. Man ska komma ihåg 
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att avbytarservicen är inriktad på de nödvändiga uppgifterna när det 
gäller djurskötsel, mjölkning när det gäller kor men också utfodring. Det 
handlar inte om generella allmänna arbetsuppgifter som förekommer på 
gårdar. Därför har vi gjort den bedömningen att mjölkgårdarna priorite-
ras. 

Lite större fårgårdar får stöd. Vi vet att fårgårdar inte är lika kompli-
cerade att hantera och måste skötas lika frekvent både morgon och kväll 
som en mjölkgård. Därför den här distinktionen. Det fanns en diskuss-
ion om att enbart stöda mjölkgårdar.  

När det gäller djurenhetsdiskussionen så var det tidigare 15 djuren-
heter på tjurar, nu är det sänkt till 10. Vi förstår att det är ganska tufft 
att arbeta med tjurar. Vem som helst kan inte hantera dem. 

Talmannen 
Tiden är ute!    

Ltl Brage Eklund, replik 

När jag gjorde jämförelsen med hur det är i det här lagförslaget jämfört 
med hur bedömningen är i Finlands avbytarsystem så är det ganska 
stora skillnader när det gäller djurenhetsbedömningen. Vilka kriterier 
går man efter när man gör det här? Är det myndigheten som bedömer 
eller har man någon sorts diskussion med näringen så att man kommer 
fram till det här resultatet? Eller har man generellt bedömt att det är lät-
tare att sköta vissa inriktningar och där kan man dra ner ytterligare? År 
2010 drogs bedömningen ner till dagens läge och nu förändras det lite 
igen. Det skulle vara intressant att få veta. 

Minister Fredrik Karlström, replik  

Tidigare var det 15 djurenheter för tjurar, nu är det 10. Vi alltså sänkt 
den ribban lite så att man inte behöver ha lika många. Vi vet att tjurar är 
ganska komplicerade att hantera och sköta om. Däremot är kvigor lite 
enklare att ta hand om och det är de som är ”andra avvanda ungnöt”, 
och där räknas 15 stycken som en djurenhet. Hela tanken med resone-
manget om djurenheter är att ett visst antal djur ska motsvara lika 
mycket jobb. 10 unga tjurar motsvarar 15 kvigor i antalet timmar som 
man behöver jobba med dem. Naturligtvis kommer det aldrig att bli 
hundra procent rätt. Fokus har ändå varit att vi har tittat på den kom-
plexiteten också när det gäller vem som kan sköta djuren och på vilket 
sätt man kan sköta sin djurproduktion. En mjölkgård är betydligt mer 
komplicerad att sköta under en vecka än vad det är att ta hand om 100 
eller 200 får på bete på sommaren.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Ministern Karlström hinner inte svara nu på min nästa fråga, jag får ta 
den i utskottet. I klassningen när det gäller tjurar, ingår det också avels-
tjurar i den bedömningen eller är avelstjurarna helt utanför?  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

  975 



  

Ltl Roger Slotte, replik 

Herr talman! Lantbrukarnas vikariebehov kräver att det finns tillräcklig 
tillgång till kunniga avbytare som finansieras dels via landskapsrege-
ringen och dels via lantbrukarnas pensionsanstalt.   

Herr talman! Vi måste komma ihåg att avbytarlagstiftningen är lika 
viktig för husdjursnäringen som den sociallagstiftning som reglerar an-
ställdas rättigheter t.ex. vid sjukdom. 

Därför är det nödvändigt att avbytarsystemen blir utformat på ett så-
dant sätt att både mjölk- och köttproducenter får en rimlig avlastning. 

Jag uppmanar därför utskottet att titta närmare på skillnaderna mel-
lan och möjligheterna för olika produktionsinriktningar för att säker-
ställa en rimlig avlastning. Detta gäller särskilt bedömning av vad som 
ska anses utgöra en husdjursenhet.  

Herr talman! Begreppet husdjursenhet har ofta varit föremål för för-
ändring i samband med de lagändringar som har skett. Därför är det av 
vikt att utskottet gör närmare genomgång av begreppet och hur det slår 
för olika produktionsinriktningar. Hur bedöms till exempel avelstjurar, 
som nämndes här tidigare? Är till exempel dikor värderade på rätt sätt? 
Som jag uppfattar förslaget idag har avelstjurar inget värde när det gäl-
ler att bedöma avbytarservicens storlek, men däremot nog avelsgaltar. 
För mig är det av vikt att avbytarstödet blir så rättvist som möjligt för 
olika produktionsinriktningar i förhållande till arbetsinsatsen, så att 
ingen husdjursproducent missgynnas eller gynnas i förhållande till nå-
gon annan.  

Herr talman! Jag kan konstatera att det positiva är att förslaget inne-
bär att avbytarsystemet ändå blir kvar istället för att successivt trappas 
ner. Jag hoppas att det leder till stabilitet och arbetsro.  

Minister Fredrik Karlström, replik  

Herr talman! Kort svar på en kort fråga; tjur som tjur. Det spelar ingen 
roll, det är samma sak. Det räknas oavsett som en djurenhet. 

Ltl Roger Slotte, replik 

Tack, minister Karlström. Då kan vi alltså konstatera att avvanda 
ungtjurar är likställda med avelstjurar. Jag kommer inte ihåg siffrorna 
men de framgår av förslaget. Då är den saken ur världen. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! Jag tänkte nästan ställa samma fråga till ltl  
Slotte. Han har läst ungefär som jag har läst att avelstjurarna inte fick 
komma med. Ltl Karlström hade inte möjlighet att svara på frågan när 
jag ställde den, men nu har vi fått svar. 

Allt som ltl Slotte påpekade är väldigt viktigt och det har vi från 
Ålands Framtid hela tiden hävdat.  

Jag skulle vilja fråga om ltl Slotte har sett en konsekvensanalys på vad 
de här förändringarna innebär för djurägarna? Om jag inte missminner 
mig så var ltl Slotte en av dem som förra gången var upp och lovade 
djurägarna att det skulle göras en konsekvensanalys.  
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Ltl Roger Slotte, replik 

Tack, herr talman! Jag måste tyvärr säga att jag inte har sett konsekven-
sanalysen. Om den finns så har jag faktiskt inte sett den. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Gunnar Jansson 

Talman! Förändringen är betydande. Därför ska jag lämna fyra synpunkter 
på lagförslaget och hoppas att utskottet kunde beakta dem i lämplig utsträck-
ning. 

Om vi jämför paragraferna 1 och 7 i lagförslaget så konstaterar vi att det fö-
reslås att en landskaplig verksamhet skulle upphöra. Den lag som upphävs 
gäller avbytarverksamhet. Den lag som nu föreslås komma i dess ställe är en 
stödlag, en lag som kan, enligt 2 §, kanalisera skattemedel till företagare som 
uppfyller lagens krav. Jag hade väntat mig att den här typen av systemskiften 
skulle ha satt djupare avtryck i lagen. Jag ska anföra de fyra skälen till varför 
jag anser det. 

För det första, en verksamhet i landskapets regi följer den lagstiftning och 
de normer som gäller för offentlig verksamhet. Jag är medveten om att de 
nuvarande lantbruksavbytarna är privaträttsligt anställda, anställda i arbets-
avtalsförhållande. Men ändå styrs verksamheten av den norm som gäller för 
landskaplig verksamhet, och som bekostas av skattemedel, där de som utför 
verksamheten är anställda av landskapet Åland. Det är för mig i fortsättning-
en helt avgörande att man har denna skillnad klar. En landskaplig verksam-
het upphör och övergår i ekonomiskt stöd för förhoppningsvis motsvarande 
mottagare ifall de uppfyller kraven i 2 § och 3 §.  

Som en följd härav, och så reses frågan, för det första; har vi att göra med 
en subjektiv rätt överhuvudtaget i det som lagen utlovar? För det andra; vilka 
kvalitetskrav har skattebetalarna rätt att ställa på den verksamhet som är fö-
remål för deras pengar? Vilka kvalitetskrav ska vi här i lagtinget ställa på 
mottagarna av stöd och innehållet i deras verksamhet för att stöd ska kunna 
betalas? För det tredje; vilka är då mottagarna? Det ska jag också återkomma 
till. För det fjärde, och kanske det viktigaste som överhuvudtaget förbigås 
med tystnad i själva lagen men som återges ingående motiveringarna, är de 
personalpolitiska effekterna. Vad gör landskapet som arbetsgivare med de 
människor som uppenbarligen blir utan arbete om den här lagen genomförs? 

Har vi här att göra med en subjektiv rätt till stöd? Vi kan inte längre disku-
tera någon verksamhet utan enbart stöd för verksamhet. Svaret är nej. Åt-
minstone läser jag 2 § på det sättet att landskapsregeringen kan på ansökan 
från osv. Sedan sägs ingenting om kravet på innehåll i den verksamhet som 
ska vara föremål för stöd. Men, första frågan besvaras med nej. Här har vi 
inte att göra med en stödordning som ger en subjektiv rätt för någon överhu-
vudtaget.  

Det är remarkabelt. Åtminstone jag har uppfattat den nuvarande avbrytar-
verksamheten som att den ger en subjektiv rätt för mottagare som uppfyller 
vissa krav att få avbytarservice. Däremot har ingen en egen rätt att få stöd. 
Landskapsregeringen kan säga ja eller nej, om jag förstår 2 § rätt. Jag tycker 
att motiveringarna inte heller här ger åtminstone mig någon särskild vägled-
ning i något annat än att paragrafen ska läsas såsom den är skriven. Kanske 
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är det meningen? Jag hoppas att utskottet vill titta lite närmare på den här 
omständigheten. Är det prövning underkastad rätt till stöd, så är det så, med 
den osäkerhet som därav följer för mottagarna. Är det inte på det sättet så 
tycker jag att man måste se över innehållet i 2 §. ”Kan” betyder kan och ger 
utrymme för prövning. En prövning leder till ett ja eller ett nej. 

Den andra omständigheten, som följer av den första, är; vilka kvalitetskrav 
ska samhället kunna ställa på innehållet i den verksamhet som är föremål för 
stöd? Ja, lagen säger ingenting tyvärr. Vi utgår alla ifrån att djurhållningen är 
förnuftig. Stöd får man; ”för arbeten av nödvändiga arbeten vilka hör till 
den dagliga skötseln av djur i ett lantbruksföretag ”. Så står det i 1 §. Men 
hurdan hållning? Då kan man säga; okej djurskyddslagstiftningen reglerar 
resten. Må så vara, men det är redan sådana situationer som jag inte normalt 
förknippar med daglig skötsel av djur. 

När det gäller skattebetalarnas stöd för en aktivitet inom någon annan sek-
tor så kunde samhället ställa någon nivå på kvalitetskraven i den verksam-
heten. Jag misstror ingen men jag bara menar att det skulle vara tryggt för 
alla parter, både betalade och mottagare, i ett sådant här system att åt-
minstone ha någon antydan på norm enligt vilka verksamheter utförs. Det 
här går tillbaka på den betydande skillnaden mellan en verksamhetslagstift-
ning och en stödlagstiftning som jag hoppas att landskapsregeringen är med-
veten om, men som jag inte riktigt finner här i paragraferna eller dess moti-
veringar. Hur kontrolleras överhuvudtaget verksamheterna i 2 § och 3 §? Jag 
vet inte. Ingen kan svara på det. Jag skulle gärna se att lagstiftaren på sam-
hällets vägnar kunde ha en åsikt om det förhållandet. 

Den tredje iakttagelsen gäller mottagarna av stöd. Diskussionen här har 
tangerat fenomenet, och det är ju mycket välkänt i vår rättsordning, dvs. det 
som vi kallar för medelbar förvaltning. I vissa sammanhang kallar vi det för 
den tredje sektorn. Jag kan läsa ur 2 § att den inbjuder till medelbar förvalt-
ning. Landskapet betalar stöd till en avbytarorganisation, avbytare eller före-
tagare med FO-nummer, företagsorganisationsnummer.  

I vårt samhällsskikt betalar samhället stöd till privaträttsliga mottagare 
som egentligen utför en lagstadgad syssla. Så är det inom stora betydande 
sektorer i vårt samhälle där den tredje sektorn, närmast organisationer som 
t.ex. Röda Korset, Folkhälsan och Rädda Barnen, har åtagit sig att upprätt-
hålla betydande samhällsfunktioner med stöd av samhället och, observera, 
under de kvalitetskrav som lagstiftningen ställer. Igen samma fenomen, me-
delbar förvaltning fungerar nästan alltid enligt den här normen; ja, stöd ges, 
verksamheten får samhällsstöd och är lagstadgad och kvalitetskraven ingår i 
lagstiftningen kring verksamheten som en trygghet för att stöden går rätt. 
Inget ont i det, det är ingen invändning alls, utan det här är ett klarläggande 
åtminstone så som jag ser saken. Det här har betydande drag av medelbar 
förvaltning. Det är absolut ingenting ont i det, tvärtom. Vi brukar säga att 
samhällen av vårt slag helt enkelt inte skulle fungera utan medelbar förvalt-
ning. Det är en ganska finurlig aktör mellan den offentliga och den privata 
verksamheten, där har vi organisationslivet som under lagarna men som pri-
vaträttsligt utför en samhällssyssla och får stöd för det.  

Jag tror att diskussionen tidigare antagligen kretsade kring fenomenet 
medelbar förvaltning. Är det detta som det handlar om så är det bra, för där 
har man ett ganska stort stöd i övrig närliggande lagstiftning om hur man 
hanterar sådana frågor. Det kan man åtminstone delvis läsa ur 2 §. 
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Talman! Sedan den fjärde iakttagelsen; de personalpolitiska effekterna av 
den här lagen. Det återges ingående på sidan 9 under avsnitt 4.3. Det här är 
citat ur gällande rättsordning, rakt upp och ner. Så här går det till när en 
verksamhet upphör, det är bara så. Det som återges här är rätt. Det är rätt, i 
vissa fall i sin brutalitet. De positivt rättsliga omständigheterna återges här-
med, omplaceringar med avgångsvederlag och andra arrangemang. Natur-
ligtvis hoppas vi alla att det här ska kunna ske så smidigt, personalpolitiskt 
vänligt, som det personalpolitiska programmet innehåller, och civiliserat som 
möjligt. Jag har inget förslag, men jag hoppas att utskottet också kunde tänka 
på den här aspekten. När en landskaplig verksamhet helt och hållet upphör så 
tror jag att det kunde finnas rum i lagstiftningen för att också säga hur av-
vecklingen av den sker. Här sägs ju faktiskt ingenting allt om hur detta sker.  

Jag slutar där jag började; denna lag träder ikraft någon gång under det 
här året, förstår jag. Man får vidta åtgärder för dess ikraftsättande samt ge-
nom ikraftträdande av denna lag upphävs landskapslagen om avbytarverk-
samhet för lantbrukare. Punkt och slut. Man får egentligen inte någon anty-
dan alls om vad som ska hända med den kvarvarande personalen på lagnivå. 
Det här säger jag därför att man i vårt system brukar undvika så kallad moti-
veringslagsstiftning. För att kunna lösa en eventuell tvist i dessa samman-
hang har inte domstolarna någon lag men ska ur motiveringarna, i det här 
fallet på sidan 9, försöka tyda sig till vad lagstiftarens avsikt har varit. Jag 
uppfattar det som hedervärt och hederligt om lagtinget åtminstone försöker 
ha en åsikt om hur också den här delen av den verksamhet som tar slut ska 
regleras, i fall det uppkommer oklarheter om de juridiska effekterna därav. 
Tack, talman. 

Minister Fredrik Karlström, replik  

Herr talman! Det är svårt att hinna med att svara på alla dessa fyra frå-
gor på en kort minut.  

Men det viktigaste; kvalitetskraven ser jag att uppfylls genom det pri-
vaträttsliga avtalet mellan köpare och säljare. Stödet bygger ju på stats-
stödsreglerna som nu är gällande. Vi får ge stöd till avbytaren som avby-
ter en person som driver ett lantbruk som uppfyller de här kriterierna. 
Vi får ge stöd enligt de nu gällande statsstödsreglerna. Det står väldigt 
tydligt och klart i sista stycket på sidan 3. ”Enligt statsstödsreglerna får 
stöd beviljas för kostnader för avbytare under lantbrukarens eller en 
anställds frånvaro. Stöd får ges för den faktiska kostnaden för att er-
sätta en lantbrukare vid sjukdom och ledighet.” Det här bygger då på 
EU-fördraget om statligt stöd nr 1857/2006 vilket gäller fortsättnings-
vis. Den frågan är inte diffus, tycker jag.  

Kvalitetskraven blir mellan köpare och säljare. Vi finansierar det om 
köparen anser att säljaren levererar en produkt som uppfyller motsva-
rande krav. 

Talmannen 
Tiden är ute!    

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Det där håller jag med om. Vi talade tidigare om att det inte bara är 
lantbrukarna som ska må väl utan också djuren i fråga och det är vi sä-
kert alla överens om att ska vara fallet. 
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Ja, visst råder det stor avtalsfrihet på det här området. Vi är företrä-
dare här för Ålands folk och skattebetalarna. Det är skattebetalarnas 
pengar som med det här stödsystemet kanaliseras. Då är det nog också 
ett samhällsintresse att de här villkoren, vi nu talar om, inte enbart blir 
en uppgörelse mellan två privaträttsliga aktörer av allt att döma, utan 
också att samhällsinflytandet befinner sig på en rimlig nivå som en för-
utsättning för stöd. Det är så som åtminstone jag respekterar skattebeta-
larnas pengar.  

Minister Fredrik Karlström, replik  

När man läser i detaljmotiveringarna, definitionerna och i den allmänna 
motiveringen så ser man att den här lagen bygger på den nuvarande la-
gen och definitionerna är i stort sett desamma. Vi har en praxis som 
fungerar när det gäller kvaliteten och hur systemet redan idag som är 
privatiserat fungerar. Det här är en fortsättning på det nuvarande sy-
stemet med lite andra definitioner angående mängden pengar, mängden 
timmar, mängden dagar och också lite justerat i antalet djurenheter. Det 
är ingen stor förändring från dagens nuvarande system. Det är bara ett 
modernare, nyare och annorlunda sätt som också ser till att följa de 
statsstödsregler som finns. Vi stöder avbytaren i det här fallet, inte jord-
brukaren, för jordbrukaren ska vara ledig och vi ska stöda den personen 
som sköter hans sysslor vid hans ledighet eller sjukfrånvaro.  

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Talman! Här är vi av olika åsikt. Jag inledde med att konstatera att en 
verksamhet som är lagstadgad och sker under landskapets regi och re-
gelverk är i den meningen trygg att den är föremål för tillsyn. Rådgiv-
ning, upplysning, stöd och hjälp etc. verksamheten är överhuvudtaget 
normerad. Medan det i den här lagen inte finns något sagt alls om hur 
verksamheten ska utföras. Det är väl att det finns en hänvisning, den är 
jag medveten om, i motiveringarna här gällande avbytarlagstiftning.  

God lagstiftning ska innehålla det man vill ha sagt med lagarna. Det 
är i paragraferna för det är paragraferna som domstolar tillämpar och 
därmed undviker men så kallad motiveringslagstiftning.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. 

Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget 
är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. 

Andra behandling 

2 Industriutsläpp 
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 7/2013-2014) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 10/2013-2014) 
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? 
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Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är 
avslutad. 

Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion. Ingen diskussion. 
Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. 

Ärendet är slutbehandlat. 

Enda behandling 

3 Redogörelse enligt 32 § arbetsordningen för Ålands lagting för tiden 1 november 2012 
– 31 oktober 2013 
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande (SJPN 2/2013-2014) 
Landskapsregeringens redogörelse (RS 3/2013-2014) 
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. 

Diskussion. 

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Här följer en presentation av några brottstycken ur självstyrel-
sepolitiska nämndens betänkande över landskapsregeringens redogörelse en-
ligt 32 § arbetsordningen för Ålands lagting för tiden 1 november 2012 - 31 
oktober 2013. Ärendet skulle väl förtjäna en större åhörarskara, dock vill jag 
tacka de tappra som är kvar. Förställningen måste gå vidare.  

Först, talman, lite allmänt om redogörelsen, delvis liknande synpunkter 
som nämnden framförde i samband med EU-meddelandet. 

Redan i betänkandet över den förra redogörelsen förde nämnden ett reso-
nemang om redogörelsen i allmänhet samt om tidpunkten för överlämnandet 
av den. Nämnden framhöll då att redogörelsen inte enbart ska avse föregå-
ende lagtingsår utan sträcka sig fram till dagen för överlämnandet till lag-
tinget, såtillvida det är möjligt.  

Vidare framhöll nämnden att en översyn av de olika meddelanden och re-
dogörelser över tidigare verksamhet som ska överlämnas till lagtinget väl-
komnas.  

Nämnden vidblir de åsikter som framfördes och önskar ytterligare förtyd-
liga att redogörelsen med fördel kan innehålla även en framåtblickande stra-
tegidel eftersom redogörelsen på så sätt blir ett mer intressant politiskt do-
kument. Därtill anser nämnden att redogörelsen ska innehålla landskapsre-
geringens svar på de synpunkter som nämnden framförde i betänkandet över 
den förra redogörelsen, alltså ett slags återkoppling. 

Talman! Vidare berör nämnden reformeringen av självstyrelsesystemet, 
nämnden håller sig kontinuerligt informerad om hur arbetet i Ålandskommit-
tén framskrider samt bistår de av lagtingsgrupperna nominerade medlem-
marna med vägkost för arbetet inom kommittén. Nämnden har för avsikt att 
vid lämpligt tillfälle initiera en lagtingsdebatt om reformeringen av självsty-
relsesystemet. 

Beträffande det svenska språket anför nämnden, liksom tidigare, att det är 
angeläget att språkrådet tillförsäkras tillräckliga resurser och att rådets verk-
samhet normeras på lagnivå. Med tanke på språkets grundläggande betydelse 
för självstyrelsen, är det enligt nämndens mening angeläget att det organ som 
har till uttrycklig uppgift att bevaka språkfrågorna är lagstadgat vilket inte är 
detsamma som att språkrådet blir en separat myndighet. 
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Nämnden planerar att under hösten 2014 arrangera ett öppet hörande om 
det svenska språket ställning på Åland och om språkrådets roll i arbetet för 
att bevaka detsamma.  

En viktig språkfråga som tyvärr ännu inte fått sin rätta lösning är språket 
för åländska ortsnamn. Nämnden finner det synnerligen anmärkningsvärt att 
justitieombudsmannen ifrågasätter Ålandsdelegationens ställningstagande i 
ärendet. Ålandsdelegationen tog utgångspunkt i grunderna för självstyrelse-
lagen samt självstyrelselagens bestämmelser om att landskapet är enspråkigt 
svenskt. Enligt självstyrelselagen är Ålandsdelegationen därtill, vid sidan av 
högsta domstolen, det auktoritativa organet i fråga om uttolkning av självsty-
relsen samt tillämpningen av självstyrelselagen. Svenska språkets ställning 
kan dessutom härledas ur den särställning Åland har enligt folkrätten vilken 
bland annat medför att frågan om bevarandet av svenska språket på Åland 
inte är en intern finländsk angelägenhet. Nämnden uppmanar landskapsre-
geringen att vidta fortsatta åtgärder på området. 

Vidare, talman, i redogörelsen framhåller landskapsregeringen att avsak-
naden av svenskspråkiga versioner av Pharmaca Fennica och God medicinsk 
praxis utgör en patientsäkerhetsrisk. Nämnden delar landskapsregeringens 
åsikt och anser att möjligheten till lagstiftningsåtgärder på området bör över-
vägas för att komma tillrätta med problemet.  

Nämnden har fört en diskussion om behovet av en åländsk språklagstift-
ning för att komma till rätta med språkproblem i vardagen. Med anledning 
härav uppmanar nämnden landskapsregeringen att undersöka om den språ-
klag som antogs i Sverige år 2009 till vissa delar kan utgöra en inspirations-
källa för en åländsk språklag. I den svenska språklagen anges att svenska är 
huvudspråk i Sverige vilket innebär att svenska är samhällets gemensamma 
språk som alla som är bosatta i Sverige ska ha tillgång till och som ska kunna 
användas inom alla samhällsområden. Det allmänna har enligt lagen ett sär-
skilt ansvar för att svenskan används och utvecklas. 

Vardagen i förvaltningen här på Åland kantas av språkproblem, i dagarna 
har flera av oss här i lagtinget nåtts av ett e-postbrev där det rapporteras att 
en av landskapsregeringens underlydande myndigheter godkänner att anbud 
inlämnas med finskspråkiga bilagor eller motsvarande. Detta är, som fram-
kommit av kommunikationen, tydligen sanktionerat av landskapsregeringen 
vilket förstås är felaktigt men utgör ett bra-dåligt exempel på att sådan lag-
stiftning kan behövas för att i praktiken omsätta självstyrelsens språkbe-
stämmelser i det dagliga arbetet i förvaltningen. 

Herr talman! Nämnden avser att under hösten avge ett betänkande över 
landskapsregeringens förslag om en policy för Ålands demilitarisering och 
neutralisering, vilken sändes till lagtinget i form av ett meddelande år 2013. 
Nämnden går därför i detta betänkande inte in på demilitariserings- och ne-
utraliseringsfrågorna i allmänhet utan återkommer till dem i betänkandet 
över policyn. 

Med anledning av de förändringar som den geopolitiska situationen i 
Europa för närvarande genomgår i anslutning till händelserna i Ukraina vill 
nämnden dock framhålla att de avtal som rör Ålands demilitarisering och ne-
utralisering samt den sedvanerättsliga status som tillkommer neutralisering-
en fortsättningsvis gäller oavsett förändringarna i omvärlden.  

Nämnden för i sitt betänkande ett resonemang angående Rysslands age-
rande och icke agerande i förhållande till demilitariseringen och neutrali-
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seringen vilket enligt nämndens bedömning innebär att Ryssland agerat på 
ett sådant sätt att federationen i praktiken har accepterat att 1921-års kon-
vention utvecklats till en sedvanerättslig regim. 

I landskapsregeringens meddelande med en policy för Ålands demilitarise-
ring och neutralisering framhålls att demilitariseringen och neutraliseringen 
ska upprätthållas och deras giltighet kontinuerligt hävdas oavsett förändring-
ar på det säkerhetspolitiska planet, nationellt eller internationellt. Nämnden 
delar till fullo landskapsregeringens uppfattning till denna del och konstate-
rar att ställningstagandet har fått en ny aktualitet mot bakgrund av de nyligen 
timade händelserna i Ukraina. 

Talman! I landskapsregeringens redogörelse finns en beskrivning av kon-
takterna med riket men däremot ingen beskrivning av kontakterna med Sve-
rige. Nämnden har under ett antal år regelmässigt infört en sådan rubrik i sitt 
betänkande eftersom nämnden anser att kontakterna till Sverige utgör en del 
av självstyrelsepolitiken.  

I sitt betänkande över föregående års redogörelse ansåg nämnden att land-
skapsregeringen närmare bör bekanta sig med de regler som i folkrätten gäl-
ler för s.k. kin-states för att eventuellt kunna dra slutsatser som kan vara vär-
defulla för det framtida samarbetet med Sverige. Nämnden emotser fortsätt-
ningsvis en redogörelse för landskapsregeringens syn på saken.  

Vidare till ax-domänen, landskapsregeringen redogör för att den åländska 
toppdomänen AX regleras i rikslagstiftning och att en proposition med för-
slag till en informationssamhällsbalk har överlämnats till riksdagen där den 
för tiden vid överlämnandet av meddelandet utskottsbehandlades. Enligt för-
slaget i propositionen ska de begränsningar som idag gäller beträffande an-
knytning till landskapet Åland vid beviljande av domännamn under toppdo-
mänen AX, utgå såsom landskapsregeringen har föreslagit.  

Detta innebär att i praktiken vem som helst, utan anknytning till Åland, 
kan registrera en AX-domän. Detta i sin tur kan innebära att många internat-
ionella företag, organisationer och varumärken registreras också under .ax i 
syfte att skydda namn och varumärken och samla in trafik till en av deras in-
ternetsidor. En sådan utveckling kan innebära att flera tusen nya ax-domäner 
registreras. Vad som däremot kan påverka detta är att det numera är möjligt 
att registrera en ny typ av genreiska toppdomäner förutom de få generiska 
domänerna t.ex. .com .net .org som existerar idag vid sidan av alla landsspe-
cifika toppdomäner. Exempel på dessa nya domäner är .moscow, .fitness, 
.finance, .vodka osv. I dagsläget har mer 250 sådana domäner registrerats. 
Vad detta innebär i fråga om s.k. skyddsregistrering under .ax återstår att se 
liksom utvecklingen generellt inom detta område. 

Nämnden uppmanar landskapsregeringen att överväga inrättandet av en 
stiftelse för förvaltningen av eventuella influtna medel från försäljningar av 
domännamn. Stiftelsens kapital skulle kunna användas för att lösa de pro-
blem som finns kring AX-domänen och, kan tilläggas, de övriga problem som 
uppstår för ett självstyrt område på internet. Det finns en rad problem för 
ålänningarna som medborgare och konsumenter på internet idag. Problemen 
är delvis knutna till .ax-domänen men framförallt till s.k. geotargeting där 
ens IP-adress knyts till en viss region som i sin tur tillhör ett visst upphovs-
rättsområde eller inte alls har knutits till ett sådant vilket kan drabba konsu-
menten så att man inte kommer åt innehåll som är skyddat upphovsrättsligt. 
Detta innehåll kan vara allt möjligt, t.ex. olika film- och TV-tjänster, musik, 
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appar, innehåll i sociala medier m.m. En stor del av det mediautbud som 
ålänningarna använder på internet berörs av detta direkt eller indirekt. Pro-
blembilden fylls på i princip varje dag när det kommer nya tjänster och till-
lämpningar av dessa. 

Talman! Nämnden uppmanar landskapsregeringen att noga följa utveckl-
ingen på området och att fortsätta ansträngningarna för att förhindra eventu-
ella begränsningar som föranleds av AX-domänen och den ovannämnda pro-
blematiken. 

Talman! Landskapsregeringen redogör för de fortsatta försöken att nå en 
godtagbar lösning beträffande den regionala nätöverföringsavgiften för över-
föring av el via Sverigekabeln. Nämnden vill understryka vikten av att land-
skapsregeringen fortsätter ansträngningen på politisk nivå för att nå ett skä-
ligt resultat exempelvis genom att staten i egenskap av ägare ger klara direk-
tiv i frågan till Vattenfall Ab.  

Därtill finner nämnden det relevant att landskapsregeringen tillser att det 
blir möjligt att transportera el i båda riktningar när den nya elkabeln till riket 
har färdigställts. Detta är ytterst viktigt för att nedbringa överföringskostna-
derna för el för de åländska konsumenterna. Möjligheterna att transferera el 
över sverigekabeln och finlandskabeln mellan Finland och Sverige skulle in-
nebära en avsevärd intäkt som skulle komma konsumenterna tillgodo liksom 
borttagande av den omotiverade regionnätsavgiften skulle innebära. 

Beträffande behandlingen av konventionen om de ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheterna för nämnden ett ingående resonemang om turerna i 
behandlingen som varit omfattande och där nämnden har gett flera utlåtan-
den. Sammanfattningsvis kan konstateras av nämndens åsikt var att konvent-
ionen inte var i kraft men nu är den efter lagtingets beslut. Under processen 
avgav Ålandsdelegationen ett yttrande som går till historien som ett av de 
minst tydliga sådana. Detta gäller dock inte sista meningen som lyder: ”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.” 

Detta innebär att självstyrelsepolitiska nämndens tolkning och i förläng-
ningen lagtingets är legitim. Ärendet slutade så att lagtinget satte konvent-
ionen ikraft samtidigt som det fakultativa protokollet.  

Nämnden konstaterar att det varken i självstyrelselagen eller i lagtingets 
regelverk finns några uttryckliga bestämmelser som ger lagtinget en initiativ-
rätt i fråga om bifall till internationella avtal utan att det föreligger en begä-
ran från republikens president.  

Lagtinget tog således ifråga om konventionen sig ändå denna rätt och 
ärendet sanktionerades genom utrikesministerns meddelande i Finlands för-
fattningssamlings fördragsserie, vilket finns bilagt betänkandet. Nämnden 
ser detta som ett viktigt första steg i utvecklingen mot en kompetenskompe-
tens för Ålands lagting.  

Sammantaget ser nämnden förfarandet ifråga om det fakultativa protokol-
let till ESK-fördraget som en självstyrelsepolitisk landvinning.  

Talman! Med hänvisning till det anförda föreslår nämnden till sist i en 
kläm att; ”lagtinget meddelar landskapsregeringen till kännedom vad nämn-
den anfört i betänkandet.” 
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Jag vill här understryka vikten av att landskapsregeringen har sådana ruti-
ner att man noterar de begäranden och synpunkter som lagtinget i sitt beslut 
framför och återkommer till nämnden i samråd om dessa i det fall man öns-
kar diskutera föreverkligandet, i annat faller levererar det som nämnden äs-
kat. Mellan raderna i flera av nämndens senaste betänkanden kan läsas in en 
viss frustration över att nämnden gång efter gång upprepar yrkanden vilket 
nämnden diskuterat att inte riktigt är tillfredställande. Vi vet alla att förvalt-
ningsresurserna är knappa men dessa frågor måste finns långt upp på priori-
teringslistan. Tack, fru talman.  

Ltl Gunnar Jansson 

Värderade talman! Viceordförande Danne Sundman gav en heltäckande be-
skrivning av behandlingen i nämnden av denna redogörelse som fortfarande 
bär titeln 1 november 2012 - 31 oktober 2013. Det framgick rätt tydligt att vi 
vill komma ifrån de här angivelserna. 

Jag vill för min egen del och för min grupps del lämna några allmänna 
iakttagelser och därefter ett antal särskilda synpunkter med anledning av be-
tänkandet. 

Man kan konstatera att på det allmänna planet efterlyser självstyrelsepoli-
tiska nämnden större hörsamhet och mera dialog i den här typen av frågor. 
Eller för att citera lagtingsordningen; ”självstyrelsepolitiska frågor som vä-
sentligen rör landskapet författningsenliga rättigheter”. Jag ska återkomma 
till en definition av dem. 

Extern politiken kännetecknas ju överallt där den förs av vilja till sam-
stämmighet, till konsensus. En sådan samstämmighet når man via politisk 
dialog, det säger utskottet och viceordförande Sundman citerade också styck-
et på första sidan där nu igen nämnden efterlyser dialog, redovisning, syn-
punkter, strategier osv. I den här typen av ärenden har vi, enligt min mening, 
med framgång i lagtinget fört en dialog syftande till samstämmighet. Då är 
det också mycket önskvärt, för att inte säga nödvändigt, att vi kan upprätt-
hålla den dialogen med samma syfte också mellan lagtinget och landskapsre-
geringen. 

Vi har på ett flertal platser i betänkandet behövt påpeka detta. Nämnden 
har framhävt behovet av större hörsamhet.  Det är alltså inte vardagliga frå-
gor, det här är väsentliga frågor som rör landskapets författningsenliga rät-
tigheter. År efter år har vi återkommit till samma frågeställningar. Det vore 
mycket önskvärt att komma till en punkt för detta. Det blir liksom inte tro-
värdigt att upprepa samma ställning år efter år, allra minst nu när vi befinner 
oss i en process med en reformering av hela självstyrelsesystemet där vi utåt 
behöver uppträda samstämmigt med styrka och tydlighet. Det var direkt 
olämpligt, enligt min mening, att vi inåt inte mäktade med att upprätthålla 
samma typ av dialog. När nämnden säger; ”så här vill vi ha det” så förväntar 
åtminstone jag mig att också regeringen antingen säger; ”ja så ska vi göra” el-
ler ”nej, vi gör inte så”. Men att år efter år återkomma om samma ärende blir 
parlamentariskt problematiskt enligt min mening. Det försvagar processen.  

Jag kan bara på måfå så här nämna sidan 2 under avdelningen ”Hem-
bygdsrätt, jordförvärv och näringsrätt”: ”Nämnden emotser förslaget och 
finner det angeläget att landskapsregeringen påskyndar processen med 
framtagandet av lagpaketet.” Det går säkert att förklara varför inte det har 
skett. Någon anvisning om var processen befinner sig vore önskvärd, i den 

  985 



  

meningen att nämnden kanske kunde uttrycka sig mera positivt; jaha, då be-
finner vi oss där och där och kan också ha en antydan om hur det ser ut, i 
allra bästa fall med en strategi som betänkandet efterlyser. Vi förde ett reso-
nemang i nämnden om de här frågorna även på den här punkten. Det som nu 
anges i betänkandet är en sammanfattning av våra iakttagelser. 

Samma sak vad gäller beställningen av stand-still principen i förbindelse 
med EES-avtalet. 

I följande avdelning under rubriken ”Svenska språket och språkrådet” är 
det samma sak. Där hänvisar man till ett skäligen gammalt betänkande. Man 
säger hur man skulle vilja ha det. Det vore mycket önskvärt att också se resul-
tat av de beställningarna. Jag kommer för övrigt att återkomma till språkfrå-
gor mera i detalj längre fram. 

Ortsnamnen är en del av språkproblematiken. Nämnden uppmanar land-
skapsregeringen att vidta fortsatta åtgärder på området. Det ska uppfattas 
som att uppmuntra till att göra och att det verkligen blir gjort. 

Demilitariseringen hörde vi om.  
Under rubriken ”Kontakterna med Sverige”, på sidan 3, hänvisas till före-

gående års redogörelse och nämndens ställningstagande där. Kin-states frå-
geställningen är synnerligen intressant. Det vore mycket önskvärt att det 
skulle ske det som sker, nämligen att nämnden fortsättningsvis emotser en 
redogörelse för landskapsregeringens syn på fenomenet osv. Det är min och 
min grupps önskan att vi kunde komma ifrån den här typen av öppna saker. 
De lever vidare och riskerar därmed att börja få ett liv för sig utan att överhu-
vudtaget leda framåt. Sådant är aldrig bra. 

Parlamentarismen i all ära men det kan inte vara förbjudet att eftersträva 
konsensus, åtminstone inte i externa och utrikespolitiska angelägenheter. 

Fru talman! Enligt min mening så vilar vårt självstyrelsesystem på tre pe-
lare; svenska språket, Ålands demilitariserade och neutraliserade status och 
respekten för folkrättsliga arrangemang under vilka självstyrelsen fungerar. I 
den meningen är redogörelsen bra. Praktiskt taget alla rubriker som redovi-
sas och som naturligtvis inte återkommer i betänkandet kan härledas till nå-
gon av de här pelarna. Språkfrågorna återkommer på flera ställen, så ska de 
göra.  

Demilitariseringen och neutraliseringen uppmärksammas här. Vi kommer 
i nämnden, så vitt jag förstår, att under hösten återkomma till ett ställnings-
tagande i den frågan under policyn som vi ännu har till behandling i nämn-
den. Jag bara nämner, som viceordförande Sundman redan sade, att nämn-
dens ställningstaganden är väldigt tydliga på den här punkten och har också 
på flera ställen ett materiellt innehåll, nämligen nämndens uppfattning om 
den sedvanliga rättsliga räckvidden hos demilitariserings- och neutralise-
ringsstatusen för Åland. Det är bra. De här frågorna har vi säkert orsak att 
återkomma till. 

Vad sedan gäller respekten för de folkrättsliga arrangemangen så kommer 
de alldeles säkert att tas till behandling. Jag ska inte säga prövas, jag upplever 
det inte så, men i varje fall, de folkrättsliga arrangemangen kommer att tas 
till behandling och tas i beaktande i förnyelsen av självstyrelsesystemet. Från 
lagtingets och från de åländska partiernas sida har vi den klart uttalade åsik-
ten om ett systemskifte, komma bort ifrån misstro, rättskamp och kontroll till 
förmån för en annan regim. Tiden är mogen för att överge de juridiska struk-
turerna i självstyrelsesystemet till förmån för de politiska övervägandena ge-
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nom förtroende, förhandling, dialog och andra politiska inslag i arrange-
mangen för Åland självstyrelse. Allt detta under den respekt för de folkrätts-
liga åtagandena som utgör grunden för vår status. 

Med det sagt, fru talman, så vill jag övergå till mitt huvudämne; svenska 
språket. Det är ingen hemlighet att det är pelare nummer ett, det är grunden 
för vår status.   

Jag vill först konstatera att val av språk är en personlig fråga. Redan dom-
stolen i Haag fastslog för mycket länge sedan att frågan om en egenskap av 
minoritet inte är en fråga för någon regering utan det är en personlig indivi-
duell fråga. Alla arrangemang om minoritetsskydd på det personliga planet 
utgår från individen och baserar sig på individens eget val. Några kollektiva 
arrangemang som skulle påtvinga en viss hållning t.ex. i fråga om språk finns 
inte och ska inte heller finnas. Det är individen själv som bestämmer. Det är 
sagt. 

Det handlar för vår del också om att skapa en ordning i vilken individen 
kan leva ett liv på svenska språket på Åland. Mera dramatiskt än så är det ju 
faktiskt inte. Det här är en tes som vi har uttalat många gånger. Därmed blir 
självstyrelsens policy, i fråga om svenska språkets ställning, en fråga om 
språket i det offentliga rummet. Och där igen, som jag ser det, blir det huvud-
sakligen en fråga om den offentliga förvaltningen i självstyrelsesystemet och 
om utbildningen. Språklösningarna i den offentliga förvaltningen och utbild-
ningssystemet, i stora drag så som det är i den nuvarande självstyrelselagen. 

Om det för sin del kräver landskapslagstiftning, språklagstiftning eller om 
man kan fortsätta med någon annan sedvanlig rättslig ordning diskuterade 
nämnden.  

Viceordförande Sundman nämnde språklagstiftningstekniken i Sverige. 
Den här saken förekommer lite nu och då i diskussionen. Men vi har egentli-
gen aldrig, så vitt jag känner till, riktigt fört någon diskussion på djupet om 
behov av språklagstiftning på Åland. Jag har ingen övertro på lagstiftning, 
men så mycket demokrat är jag att så länge det finns lagar så försöker jag föl-
jer dem. Jag säger alltså inte nej till språklagstiftning, inte på något sätt. I det 
här skedet är jag inte riktigt säker på att den frågan ska gå först.  

Jag nämner det som jag brukar nämna i de här sammanhangen, inom av-
delningen språklagstiftning har vi två huvudsakliga skolor i vårt system. Vi 
har servicelagstiftning som kännetecknar språklagstiftning i länder med fler 
än ett nationalspråk; Finland, Belgien och Schweiz i någon mån. Vi har den 
andra skolan som kännetecknar språklagstiftning i länder med ett officiellt 
språk, men i allmänhet många språk. I den mån man överhuvudtaget språ-
klagstiftar så blir det som i Sverige; skyddslagstiftning. Man lagstiftar till 
skydd för ett språk och upplever då att andra språk utgör ett hot mot det. 

Vi kan ta USA som exempel. USA saknar språklag. Åtskilliga försök har 
gjorts att ändra konstitutionen för att kunna erkänna ett språk som national-
språk i USA, engelska språket eller amerikanska. Hittills har de misslyckats. 
Flera företag kommer knappast att genomföras, som det ser ut i varje fall, 
därför att en ändring av konstitutionen kräver en kvalificerad majoritet och 
en sådan lär inte längre gå att uppbåda i delstaterna. 

Servicespråklagstiftningen i Finland, skyddslagstiftning i Sverige inom om-
rådet för språklagstiftning är något som vi lite kände på i nämnden men gick 
inte särskilt långt in i enskildheter. Frågan har nu ett liv och torde gå vidare. 
Vi är säkert många som tänker i de här banorna, åtminstone är jag en an-
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hängare av sättet att tänka i banor. Sannolikt kunde det vara skäl för oss att 
åtminstone överväga behov av en språklagstiftning, sannolikt en kombination 
av båda två med betoning på skydd i ljuset av första pelaren som jag nämnde, 
om man därmed vill materialisera det som finns i självstyrelselagen inom of-
fentlig förvaltning. Däremot finns det ingen lagstiftning alls om språket i våra 
skolor, utöver den som finns i den organiska lagstiftningen om respektive 
skola. Här har jag en idé och jag har också berättat den för några medlemmar 
så den kanske man kan återkomma till. Den är inte mera dramatisk än att 
man kunde förädla 40 § i självstyrelselagen och ge bestämmelserna i den ett 
utökat skydd osv. Det finns olika möjligheter här att hantera saken. 

Hur skulle det här börja? Ja, nu är ju nämnden väldigt frispråkig här på si-
dan 2. Det var orsak att vara det. ”Med tanke på språkets grundläggande be-
tydelse för självstyrelsen, är det enligt nämndens mening angeläget att det 
organ som har till uttrycklig uppgift att bevaka språkfrågorna är lagstad-
gat vilket inte är detsamma som att språkrådet blir en separat myndighet.” 
Nämnden, jag och många med mig har ju flera gånger talat till förmån för att 
om någonting behöver lagstiftas hos oss så är det språkfrågorna. I det här fal-
let behovet om lagstiftning om språkrådets ställning och status.  

Jag vänder mig till lantrådet, jag hoppas nu att vi kan vara överens om ing-
en har föreslagit att språkrådet skulle bli en myndighet. Med nämndens 
skrivning nu så är det till alldeles klart att språkrådet kan uppgraderas, dess 
ställning och status ges lagstöd utan att det för den skull varken blir en myn-
dighet eller på något sätt förtar de befogenheter och förpliktelser som land-
skapsregeringen och alla andra myndigheter på Åland har i frågan om värnet 
av svenska språket. Jag utgår ifrån att vi nu är överens i varje fall om att vi 
inte längre behöver diskutera språkrådets status till den delen.  

Vi har i vår offentliga förvaltning många lagstadgade funktioner som inte 
är myndigheter men som ändå har en ställning och status som baserar sig på 
lag, av den anledningen att deras stabilitet gynnas.  

Medlemmarna i rådets ställning klarläggs. Övrig lagstiftning reglerar helt 
hållet vad man sysslar med när man deltar i ett sådant kollegialt organ. I vissa 
fall, om ekonomin det medger, tryggas också rådets och dessa organs eko-
nomi. Man tar in ett moment i budgeten, det har man gjort. Man tar in 
lagstadgat momentet i budgeten och lagstadgade moment i budgeten förblir 
där. 

Fru talman! Därför efterlyser jag nog en lite bredare diskussion i frågan om 
språkets ställning i självstyrelsesystemet som sådant. Där ska naturligtvis 
ortsnamn komma med, men jag är lite främmande för att man skulle göra 
den frågan till ett huvudnummer här. Språklagstiftningen kommer med, som 
vi skriver, och naturligtvis också God medicinsk praxis. Och andra för männi-
skan viktiga dokument ska finnas på det språk som används här på Åland. I 
det avseendet kunde språkrådet ha en betydelsefull roll som en inspiratör för 
vidare lagstiftningsåtgärder. Tack, fru talman.  

Minister Wille Valve, replik 

Tack, ltl Jansson. Att svara på frågan om hembygdsrätten är en tacksam 
uppgift såtillvida att jämför man med den förra regeringen så hände det 
absolut ingenting efter att det parlamentariska betänkandet levererades 
2009. Så vad än den här regeringen gör så har vi gjort mer än den förra 
regeringen. Då gör vi under av framsteg oberoende av vad som händer. 
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Vad händer då? Vad gör den här regeringen? Vi hade överläggning 
igår med anledning av de influtna remissvaren. Nästa steg är att vi fattar 
beslut i plenum om att sända hembygdsrättslagstiftningen till lagtinget. 
Avsikten är att ärendet ska komma upp på bordet i september. Jag be-
svarar gärna flera frågor om hur processen framskrider.  

Arbetet med en revision om jordförvärv är inlett. Samma lagbered-
ningsgrupp som har arbetat med hembygdsrätten tar fram en ny lag-
stiftning för jordförvärv. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, talman! Jag brukar undvika att jämföra vad nuvarande regering 
gör mot tidigare regeringar. Var och en blir trygg på sin fason och be-
döms för sina egna meriter. Utmärkt, jag tackar för upplysningen mi-
nister Valve. Nämnden tänker i samma banor och påskyndar processen. 
Om jag vore minister så skulle jag uppfatta det som ett stöd för an-
strängningarna. Här är vi överens. 

Minister Wille Valve, replik 

I sådana fall tackar minister Valve för stödet och ser fram emot fortsatt 
samarbete med nämnden, såsom vi också haft i frågan om hembygdsrät-
ten, vilket vi sannolikt också får återkomma till i jordförvärvsfrågan.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, fru talman! Ärade kollegan Gunnar Jansson, när vi har diskuterat 
språkrådet tidigare har jag nog faktiskt gått i samma fälla som tydligen 
andra delar i församlingen, landskapsregeringen. Jag har upplevt att le-
damoten har varit ute efter att skapa en skild myndighet. Jag har också 
reagerat på samma sätt instinktivt, inte ska ju landskapsregeringen på 
något vis avhända sig rätten att agera. Jag ser det mycket svårt att lag-
stiftningsvägen skapa någon form av rättskapacitet i ett språkråd. Men 
däremot att ge det en formell basis för att markera svenska språkets 
starka ställning i självstyrelsesystemet, på det viset är jag mycket tillta-
lad av själva tanken på en lagreglering.  

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, talman! Vad en myndighet är framgår nog väldigt tydligt både i 
grundlagen 124 § och självstyrelselagen 3 §. Vad därutöver behövs i den 
offentliga förvaltningen i skötseln av gemensamma angelägenheter, 
varav språkfrågorna är synnerligen väsentliga, återfinns i organisk lag-
stiftning, i normal lagstiftning såsom rådgivande organ.  

Man riskerar nog inga stora problem, enligt min mening, att lagstifta 
så att gränsdragning mellan rådgivning, vakthållning och uppföljning 
etc. mot myndighetsutövning kommer att klarläggas. Missar man där så 
kommer ändå grundlagen och självstyrelselagen till stöd. 

Ltl Harry Jansson, replik 

När det gäller språkrådet och lagfästandet så tror jag nog med tanke på 
arbetsbelastningen som landskapsregeringen och dess tjänstemän har 
att vi kollegiet, via självstyrelse politiska nämnden, borde själva åta oss 
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den delen. När det gäller den biten så är den nu gällande lagtingsord-
ningen en inspirationskälla vad lagtinget kan åstadkomma. Det kan inte 
hjälpas men det är mycket lättare för oss parlamentariker, biträdda av 
duktiga tjänstemän, att kanske skapa denna rättsliga ram, i och med att 
svenska språket är så oerhört central del av vårt system.  

Som ledamoten vet så finns det ju även andra komponenter, som vi 
också har diskuterat i nämnden, som man kunde ta in för att faktiskt få 
en språklag, språkrådets ställning och en lag som antas med till och med 
kvalificerad majoritet av parlamentet.  

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Talman! I nämnden har vi alla möjligheter att diskutera strategier i gott 
samarbete med landskapsregeringen. Det som kan bli lite problematiskt 
är att jag ser en framtid där språkrådet kan ha en viss operativ verksam-
het, vilket nog kan vara svårt för ett lagtingsorgan. Men om kollegan 
Harry Janssons idé här gällde enbart förberedande åtgärder för att 
åstadkomma lagstiftning, så ja, inte mig emot. Det ser jag fram emot att 
nämnden gör. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Lantrådet Camilla Gunell 

Fru talman! Tack för ordet. Jag väljer att ta fasta på det sista som ltl Jansson 
sade, naturligtvis ska landskapsregeringen uppfatta nämndens uttryck i 
många av de här punkterna som ett fortsatt stöd för att gå vidare i många an-
gelägna frågor. Stundtals fick jag lite en känsla av att det fanns en i uppgiven-
het om en tröstlös dialog som tydligen inte leder tillräckligt långt. 

 Jag vill påminna lite försiktigt om att inom dessa självstyrelsepolitiska och 
externpolitiska ramar så finns det oerhört mycket vi kan göra. Himlen är möj-
ligheternas gränser.  

När jag åker till Färöarna och Grönland, våra andra självstyrande områden 
i Norden, så finns det ett helt annat fokus och en helt annan satsning vad gäl-
ler utrikespolitiken. Grönland öppnar ambassader i Kina och i Washington 
därför att de behöver det för att kunna utverka framförallt sina fiskeripolitik-
avtal. Färöarna har nyligen öppnat ambassad i Moskva. Det finns en helt an-
nan utblick i dessa självstyrande regioner vad gäller utrikespolitiken och möj-
ligheterna är oändliga.  

Tyvärr måste vi påminna oss om att våra resurser är mycket begränsade 
vad gäller utrikespolitiskt arbete, självstyrelsepolitiskt arbete, forskning och 
metodarbete när det gäller Kin-states och annat som nämnden nu lyfte upp 
här vad gäller att stärka självstyrelsens olika basfundament.  

Under den här perioden vet nämnden och i synnerhet ltl Gunnar Jansson 
mycket väl att våra ansträngningar riktar sig i huvudsak på reformeringen av 
självstyrelselagen. Det är den här mandatperiodens viktigaste projekt och dit 
sätter vi vår kapacitet, den lilla kapacitet vi har inom detta fält.  

Det kan vara av vikt att vi i samband med nästa redogörelse diskuterar vad 
det skulle betyda i kostnader för vår förvaltning om vi verkligen prioriterade 
de här områdena som jag uppfattar att nämnden, lagtinget och förstås också 
landskapsregeringen vill? Det är betydande insatser som vi behöver ha. Det 
är mycket större resurser. Vi behöver toppkompetens från olika håll för att 
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kunna jobba med de här områdena som nämnden nu ger uttryck för att vi vill. 
Det står sedan i kontrast till strävandena om en budget i balans. Här måste vi 
komma ihåg vad vi pratar om. Man kan skriva långa önskelistor, men det 
finns alltid en verklighet där man också ska kunna komma någonstans inom 
befintliga ramar och resurser. 

Om det här kan vi mycket väl utveckla ett resonemang och ha en aktiv och 
livfull diskussion med lagtingets självstyrelsepolitiska nämnd: Hur stora re-
surser ska vi satsa utrikespolitiskt och hur ska vi gå fram på det här området? 

Nu kommer landskapsregeringen, på basen av den dialog som vi har haft 
med självstyrelsepolitiska nämnden, att förnya våra rutiner vad gäller redo-
görelsen. Att redogöra uppfattas härmed och framåt att inte titta i bakåtper-
spektiv utan snarare fokusera mera på den strategidel som jag förstår att 
nämnden här nu efterlyser. Det betyder en omläggning av våra rutiner. Vi 
måste jobba med det här dokumentet på ett annat sätt. 

Jag uppfattar det så nu, vilket jag hoppas att lagtinget har fört en diskuss-
ion med alla parter om särskilt också med Nordiska rådets delegation, att 
meddelandet som tidigare har funnits kring Norden politiken så är det 
nämndens önskan att det utgår.  

Nu blir det två betänkanden. Det ena betänkandet handlar om de självsty-
relsepolitiska områdena, det andra betänkandet handlar om extern politiken 
och i detta inkluderas också Norden. Så uppfattar jag nämndens önskan och 
då ska vi naturligtvis jobba vidare i den riktningen.  

Sedan förvånar mig nog stycket om ”Hembygdsrätt, jordförvärv och nä-
ringsrätt”. Så långt är det inte mellan lagtingets och landskapsregeringens 
korridor att man inte kan ställa den frågan. Både jag och minister Valve har 
blivit hörda i nämnden. Det kan inte vara någon överraskning för självstyrel-
sepolitiska nämnden att lagen om hembygdsrätt är klar, har varit på remiss 
och kunde ha tillställts lagtinget redan dessa veckor, men vi väljer att lägga 
den i september istället. Då kommer lagen till lagtinget för debatt.  

Däremot i jordförvärvet, som vi har börjat med, finns många viktiga prin-
cipiella ställningstaganden att ta ställning till och som inte är särskilt lätta att 
hantera. Ska vi börja reglera och följa upp kopplingen mellan jordförvärv och 
aktieöverlåtelser så kommer det att kräva ganska mycket arrangemang.   

I den parlamentariska gruppen, som var verksam under förra mandatperi-
oden och diskuterade de här områdena, fanns en önskan om att jämställa bo-
lag och juridiska personer vad gäller försäljning och inköp av åländskt mark. 
På basen av det betänkandet jobbar nu landskapsregeringen med de här frå-
gorna. Det kommer betydande frågeställningar emot och också viktiga avgö-
randen om vilken verklighet vi vill iscensätta.  

Jag tror att det är mycket klokt att man skyndar relativt långsamt i de här 
självstyrelsepolitiskt viktiga områdena så att vi noga har övervägt vilka mått 
och steg vi tar när det gäller att reformera. Men lagen om hembygdsrätt 
kommer till lagtinget i september.  

Vad gäller språkrådet så är det mycket bra att ltl Gunnar Jansson nu un-
derstryker denna viktiga poäng att hans avsikt inte har varit att landskapsre-
geringen ska avhända sig makten vad gäller språkfrågorna. För mig har det 
varit naturligt att de hör till landskapsregeringens viktigaste politikområden. 
Det ska naturligtvis ligga på landskapsregeringens bord och vara ett tydligt 
ansvarsområde.  
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Däremot får vi komma ihåg att frågor har en start och en startsträcka. In-
nan de sedan är mogna att ta klivet in i en lagstiftningsprocess så kan det vara 
klokt att först tänka igenom vad språkrådet ska finnas för, vilken uppgift 
språkrådet ska ha och på vilket sätt det ska verka. Att språkrådet blir lagstad-
gat tror jag att ingen i det här skedet har någonting emot. Frågan är bara när 
och hur man ska påskynda en sådan process.  

Vi ska komma ihåg att språkrådet är ett resultat av den språkutredning 
som gjordes 2006. Sedan har språkrådet verkat några år under två olika re-
gimer och två olika regeringar. Jag tycker att språkrådet ännu inte har funnit 
sina former för att vara moget att i sak helt kunna beskriva vad som ska vara 
dess roll och uppgift. Därmed behöver man pröva sig fram tills man känner 
sig säker på hand när det gäller språkrådets roll och hur vi ska reglera det för 
framtiden. 

Vad gäller ortnamnen så uppmanar landskapsregeringen nämnden att 
vidta fortsatta åtgärder på området. Det gör givetvis. Vi fortsätter på det här 
området med dialoger med lantmäteriet, med behörigt ministerium och med 
direkta kartoperatörer.  

När det gäller Pharmaca Fennica och God medicinsk praxis så hade vi igår 
upp ett brev som ska till ministerierna där vi kräver att patientsäkerhetsris-
ken, som det utgör att dessa dokument inte finns på svenska, måste åtgärdas. 
Det är ett krav från landskapsregeringen annars måste vi hitta andra metoder 
för att säkra upp patienternas säkerhet på det här området. Det sker misstag 
på grund av att de här dokumenten inte finns på svenska. Det är så och det är 
allvarligt. 

Tanken om en åländsk språklag kommer väldigt abrupt i det här betän-
kandet. Om vi har en god dialog, vilket jag hoppas, mellan lagtingets nämnd 
och landskapsregeringen så är det här för mig en helt ny tanke. Jag hoppas 
att upphovsmännen eller -kvinnorna till den här idén kan redogöra för vilka 
behov som nu har uppstått som föranleder att man ser behovet av en åländsk 
språklag. Det skulle vara mycket intressant att veta. Är det på grund av fins-
kans roll i samhälle? Är det på grund av den ökade inflyttningen som det här 
har blivit ett behov som man ser? Vilka förändringar i samhällsbilden föran-
leder att självstyrelselagen inte är tillräcklig på området utan att man nu för-
ordar en åländsk språklag? 

Det var några reflektioner som jag gärna ville ge med anledning av det här 
betänkandet.  

Vad gäller det ekonomiska systemet som man nu också tar upp i betän-
kandet så kommer landskapsregeringen att ha en första diskussion med fi-
nansministeriet redan här i juni. Vi kommer efter semestrarna att fortsätta 
diskussionen om hur vi formulerar frågorna kring avräkningsgrunden och 
tillställer dem gemensamt. Det här är mycket viktigt. Vi har uppnått en situ-
ation där vi gemensamt kan gå med finansministeriet till Ålandsdelegationen. 
Det är landskapsregeringens avsikt att se till att så också sker trots att det blir 
förändringar på den politiska posten där. Men sådant som vi har kommit 
överens om så utgår vi ifrån att också genomförs. Tack, fru talman. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Tack, fru talman! Jag upplever att lantrådet har utläst en kritik i den här 
debatten som också innehåller krav och tryck på förvaltningen som vi 
inte har möjlighet att leva upp till.  
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Nämnden har sammanfattat sina problemställningar. På första sidan 
är det allmänt om redogörelsen i tre punkter. För det första; ”en översyn 
av de olika meddelanden och redogörelser över tidigare verksamhet 
som ska överlämnas till lagtinget välkomnas”.  Vi kan inte säga exakt 
hur det ska vara.  

För det andra; ”att redogörelsen med fördel kan innehålla även en 
framåtblickande strategidel.” Det kan vi säkert lätt vara överens om.  

För det tredje, där jag upplever en brist; ”att redogörelsen ska inne-
hålla landskapsregeringens svar på de synpunkter som nämnden 
framförde i betänkandet över den förra redogörelsen”. Avsaknaden av 
det har tvingat nämnden att under olika rubriker upprepa och hänvisa 
till det vi sade senast.  

Talmannen 
Tiden är ute!    

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

I nämndens betänkande hänvisar man tillbaka till fjolårets betänkande 
vad gäller översynen och reformeringen av meddelandena. Där framgår 
att nämndens önskemål är att de förblir två; ett som handlar om själv-
styrelsepolitiken och det andra om externpolitiken inkluderande Nor-
den. Det är det som framkommer i fjolårets betänkande och det är den 
åsikten som man för fram här.  

Detta med en framåtblickande del ser vi också gärna fram emot. I för-
valtningen har vi haft en stark åsikt om att vi inte vill ägna oss till i do-
kument, efter dokument, efter dokument att redogöra för gångna tider. 
Man vill titta framåt och blicka framåt. Det är mycket välkomnande och 
vi kommer att jobba med att hitta framåtblicken istället för att titta 
bakåt. Jag tror att det gynnar oss alla. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! I fjolårets betänkande skrev nämnden när det gällde antalet 
meddelanden; ”att en översyn över de olika meddelandena och redogö-
relser välkomnas”.  Önskar landskapsregeringen en dialog om detaljer-
na kring detta så; välkomna!  

Sedan tog lantrådet också upp språklagstiftningen och det exempel 
från Sverige som vi har redogjort för i årets betänkande. Där skriver 
nämnden inte annat än att vi uppmanar landskapsregeringen att under-
söka om den svenska lösningen kan ha intresse för en åländsk lösning. 
Det är inte särskilt mycket begärt. Det är inte tydligt angivet på något 
sätt vad som ska göras. Vi öppnar blott den diskussionen och den frågan 
tillsammans med landskapsregeringen. 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Vi får tacka för det. Det är helt säkert möjligt att göra det.  
Det som gör mig nyfiken är förstås vilka diskussioner i nämnden som 

har föranlett det och vilka förändringar i samhällsbilden man har sett 
som gör att man nu tycker att detta vore intressant. Jag var mera nyfi-
ken på att höra bakgrunden till diskussionerna och hur argumenten och 
diskussionen har gått i nämnden innan man skrev detta. 
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Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, talman! Det är lite svårt för en vanlig medlem i ledet att tala på 
nämndens vägnar när viceordförande borde göra det. Kanske han finns i 
huset och eventuellt kan komma? 

Min replik gäller en upplysning avseende hembygdsrätt, jordförvärv 
och näringsrätt. Lantrådet berättade att det var många frågeställningar 
och komplexa problem förknippade med framförallt jordförvärvslag-
stiftningen. Det är en åsikt som jag till fullo delar. Jag vill bara påminna 
om att under förra perioden, när vi förde den här typen av resonemang, 
så var ett återkommande svar här i lagtinget: ”Det spelar ingen roll. Se 
till att betänkandets förslag läggs till grund för lagförslag och kom hit till 
lagtinget omedelbart!”. Det var en väldigt brutal ton och stämning i det 
hela som jag aldrig förstod mig på. Därför ska sådana här grundläg-
gande frågor ta den tid de behöver. Det som nämnden nu gör är att på-
skynda processen men säger ingenting om dess innehåll. 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Ja, det kanske vore skäl att lagtinget kunde ha en diskussion kring dessa 
fördjupade frågeställningar kring jordförvärvsrätten vad gäller de fram-
tida ställningstagandena.  

Även detta område hur människor idag väljer att leva sina liv, var 
man bosätter sig, var man betalar skatt och hur hela livsbilden ser ut så 
påverkar idag många kommuner och deras möjligheter att rekrytera ny-
inflyttade till sina kommuner. Det här är betydande och viktiga fram-
tidsfrågor. Man måste ta frågorna till den nivån att man skapar diskuss-
ionen. Det är ju på lagnivå som detta ska ske. Jag tror kritiken under 
förra perioden berodde på att man höll sig till olika principdokument 
och inte till ett lagstiftningsarbete. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, talman! Jag vill till den delen bara igen upplysa om min egen bak-
grund. Jag har hela tiden ansett att jordförvärvslagstiftningen från 1974 
är tillräcklig. Det är en mycket kraftfull visserligen rikslagstiftning på 
grundlagsnivå med lagtingets bifall. Den ger alla de instrument som är 
erforderliga för att lagstiftningen ska fungera. Undantag och lättnader 
från dess krav kan man göra i landskapslagstiftningen. Jag har alltid 
ställt mig främmande till detaljreglering som de facto har mycket små 
utsikter att lyckas. Det ser vi nu vid tillämpningen av landskapslagstift-
ningen och i landskapsförordningen av jordförvärvsrätt och jordför-
värvstillstånd som egentligen inte alls får tillämpas. 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Ja, men man måste ändå påminna sig om att föregående regering såg ett 
helhetsproblem kring dessa frågor. Man tillsatte en parlamentarisk 
kommitté som fick i uppgift att jobba med den här problematiken. Det 
gjordes mycket ingående under en lång tid och man kom fram till ett 
enhälligt betänkande. Om jag minns rätt så hade liberalerna en reservat-
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ion men den berörde enbart näringsrätten. Liberalerna hade ingen avvi-
kande åsikt vad gällde jordförvärv, vad jag kan dra mig till minnes. 

Det betänkandet finns ändå som en grund för reformarbetet, vilket 
det givetvis ska göra. Med det som kommer till är att det finns bety-
dande svårigheter att gå från önskning till verklighet. Där finns ännu 
svåra frågeställningar att komma till rätta med.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Axel Jonsson 

Tack, fru talman! I det här betänkande finns många rubriker och många frå-
gor som vi har sett många gånger tidigare. Jag tänker inte gå in på alla dem. 
Idag tänker jag fokusera på en enskild fråga; det svenska språket. 

Tittar vi tillbaka på det senaste året så har språkfrågan varit aktuell i 
många, många fall, inte minst när det gäller ortsnamnen som nämns i själv-
styrelsepolitiska nämndens betänkande, liksom Pharmaca Fennica och den 
evighetshistorien.  

Vi kommer ihåg att polisen skickade ut finskspråkiga dokument till ålän-
ningar som hade sökt vapenlicens. Polisen ordnade finskspråkig fortbildning 
åt sina anställda.  

Personligen spatserade jag förbi ett konferensrum här i konferensrumskor-
ridoren den 8 april och hörde att en konferens pågick på finska. Jag gick upp 
till min dator och av intresse kontrollerade jag i bokningssystemet vem som 
hade bokat detta konferensrum och hade konferens på finska i lagtingets kor-
ridorer. Det visade sig att det på bokningen stod; videokonferens med jord- 
och skogsbruksministeriet, näringsavdelningen. Det är någonting för land-
skapsregeringen att kolla upp. 

Vi har också i dagarna, som ltl Danne Sundman nämnde i sitt anförande, 
fått information om att landskapsregeringens underlydande myndighet, ÅHS, 
har begärt in anbud. Man har påbörjat en upphandlingsprocess där man skri-
ver att bilagor till anbudet och broschyrer bör vara svenskspråkiga men kan 
också vara på engelska eller på finska. Man tillåter alltså finskspråkiga doku-
ment i en upphandling på en av landskapets egna myndigheter. Detta är inte 
okej. 

Man kan ställa sig frågan vad detta beror på. Vad beror det på att det ser ut 
så här på Åland i dagsläget? Förklaringen finns delvis hur vi agerar på Åland, 
men förklaringen ligger i grund och botten på andra sidan Skiftet.  

Tittar vi på Finland i dagsläget så i mars i år gick språkgruppen, när det 
gäller dem som har utländska språk alltså andra språk än finska och svenska 
som modersmål, förbi de svenskspråkiga. I mars nådde man upp till samma 
nivå. De med utländskt modersmål låg på 5,3 procent av befolkningen, lika 
som de svenskspråkiga ungefär. Den svenska minoriteten i Finland blir åt-
minstone allt mindre relativt sett.  

Vi har sett journalister som mordhotas för att de har tagit ställning för 
svenska. Sannfinländarna representerar idag var femte finländare i riksdagen 
och var åttonde finländare och märkväl också ålänning i EU-parlamentet. Det 
i sig är förstås en synnerligen tråkig utveckling. Men också där finns det en 
orsak till varför det ser ut på detta sätt och det är bekymmersamt. Orsaken är 
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delvis att 74 procent av finländarna enligt YLE nyheternas opinionsmätning 
förra året så vill se en frivillig svenska i grundskolan.  

Vi känner alla till att attityderna mot det svenska språket förändras. Det är 
en utveckling som långsamt smyger sig på. När den utvecklingen till och med 
letar sig in i lagtingets egna korridorer så börjar det bli dags att vi faktiskt lyf-
ter upp den här frågan på allvar.  

Därför är jag synnerligen glad att självstyrelsepolitiska nämnden kommer 
att sätta fokus på språkfrågan nu under hösten och arrangera ett öppet hö-
rande och en diskussion med språkrådet om vilken roll man har för att be-
vaka svenska språkets ställning på Åland. Det är en synnerligen viktig fråga 
och den blir tyvärr bara mer och mer aktuell.  

När det gäller en eventuell åländsk språklag så en befogad fråga som flera, 
bl.a. lantrådet, har ställt sig är vad själva syftet med en sådan lag är. Var finns 
behovet?  Räcker inte självstyrelselagen till i det här avseendet? Vi får helt 
enkelt konstatera; nej, självstyrelselagen räcker inte till.  

En åländsk språklag kunde eventuellt vara ett instrument för att skärpa 
språkpolitiken från lagtingets sida. Det är en möjlighet som man bör titta på. 
Det är ett intressant instrument. Därför är skrivningen från självstyrelsepoli-
tiska nämnden också ganska svag, vilket nämndes i debatten tidigare. Men 
det är icke desto mindre intressant som alternativ. Vi löser självklart inte den 
praktiska verkligheten enbart med hjälp av en åländsk språklag, men som ett 
instrument bland flera kan det vara ett intressant alternativ.  

Utvecklingen i våra egna korridorer visar ju på att det finns ett behov av att 
förtydliga både principer och inställningar från både lagting och landskapsre-
gering. 

Tänker man då efter så har vi en polismästare som ordnar finskspråkig 
fortbildning åt sina underlydande och vi har tjänstemän som håller videokon-
ferenser på finska. Självklart är det ju tjänstefel i sig att man gör det, men 
grunden i själva problematiken är egentligen att det saknas alternativ. I dags-
läget lyder vi under lagar och förordningar som inte lagens förlängda arm har 
möjlighet att tolka eller lära ut på svenska. Möjligheten finns helt enkelt inte, 
vi saknar alternativ i dagens självstyrelselag.  

Den absolut viktigaste processen under den här mandatperioden är att ut-
veckla den åländska självstyrelsen så att vi själva kan sköta våra angelägen-
heter på svenska. Några andra alternativ finns helt enkelt inte om vill komma 
framåt i den här problematiken. Idag stampar vi på stället. Den smygande ut-
vecklingen i dagsläget visar att det finns ett behov av att komma framåt i de 
här frågorna. 

Men de orden, fru talman, tackar jag för mig. Jag sammanfattar med att vi 
från Ålands Framtid tycker att det är synnerligen positivt att självstyrelsepoli-
tiska nämnden ämnar sätta fokus på språkfrågan under hösten. Frågan är ak-
tuell och det kommer den fortsättningsvis att vara. Tack. 

Vtm Roger Jansson 

Tack, fru talman! Nu har lantrådet lämnat rummet men hon kanske hör i alla 
fall. Lantrådet hade frågeställningar om självstyrelsepolitiska nämndens 
skrivning om språklagstiftningen. Den viktiga meningen är: ”Nämnden upp-
manar landskapsregeringen att undersöka om den språklag som antogs i 
Sverige år 2009 till vissa delar kan utgöra en inspirationskälla för en 
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åländsk språklag.” Ett frågetecken bakom detta och för min del vet jag inte 
ännu huruvida det kan utgöra en sådan inspirationskälla.  

Lantrådet efterlyste också orsaker. Ltl Jonsson tog upp en del orsaker. 
Nämndens viceordförande nämnde också lite flyktigt ett skäl till. Det gällde 
ett ärende inom Ålands hälso- och sjukvård där man i samband med en upp-
handling angav i upphandlingsdirektivet att anbudet måste vara på svenska, 
men bilagorna får vara på finska eller engelska. Man ställde då frågan till sit-
tande landskapsregering huruvida det var riktigt och sittande landskapsrege-
ring svarade att det är riktigt, så får man göra. Vi politiker som har jobbat 
med frågorna i många år och som sitter här i lagtinget studsade naturligtvis 
till inför detta besked. Jag för min del meddelade att detta är en total feltolk-
ning av våra skyddsbestämmelser avseende språket. Den praxis vi har haft 
genom åren har utvecklats och den är fullständigt klar på den här punkten. 
Man hänvisar i en separat diskussion från landskapsregeringen att det finns 
en del bestämmelser som kan finnas internationellt bara på engelska och till-
låter man någonting sådant så kan det också i landet finnas bestämmelser 
som finns bara på finska. Därmed skulle man behandla bestämmelser på 
finska språket och på engelska språket reciprokt. Det här är en allvarlig felsyn 
på självstyrelsens skyddssystem när det gäller språket. Vi är alltså skyddade 
mot det finska språket genom vår självstyrelse, det finska språkets intrång i 
det enspråkiga landskapet. Vi är inte skyddade mot något annat språk i denna 
värld, inte mot engelska, inte mot ryska och inte mot franska osv. Vi har våra 
skyddsbestämmelser för att vi ska kunna bevara vårt svenska språk som är 
utsatt för ett hot ifrån den finska folkmajoriteten.  

Utveckling i Svenskfinland har sannerligen visat att våra förfäder på tjugo-
talet och även de som behandlade frågan i Genève var framsynta i den frågan.  

Det är exempel och orsak till varför man nog bör fundera på hur de interna 
språkbestämmelserna för självstyrelsens organ ska vara utformade och om 
det i förlängningen till och med kan erfordras en särskild språklag. 

Orsaken till att jag begärde ordet är stycket ”Ålands demilitarisering och 
neutralisering” på sidan 3. Det berördes kort av viceordförande och vi kom-
mer att återkomma till den frågan i samband med policy som landskapsrege-
ringen har levererat och som ligger i utskottet. Det som är nytt är det tredje 
stycket under den rubriken och det fjärde stycket.  

Det tredje stycket gäller den diskussion som har uppkommit som ett resul-
tat av ett arbete som har utförts delvis inom landskapsregeringen och delvis 
utanför landskapsregering. En landskapsanställd men också en medlem av 
Ålands lagting har ifrågasatt huruvida 1940-års demilitariseringsavtal mellan 
Finland och Sovjetunionen, och Rysslands övertagande av ansvaret för detta 
1992, är ett lika starkt dokument särskilt för nuvarande Ryssland. Därför är 
det viktigt det som nämnden skriver här. Vi har tagit ställning till den frågan. 
Vi uttrycker oss klart och tydligt i sista meningen i tredje stycket: ”Nämnden 
bedömer att Ryssland således agerat på ett sådant sätt att federationen i 
praktiken har accepterat att 1921-års konvention utvecklats till en sedvane-
rättslig regim”. Vi skriver klart och tydligt att Sovjetunionen, men särskilt 
Rysslands brist på agerande i olika sammanhang i förhållande till 1940-års 
avtal, har visat att de accepterar 1921-års konvention även till den del den gäl-
ler den viktiga neutraliseringen av Ålandsöarna.  

Därför för det inte framåt att återföra den åländska debatten kring demili-
tarisering och neutralisering till det som gällde under kalla krigets dagar, där 
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Sovjetunionen måhända i olika sammanhang menade att de inte var med när 
1921-års konvention fastslogs i Genève utan för deras det gäller 1940-års de-
militariseringsavtal som känt inte innehåller neutraliseringen.  

Nämnden har gjort en genomgång och hört utrikesministeriet till den här 
delen och konstaterar för sin del att Rysslands agerande eller icke agerande i 
olika sammanhang, som vi har exempel på, har visat att de accepterar den 
sedvanlige rättsliga regim som 1921-års avtal resulterat i och den regim som 
gäller idag. Det är en onödig diskussion. I fall någon hör att diskussion väcks 
på nytt, att 1940-års avtal mellan Sovjetunionen och Finland skulle vara ett 
särskilt aktuellt och gällande avtal så avtalet är i kraft, ja, men det är 1921-års 
avtal som är det viktiga. Tack.  

Lantrådet Camilla Gunell 

Fru talman! Bara kortfattat om upphandlingsfrågan. Landskapsregeringen 
kommer att ta upp frågan till diskussion för att titta på det här ärendet och 
vad som har hänt. 

Upphandlingar i dagens värld på en öppen marknad är inte alldeles enkla. 
Särskilt inom IT-system och sådant så har IT-bolagen ofta handlingar i stora 
pärmar som framförallt är på engelska. Det här är någonting som man i så 
fall måste diskutera. Ska det vara en översättning av de här dokumenten och 
vem ska stå för detta? Vi ska diskutera vad det här innebär i praktiken. Vi 
kommer att ta upp frågan till diskussion i regeringen. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Tack, fru talman! Tack lantrådet för det beskedet. Det är absolut nöd-
vändigt. Det har förekommit en diskussion om att internationella regel-
verk ofta bara finns på ett annat språk. Det är riktigt och då har man or-
sak att acceptera det om det sedan är på franska eller engelska. 

Däremot om man säger att det i landet finns regler som bara är på 
finska så håller det inte. Det håller inte i förhållande till den finska språ-
klagstiftningen och det håller sannerligen inte i förhållande till självsty-
relselagen. Därför är det ett misstag som gjort någonstans eftersom man 
jämför dessa storheter, regelverk som bara finns på finska i Finland och 
regelverk som bara finns t.ex. på engelska, internationellt.  

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Jag tror att detta är en mycket viktig diskussion att ta, att reda ut be-
greppen och se vilka åtgärder det kan innebära för att det här ska fun-
gera. Naturligtvis vill ju landskapsregeringen fortsätta att göra fram-
gångsrika upphandlingar av både det ena och det andra. Det är nödvän-
digt att göra upphandlingar. Framöver har vi många upphandlingar som 
ska göras även på en internationell marknad med EU-standarder osv. Vi 
kommer att ta en särskild diskussion just om språk och upphandling. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Tack, fru talman! Det låter betryggande från lantrådets sida. Det krävs 
uppenbarligen tydligare direktiv från landskapsregeringen vad gäller det 
här. Tar man det enskilda exemplet så handlade det faktiskt om projekt-
ledning. Det var inte några tekniska komplicerade specifikationer som 
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på det sättet skulle ha varit relevant för upphandlingen. Det finns verkli-
gen orsak för landskapsregeringen att ta tag i den här frågan på allvar 
och gå ut med tydliga direktiv till underlydande myndigheter och andra 
som sköter upphandlingar. Språket kan ju inte sättas åt sidan för att 
man ska kunna genomföra lyckade upphandlingar hos landskapsrege-
ringen. En sådan språkpolitik står åtminstone inte vi i Ålands Framtid 
bakom.  

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Jag understryker det som jag sade, vi ska titta närmare på det här speci-
fika fallet. Jag tror också att det finns behov av att formulera en språk-
policy vad gäller upphandlingsfrågor. Det måste man göra generellt här-
ifrån huset och sedan ge det vidare till underlydande myndigheter. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Harry Jansson 

Tack, fru talman! Fördelen att vara sist ut, förmodar jag, på talarlistan är väl 
att det mesta har sagts.  

När det gäller språkfrågan så visar anförandena nu här på slutet att den är 
en ständigt levande fråga. Vi har anledning att hela tiden vara på vår vakt och 
agera. Samtidigt visar den senaste replikdelen varför de självstyrelsepolitiska 
redogörelserna behöver vara levande så länge som möjligt. När landskapsre-
geringen lämnar ifrån sig handlingen så är den uppdaterad med det senaste 
som hänt. Men det är klart att det är lite speciellt, fru talman, att vi nu disku-
terar någonting som har blivit känt för en mindre krets de senaste dagarna 
och det blir diskussion om detta i ljuset av själva ärendet. Det är bra att 
språkfrågan alltid väcks. 

När då gäller resurserna, som lantrådet var inne på, så måste vi som sitter i 
nämnden se oss själva i spegeln. Vi måste konstatera att vi har en mängd 
önskningar. Den verkligheten på andra sidan kanslikorridoren finns inte rik-
tigt att man har resurser för att ta itu med allt detta. Därför sade jag i mitt re-
plikskifte med kollegan Gunnar Jansson att när det gäller vissa av de här bi-
tarna så finns det anledning för nämnden att se om vi kan bidra med i alla fall 
så mycket underlag så att landskapsregeringen kan komma tillbaka med bl.a. 
lagförslag.  

När det gäller språket så var det en god inledning av ltl Jansson och ltl Axel 
Jonsson. Det finns anledning att hela tiden titta på den här frågan. 

När det gäller ortsnamnen så har vi fått ett mycket starkt utlåtande från 
Ålandsdelegationen. De slår fast att lantmäteriverket med flera är skyldiga att 
se till, i de fall självstyrelseorganen så önskar, att de geografiska ortsnamnen 
på Åland enbart publiceras i svenskspråkig språkdräkt. Då har justitieom-
budsman sågat det utlåtandet och tyckt att det inte finns tillräckligt juridiskt 
bindande grunder för en sådan tolkning som Ålandsdelegationen gör. Nu är 
det viktigt att komma ihåg att justitieombudsmannen och justitiekanslern må 
vara övervakare av det som sker i förvaltningen, men de har inte sista ordet. 
Vi får mera se justitieombudsmannens inspel som ett tillfällig parkerande av 
ortsnamnsfrågan i Helsingforskorridorerna.  

När jag läste vad JO tittade på i den här frågan så konstaterade jag att vi 
hade samma låsning när det gäller ministertiteln i åländsk lagstiftning på 
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2000-talets början. Det skulle enligt JK på den tiden vara omöjligt att an-
vända titeln ”minister” för våra åländska ministrar. Vi tyckte alla att det var 
oerhört absurt med tanke på att ministertiteln t.o.m. finns som hedersom-
nämnande för vissa personer. Mycket riktigt, då när lagstiftningen från 
åländsk sida lades fram så godkändes det i lagstiftningskontrollen. Det visar 
att JO och JK har en rättsvårdande funktion men vi ska inte ifrån åländsk 
sida låta oss nedslås. Nu måste vi gå vidare och se att vi via åländsk lagstift-
ning får den här frågan på rätt.  

Det finns ju många som anser att vi håller på med för små petitesser när 
det gäller svenska språket och att vi är för rigida när det gäller hur Åland ska 
framställas. Men för att få förståelse för vår särställning så är det kartor och 
överhuvudtaget synligheten som ger bilden av Åland. 

Här tycker jag att lag- och kulturutskottet har varit lite föregångare inom 
lagtinget när det gäller Ålands profil. Vi införde i samband med polislagen 
2013, 8 lagframställningar, begreppet Finland-Åland i landskapslagstiftning-
en. Mycket riktigt, även detta klarade lagstiftningskontrollen. Visserligen 
skriver högsta domstolen i sitt utlåtande att detta främmande uttryck hör 
kanske inte hemma i åländsk självstyrelseterminologi, men det är ingen över-
skridning av behörigheten.  

På samma sätt, kollegan Gunnar Jansson, ser jag att man också kan han-
tera språkfrågorna när det gäller en offensiv åländsk språklag. Vi tar oss fri-
heten att införa begrepp och tar in ställningstagande och bl.a. när det gäller 
ortsnamnsfrågan har det stöd i Ålandsdelegationens starka slutsatser.  

Vi får skapa oss en egen juridisk bas på basen av den speciella rättspraxis 
som vårt system genererar under årens lopp. Här gäller det för oss alla att ta 
fasta på det.  

Från lag- och kulturutskottet kan vi väl uppmuntra övriga utskott att ta till 
sig Finland-Åland terminologin i kommande lagstiftningar, i den mån inte 
landskapsregeringen vill göra oss följe i den frågan redan nu. Det kan vara lite 
utmanande. Inte minst inom ramen för Ålandskommitténs arbete, under led-
ning av president Halonen, har vi kunnat notera att detta med status är svårt 
för en del att ta till sig. Det är klart, står det Finland- Åland så tror jag att alla 
börjar inse att Åland har en särställning som också bör respekteras på olika 
sätt.  

Demilitariseringen och neutraliseringen ska jag inte uppehålla mig vid an-
nat än när det gäller marinens landstigningar. De minnesgoda kollegorna 
kommer ihåg att jag har varnat för en utveckling där den finska marinens hu-
vudstab förr eller senare kommer att börja resonera att det är okej att förtöja, 
landstiga och ankra vid åländska hamnar i och med att ingen protesterar mot 
förfarandet. För några veckor sedan fick vi svart på vitt; det är den finska hu-
vudstabens uppfattning. Eftersom ingen konventionsstat har klandrat det 
finska förfarandet är det en etablerad praxis.  

Här, kära vänner, har vi nog anledning att faktiskt markera och här borde 
vi med kraft se till att vi skapar den uppföljningskonferens runt demilitarise-
ringen och neutraliseringen som vi aktualiserade i samband med det på-
gående arbetet med en policy för Ålands status till den delen. Tack, fru tal-
man.  

Talmannen 
Begärs ordet? Diskussion är avslutad. 
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Detaljbehandlingen börjar. Först föreläggs betänkandets kläm och efter det motivering-
en. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. 

Föreläggs betänkandets kläm för godkännande. Klämmen är godkänd. 

Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd. 

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

Plenum slutar 
Nästa plenum hålls den 1 september 2014. Plenum är avslutat. 

Talmannen önskar all en trevlig sommar! 
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	Lantrådet Camilla Gunell
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Lantrådet Camilla Gunell, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Lantrådet Camilla Gunell, replik
	Ltl Katrin Sjögren, replik
	Lantrådet Camilla Gunell, replik
	Ltl Katrin Sjögren, replik
	Lantrådet Camilla Gunell, replik
	Ltl Tony Asumaa, replik
	Lantrådet Camilla Gunell, replik
	Ltl Tony Asumaa, replik
	Lantrådet Camilla Gunell, replik

	Vtm Roger Jansson
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Vtm Roger Jansson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Vtm Roger Jansson, replik
	Ltl Tony Asumaa, replik
	Vtm Roger Jansson, replik
	Ltl Tony Asumaa, replik
	Vtm Roger Jansson, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Vtm Roger Jansson, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Vtm Roger Jansson, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik
	Vtm Roger Jansson, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik
	Vtm Roger Jansson, replik
	Ltl Göte Winé, replik
	Vtm Roger Jansson, replik
	Ltl Göte Winé, replik
	Vtm Roger Jansson, replik
	Ltl Gunnar Jansson, replik
	Vtm Roger Jansson, replik
	Ltl Gunnar Jansson, replik
	Vtm Roger Jansson, replik

	Ltl Axel Jonsson
	Minister Johan Ehn, replik
	Ltl Axel Jonsson, replik
	Minister Johan Ehn, replik
	Ltl Axel Jonsson, replik
	Vtm Roger Jansson, replik
	Ltl Axel Jonsson, replik
	Vtm Roger Jansson, replik
	Ltl Axel Jonsson, replik

	Ltl Mats Perämaa
	Vtm Roger Jansson, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Vtm Roger Jansson, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik

	Ltl Göte Winé
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Ltl Göte Winé, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Ltl Göte Winé, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik
	Ltl Göte Winé, replik

	Ltl Brage Eklund
	Ltl Göte Winé, replik
	Ltl Brage Eklund, replik
	Ltl Göte Winé, replik
	Ltl Brage Eklund, replik




	Plenum slutar

	Plenum den 31 mars 2014 kl. 13.00
	Plenum börjar
	Remiss
	1 Ny körkortslagstiftning
	Landskapsregeringens lagförslag (LF 9/2013-2014)
	Minister Veronica Thörnroos
	Vtm Viveka Eriksson, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Vtm Viveka Eriksson, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Katrin Sjögren, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Katrin Sjögren, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Axel Jonsson, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Axel Jonsson, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Brage Eklund, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Brage Eklund, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl John Hilander, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl John Hilander, replik
	Ltl Sara Kemetter, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Sara Kemetter, replik
	Ltl Gunnar Jansson, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Gunnar Jansson, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Petri Carlsson, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Petri Carlsson, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik

	Ltl Gun-Mari Lindholm
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Sara Kemetter, replik
	Ltl Gun-Mari Lindholm, replik
	Ltl Sara Kemetter, replik
	Ltl Gun-Mari Lindholm, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik

	Ltl Harry Jansson
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Harry Jansson, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Harry Jansson, replik

	Ltl Katrin Sjögren
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Katrin Sjögren, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Katrin Sjögren, replik

	Ltl Göte Winé
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Göte Winé, replik
	Ltl Mika Nordberg, replik
	Ltl Göte Winé, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Göte Winé, replik

	Ltl Axel Jonsson
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Axel Jonsson, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Axel Jonsson, replik

	Ltl Åke Mattsson
	Ltl Katrin Sjögren, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Katrin Sjögren, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Göte Winé, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Göte Winé, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik

	Ltl Mika Nordberg
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Mika Nordberg, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Mika Nordberg, replik

	Ltl Gunnar Jansson
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Gunnar Jansson, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Gunnar Jansson, replik

	Ltl Harry Jansson



	Andra behandling
	2 Godkännande av frihandelsavtalet mellan EU och Republiken Korea
	Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 11/2013-2014)
	Landskapsregeringens yttrande (RP 6/2013-2014-s)
	Republikens presidents framställning (RP 6/2013-2014)


	Första behandling
	3 Ändrad kemikalielagstiftning
	Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 5/2013-2014)
	Landskapsregeringens lagförslag (LF 8/2013-2014)
	Ltl Christian Beijar
	Ltl Torsten Sundblom
	Ltl Petri Carlsson, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik
	Ltl Petri Carlsson, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik




	Enda behandling efter bordläggning
	4 Justering av basbelopp
	Landskapsregeringens svar (S 1/2013-2014-s)
	Ltl Mats Perämaas m.fl. spörsmål (S 1/2013-2014)
	Ltl Mats Perämaa
	Vtm Roger Jansson, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Vtm Roger Jansson, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Ltl Petri Carlsson, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Ltl Petri Carlsson, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Ltl Sara Kemetter, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Ltl Sara Kemetter, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Vicelantrådet Roger Nordlund, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Vicelantrådet Roger Nordlund, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik

	Ltl Runar Karlsson
	Vtm Roger Jansson, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Ltl Gunnar Jansson, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Ltl Gunnar Jansson, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik

	Ltl Anders Eriksson
	Ltl Petri Carlsson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Petri Carlsson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Vicelantrådet Roger Nordlund, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Vicelantrådet Roger Nordlund, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik

	Ltl Barbro Sundback
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Gunnar Jansson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Gunnar Jansson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik

	Lantrådet Camilla Gunell
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Lantrådet Camilla Gunell, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Lantrådet Camilla Gunell, replik

	Ltl Petri Carlsson
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Ltl Petri Carlsson, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Ltl Petri Carlsson, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Ltl Petri Carlsson, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik




	Remiss
	5 Åland eget upphovsrättsområde
	Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 9/2013-2014)


	Remiss
	6 Kvalitetssäkra sjukvården genom nordiskt samarbete
	Ltl Anders Erikssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 10/2013-2014)


	Remiss
	7 PAF-bidrag för omsorgsbostäder
	Ltl Brage Eklunds m.fl. åtgärdsmotion (MOT 11/2013-2014)


	Remiss
	8 Inflyttades möjlighet att kombinera språkstudier med jobb
	Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 12/2013-2014)


	Plenum slutar

	Plenum den 2 april 2014 kl. 13.00
	Plenum börjar
	Andra behandling
	1 Ändrad kemikalielagstiftning
	Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 5/2013-2014)
	Landskapsregeringens lagförslag (LF 8/2013-2014)
	Ltl Torsten Sundblom
	Ltl Katrin Sjögren
	Ltl Sara Kemetter, replik
	Ltl Katrin Sjögren, replik
	Ltl Sara Kemetter, replik
	Ltl Katrin Sjögren, replik

	Ltl Torsten Sundblom
	Ltl Katrin Sjögren



	Enda behandling efter bordläggning
	2 Justering av basbelopp
	Ltl Mats Perämaas förslag till åtgärdsuppmaning
	Landskapsregeringens svar (S 1/2013-2014-s)
	Ltl Mats Perämaas m.fl. spörsmål (S 1/2013-2014)
	Ltl Mats Perämaa
	Ltl Katrin Sjögren



	Remiss
	3 Mer effektiv förvaltning
	Ltl Anders Erikssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 13/2013-2014)
	Ltl Anders Eriksson
	Minister Carina Aaltonen, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Minister Carina Aaltonen, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Petri Carlsson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Petri Carlsson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik




	Remiss
	4 Uppdatering av regionalt skogsprogram för Åland
	Ltl Brage Eklunds m.fl. åtgärdsmotion (MOT 14/2013-2014)
	Ltl Brage Eklund
	Minister Fredrik Karlström, replik
	Ltl Brage Eklund, replik
	Minister Fredrik Karlström, replik
	Ltl Brage Eklund, replik
	Minister Wille Valve, replik
	Ltl Brage Eklund, replik
	Minister Wille Valve, replik
	Ltl Brage Eklund, replik
	Ltl Katrin Sjögren, replik
	Ltl Brage Eklund, replik
	Ltl Katrin Sjögren, replik
	Ltl Brage Eklund, replik

	Ltl Anders Eriksson
	Minister Fredrik Karlström, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Minister Fredrik Karlström, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Katrin Sjögren, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Katrin Sjögren, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik

	Ltl Gunnar Jansson
	Minister Fredrik Karlström, replik
	Ltl Gunnar Jansson, replik
	Minister Fredrik Karlström, replik
	Ltl Gunnar Jansson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Gunnar Jansson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Gunnar Jansson, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik
	Ltl Gunnar Jansson, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik
	Ltl Gunnar Jansson, replik
	Ltl Brage Eklund, replik
	Ltl Gunnar Jansson, replik




	Remiss
	5 Egen landskod för telefon
	Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 15/2013-2014)
	Ltl Axel Jonsson
	Ltl Sara Kemetter, replik
	Ltl Axel Jonsson, replik
	Ltl Sara Kemetter, replik
	Ltl Axel Jonsson, replik

	Ltl Danne Sundman
	Ltl Axel Jonsson, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Sara Kemetter, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Annette Holmberg-Jansson, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Annette Holmberg-Jansson, replik
	Ltl Danne Sundman, replik

	Ltl Anders Eriksson
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik




	Remiss
	6 Åland eget upphovsrättsområde
	Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 9/2013-2014)
	Ltl Axel Jonsson
	Minister Johan Ehn, replik
	Ltl Axel Jonsson, replik
	Minister Johan Ehn, replik
	Ltl Axel Jonsson, replik
	Ltl Harry Jansson, replik

	Ltl Danne Sundman
	Ltl Axel Jonsson, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Harry Jansson, replik
	Ltl Danne Sundman, replik

	Minister Johan Ehn
	Ltl Axel Jonsson, replik
	Minister Johan Ehn, replik
	Ltl Axel Jonsson, replik
	Minister Johan Ehn, replik
	Ltl Tony Asumaa, replik
	Minister Johan Ehn, replik
	Ltl Tony Asumaa, replik
	Minister Johan Ehn, replik

	Ltl Anders Eriksson



	Remiss
	7 Kvalitetssäkra sjukvården genom nordiskt samarbete
	Ltl Anders Erikssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 10/2013-2014)
	Ltl Anders Eriksson
	Ltl Petri Carlsson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Petri Carlsson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Vtm Roger Jansson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Vtm Roger Jansson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik

	Minister Carina Aaltonen
	Ltl Axel Jonsson, replik
	Minister Carina Aaltonen, replik
	Ltl Axel Jonsson, replik
	Minister Carina Aaltonen, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Minister Carina Aaltonen, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Minister Carina Aaltonen, replik

	Vtm Roger Jansson
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Vtm Roger Jansson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Vtm Roger Jansson, replik




	Remiss
	8 PAF-bidrag för omsorgsbostäder
	Ltl Brage Eklunds m.fl. åtgärdsmotion (MOT 11/2013-2014)
	Ltl Brage Eklund
	Minister Carina Aaltonen
	Ltl Axel Jonsson, replik
	Minister Carina Aaltonen, replik
	Ltl Axel Jonsson, replik
	Minister Carina Aaltonen, replik
	Ltl Brage Eklund, replik
	Minister Carina Aaltonen, replik
	Ltl Brage Eklund, replik
	Minister Carina Aaltonen, replik




	Remiss
	9 Inflyttades möjlighet att kombinera språkstudier med jobb
	Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 12/2013-2014)
	Ltl Axel Jonsson
	Minister Johan Ehn
	Ltl Axel Jonsson, replik
	Minister Johan Ehn, replik
	Ltl Axel Jonsson, replik
	Minister Johan Ehn, replik




	För kännedom
	10 Kommunalförbund för samordnad social service
	Ltl Anders Erikssons m.fl. spörsmål (S 2/2013-2014)


	Plenum slutar

	Plenum den 7 april 2014 kl. 13.00
	Plenum börjar
	Meddelande
	Andra behandling, efter bordläggning
	1 Ändrad kemikalielagstiftning
	Ltl Torsten Sundbloms förslag till åtgärdsuppmaning
	Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 5/2013-2014)
	Landskapsregeringens lagförslag (LF 8/2013-2014)


	Remiss
	2 Posten Åland Ab till folkaktiebolag
	Ltl Anders Erikssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 16/2013-2014)


	Remiss
	3 Lärlingsgymnasium
	Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 17/2013-2014)
	Ltl Axel Jonsson
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Axel Jonsson, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Göte Winé, replik
	Ltl Axel Jonsson, replik
	Ltl Göte Winé, replik
	Ltl Axel Jonsson, replik

	Minister Johan Ehn
	Ltl Axel Jonsson, replik
	Minister Johan Ehn, replik

	Ltl Gun-Mari Lindholm
	Ltl Göte Winé
	Ltl Petri Carlsson, replik
	Ltl Göte Winé, replik
	Ltl Petri Carlsson, replik
	Ltl Göte Winé, replik
	Ltl Axel Jonsson, replik
	Ltl Göte Winé, replik

	Ltl Runar Karlsson
	Minister Johan Ehn, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Minister Johan Ehn, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik

	Ltl Barbro Sundback
	Ltl Axel Jonsson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Axel Jonsson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik

	Ltl Katrin Sjögren
	Minister Johan Ehn
	Ltl Katrin Sjögren, replik
	Minister Johan Ehn, replik
	Ltl Katrin Sjögren, replik
	Minister Johan Ehn, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Minister Johan Ehn, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Minister Johan Ehn, replik
	Ltl Brage Eklund, replik
	Minister Johan Ehn, replik
	Ltl Brage Eklund, replik
	Minister Johan Ehn, replik
	Ltl Göte Winé, replik
	Minister Johan Ehn, replik
	Ltl Göte Winé, replik
	Minister Johan Ehn, replik
	Ltl Axel Jonsson, replik




	Remiss
	4 Gränslöst Åland utan gränshinder
	Ltl Anders Erikssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 18/2013-2014)


	Remiss
	5 Max tre valperioder i lagtinget
	Ltl Anders Erikssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 19/2013-2014)


	För kännedom
	6 Förslag till första tilläggsbudget för år 2014
	Landskapsregeringens budgetförslag (BF 3/2013-2014)


	Plenum slutar

	Plenum den 14 april 2014 kl. 13.00
	Plenum börjar
	Bordläggning
	1 Ny avdelningsstruktur för den allmänna förvaltningen
	Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 6/2013-2014)
	Landskapsregeringens lagförslag (LF 6/2013-2014)


	Bordläggning
	2 Kommunalförbund för samordnad social service
	Landskapsregeringens svar (S 2/2013-2014-s)
	Ltl Anders Erikssons m.fl. spörsmål (S 2/2013-2014)


	För kännedom
	3 Tillväxt- och hållbarhetsfond
	Ltl Gunnar Janssons m.fl. budgetmotion (BM 51/2013-2014)

	4 Stöd till vindkraften
	Ltl Mats Perämaas m.fl. budgetmotion (BM 52/2013-2014)

	5 Ålands ombudsmannamyndighet
	Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion (BM 53/2013-2014)

	6 Föregående års underskott
	Ltl Mats Perämaas m.fl. budgetmotion (BM 54/2013-2014)

	7 Offensivare satsningar tar Åland ur krisen
	Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion (BM 55/2013-2014)


	Remiss
	8 Förslag till första tilläggsbudget för år 2014
	Landskapsregeringens budgetförslag (BF 3/2013-2014)
	Budgetmotionerna (BM 51-55/2013-2014)
	Vicelantrådet Roger Nordlund
	Ltl Axel Jonsson, replik
	Vicelantrådet Roger Nordlund, replik
	Ltl Axel Jonsson, replik
	Vicelantrådet Roger Nordlund, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Vicelantrådet Roger Nordlund, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Vicelantrådet Roger Nordlund, replik
	Ltl Anders Englund, replik
	Vicelantrådet Roger Nordlund, replik
	Ltl Anders Englund, replik
	Vicelantrådet Roger Nordlund, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Vicelantrådet Roger Nordlund, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Vicelantrådet Roger Nordlund, replik
	Vtm Viveka Eriksson, replik
	Vicelantrådet Roger Nordlund, replik
	Vtm Viveka Eriksson, replik
	Vicelantrådet Roger Nordlund, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik
	Vicelantrådet Roger Nordlund, replik
	Ltl Tony Asumaa, replik
	Vicelantrådet Roger Nordlund, replik
	Ltl Tony Asumaa, replik
	Vicelantrådet Roger Nordlund, replik
	Ltl Katrin Sjögren, replik
	Vicelantrådet Roger Nordlund, replik
	Ltl Katrin Sjögren, replik
	Vicelantrådet Roger Nordlund, replik
	Ltl Brage Eklund, replik
	Vicelantrådet Roger Nordlund, replik
	Ltl Brage Eklund, replik
	Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

	Ltl Gun-Mari Lindholm
	Ltl Katrin Sjögren, replik
	Ltl Gun-Mari Lindholm, replik
	Ltl Katrin Sjögren, replik
	Ltl Gun-Mari Lindholm, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Gun-Mari Lindholm, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Gun-Mari Lindholm, replik

	Ltl Runar Karlsson, replik
	Ltl Axel Jonsson, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Ltl Axel Jonsson, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Ltl Mika Nordberg, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Ltl Mika Nordberg, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Ltl Katrin Sjögren, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Ltl Katrin Sjögren, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Ltl Brage Eklund, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Ltl Brage Eklund, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Ltl Tony Asumaa, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Ltl Tony Asumaa, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik

	Ltl Mats Perämaa
	Vicelantrådet Roger Nordlund, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Vicelantrådet Roger Nordlund, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Ltl Petri Carlsson, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Ltl Petri Carlsson, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Ltl Sara Kemetter, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Ltl Sara Kemetter, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Ltl Karl-Johan Fogelström, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Ltl Karl-Johan Fogelström, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Ltl Göte Winé, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Ltl Göte Winé, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Minister Fredrik Karlström, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Minister Fredrik Karlström, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik

	Lantrådet Camilla Gunell
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Ltl Brage Eklund, replik
	Lantrådet Camilla Gunell, replik
	Ltl Brage Eklund, replik
	Lantrådet Camilla Gunell, replik

	Ltl Karl-Johan Fogelström
	Ltl Anders Eriksson
	Vicelantrådet Roger Nordlund, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Vicelantrådet Roger Nordlund, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
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	Ltl Göte Winé, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik

	Ltl Göte Winé
	Ltl Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Göte Winé, replik
	Ltl Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Göte Winé, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Ltl Göte Winé, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Ltl Göte Winé, replik
	Minister Fredrik Karlström, replik
	Ltl Göte Winé, replik
	Minister Fredrik Karlström, replik
	Ltl Göte Winé, replik
	Ltl Axel Jonsson, replik
	Ltl Göte Winé, replik
	Ltl Axel Jonsson, replik
	Ltl Göte Winé, replik
	Ltl Roger Slotte, replik
	Ltl Göte Winé, replik
	Ltl Roger Slotte, replik
	Ltl Göte Winé, replik
	Ltl Brage Eklund, replik
	Ltl Göte Winé, replik
	Ltl Brage Eklund, replik
	Ltl Göte Winé, replik




	Föredras
	4 Framtidens skärgårdstrafiksystem
	Landskapsregeringens meddelande (M 6/2013-2014)


	Remiss
	5 Posten Åland Ab till folkaktiebolag
	Ltl Anders Erikssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 16/2013-2014)


	Remiss
	6 Gränslöst Åland utan gränshinder
	Ltl Anders Erikssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 18/2013-2014)


	Remiss
	7 Max tre valperioder i lagtinget
	Ltl Anders Erikssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 19/2013-2014)


	Plenum slutar

	Plenum den 30 april 2014 kl. 09.30
	Plenum börjar
	Andra behandling
	1 Energideklaration för byggnader
	Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 6/2013-2014)
	Landskapsregeringens lagförslag (LF 7/2013-2014)


	Föredras, efter bordläggning
	2 Landskapsregeringens EU-program 2014-2020
	Landskapsregeringens meddelande (M 5/2013-2014)
	Minister Fredrik Karlström
	Vtm Viveka Eriksson, replik
	Minister Fredrik Karlström, replik
	Vtm Viveka Eriksson, replik
	Minister Fredrik Karlström, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Minister Fredrik Karlström, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Minister Fredrik Karlström, replik
	Ltl Katrin Sjögren, replik
	Minister Fredrik Karlström, replik
	Ltl Katrin Sjögren, replik
	Minister Fredrik Karlström, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik
	Minister Fredrik Karlström, replik
	Ltl Brage Eklund, replik
	Minister Fredrik Karlström, replik
	Ltl Brage Eklund, replik
	Minister Fredrik Karlström, replik
	Ltl Gunnar Jansson, replik
	Minister Fredrik Karlström, replik
	Ltl Gunnar Jansson, replik

	Ltl Jörgen Pettersson
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Jörgen Pettersson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Jörgen Pettersson, replik
	Ltl Axel Jonsson, replik
	Ltl Jörgen Pettersson, replik
	Ltl Axel Jonsson, replik
	Ltl Jörgen Pettersson, replik
	Ltl Tony Asumaa, replik
	Ltl Jörgen Pettersson, replik
	Ltl Tony Asumaa, replik
	Ltl Jörgen Pettersson, replik
	Ltl Göte Winé, replik
	Ltl Jörgen Pettersson, replik
	Ltl Gunnar Jansson, replik
	Ltl Jörgen Pettersson, replik
	Ltl Gunnar Jansson, replik
	Ltl Jörgen Pettersson, replik

	Ltl Mats Perämaa
	Ltl Mika Nordberg, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Ltl Mika Nordberg, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Minister Fredrik Karlström, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Minister Fredrik Karlström, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Vtm Roger Jansson, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Vtm Roger Jansson, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Ltl Petri Carlsson, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Ltl Petri Carlsson, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Ltl Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Ltl Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Ltl Gunnar Jansson, replik

	Ltl Sara Kemetter
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Ltl Sara Kemetter, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Ltl Sara Kemetter, replik
	Ltl Katrin Sjögren, replik
	Ltl Sara Kemetter, replik
	Ltl Katrin Sjögren, replik
	Ltl Sara Kemetter, replik
	Minister Fredrik Karlström, replik
	Ltl Sara Kemetter, replik
	Minister Fredrik Karlström, replik
	Ltl Sara Kemetter, replik
	Annette Holmberg-Jansson, replik
	Ltl Sara Kemetter, replik
	Annette Holmberg-Jansson, replik
	Ltl Sara Kemetter, replik
	Ltl Brage Eklund, replik
	Ltl Sara Kemetter, replik
	Ltl Brage Eklund, replik
	Ltl Sara Kemetter, replik

	Ltl Anders Eriksson
	Minister Fredrik Karlström, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Minister Fredrik Karlström, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Sara Kemetter, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Sara Kemetter, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik

	Ltl Roger Slotte
	Ltl Axel Jonsson, replik
	Ltl Roger Slotte, replik
	Ltl Axel Jonsson, replik
	Ltl Roger Slotte, replik
	Vtm Roger Jansson, replik
	Ltl Roger Slotte, replik
	Vtm Roger Jansson, replik
	Ltl Roger Slotte, replik
	Ltl Brage Eklund, replik
	Ltl Roger Slotte, replik
	Ltl Brage Eklund, replik
	Ltl Roger Slotte, replik
	Ltl Mika Nordberg, replik
	Ltl Roger Slotte, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Ltl Roger Slotte, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Ltl Roger Slotte, replik

	Ltl Danne Sundman
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Gunnar Jansson, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Gunnar Jansson, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Harry Jansson, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Harry Jansson, replik
	Ltl Danne Sundman, replik

	Minister Johan Ehn
	Minister Fredrik Karlström
	Ltl Axel Jonsson, replik
	Minister Fredrik Karlström, replik
	Ltl Axel Jonsson, replik
	Minister Fredrik Karlström, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Minister Fredrik Karlström, replik
	Ltl Danne Sundman, replik

	Ltl Axel Jonsson
	Minister Fredrik Karlström
	Ltl Axel Jonsson, replik
	Minister Fredrik Karlström, replik
	Ltl Axel Jonsson, replik
	Minister Fredrik Karlström, replik

	Ltl Mats Perämaa
	Ltl Anders Eriksson
	Ltl Mats Perämaa
	Ltl Axel Jonsson



	Föredras
	3 Framtidens skärgårdstrafiksystem
	Landskapsregeringens meddelande (M 6/2013-2014)


	Remiss
	4 Posten Åland Ab till folkaktiebolag
	Ltl Anders Erikssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 16/2013-2014)


	Remiss
	5 Gränslöst Åland utan gränshinder
	Ltl Anders Erikssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 18/2013-2014)


	Remiss
	6 Max tre valperioder i lagtinget
	Ltl Anders Erikssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 19/2013-2014)


	Plenum slutar

	Plenum den 26 maj 2014 kl. 13.00
	Plenum börjar
	Föredras
	1 Framtidens skärgårdstrafiksystem
	Landskapsregeringens meddelande (M 6/2013-2014)
	Minister Veronica Thörnroos
	Ltl Axel Jonsson, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Axel Jonsson, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Tony Asumaa, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Tony Asumaa, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Brage Eklund, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Brage Eklund, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Katrin Sjögren, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Katrin Sjögren, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik

	Herr landshövdingen
	Ltl Mika Nordberg
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Mika Nordberg, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Mika Nordberg, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Mika Nordberg, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Mika Nordberg, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Ltl Mika Nordberg, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Ltl Mika Nordberg, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik
	Ltl Mika Nordberg, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik
	Ltl Mika Nordberg, replik
	Ltl Katrin Sjögren, replik
	Ltl Mika Nordberg, replik
	Ltl Katrin Sjögren, replik
	Ltl Mika Nordberg, replik

	Ltl Mats Perämaa
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik

	Ltl Runar Karlsson
	Ltl Torsten Sundblom, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Ltl Mika Nordberg, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Ltl Mika Nordberg, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik

	Ltl Karl-Johan Fogelström
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Karl-Johan Fogelström, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

	Ltl Axel Jonsson
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Axel Jonsson, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Axel Jonsson, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik
	Ltl Axel Jonsson, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik
	Ltl Axel Jonsson, replik
	Ltl Petri Carlsson, replik
	Ltl Axel Jonsson, replik
	Ltl Petri Carlsson, replik
	Ltl Axel Jonsson, replik

	Ltl Torsten Sundblom
	Vtm Roger Jansson, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik
	Vtm Roger Jansson, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik

	Minister Veronica Thörnroos
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Ltl Axel Jonsson, replik
	Ltl Axel Jonsson, replik
	Ltl Axel Jonsson, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik




	Enda behandling
	2 Europeiska unionen och Åland – prioriteringar år 2014 och verksamhet år 2013
	Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande (SJPN 1/2013-2014)
	Landskapsregeringens redogörelse (RS 2/2013-2014)


	Remiss
	3 Posten Åland Ab till folkaktiebolag
	Ltl Anders Erikssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 16/2013-2014)
	Ltl Anders Eriksson
	Ltl Axel Jonsson
	Vtm Roger Jansson, replik
	Ltl Axel Jonsson, replik
	Vtm Roger Jansson, replik
	Ltl Axel Jonsson, replik

	Ltl Anders Eriksson



	Remiss
	4 Gränslöst Åland utan gränshinder
	Ltl Anders Erikssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 18/2013-2014)
	Ltl Anders Eriksson



	Remiss
	5 Max tre valperioder i lagtinget
	Ltl Anders Erikssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 19/2013-2014)
	Ltl Axel Jonsson
	Ltl Anders Eriksson



	För kännedom
	6 Korrigering av vallagen
	Landskapsregeringens lagförslag (LF 11/2013-2014)

	7 Förvaltningsuppgifter om djursjukdomar
	Landskapsregeringens lagförslag (LF 12/2013-2014)

	8 Åtgärder med anledning av effektivitetsrevisionen
	Landskapsregeringens meddelande (M 7/2013-2014)


	Plenum slutar

	Plenum den 28 maj 2014 kl. 13.00
	Plenum börjar
	Föredras för bordläggning
	1 Industriutsläpp
	Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 7/2013-2014)
	Landskapsregeringens lagförslag (LF 10/2013-2014)


	Föredras vidare för bordläggning
	2 Förslag till första tilläggsbudget för år 2014
	Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 12/2013-2014)
	Landskapsregeringens budgetförslag (BF 3/2013-2014)
	Budgetmotioner (BM 51-55/2013-2014)


	Föredras för remiss
	3 Korrigering av vallagen
	Landskapsregeringens lagförslag (LF 11/2013-2014)
	Minister Wille Valve
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Minister Wille Valve, replik
	Ltl Katrin Sjögren, replik

	Minister Wille Valve



	Remiss
	4 Förvaltningsuppgifter om djursjukdomar
	Landskapsregeringens lagförslag (LF 12/2013-2014)
	Minister Carina Aaltonen
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Minister Carina Aaltonen, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Minister Carina Aaltonen, replik
	Ltl Petri Carlsson, replik
	Minister Carina Aaltonen, replik
	Ltl Petri Carlsson, replik
	Minister Petri Carlsson, replik

	Ltl Barbro Sundback
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik




	Enda behandling
	5 Europeiska unionen och Åland – prioriteringar år 2014 och verksamhet år 2013
	Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande (SJPN 1/2013-2014)
	Landskapsregeringens redogörelse (RS 2/2013-2014)
	Ltl Danne Sundman
	Ltl Katrin Sjögren, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Katrin Sjögren, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Minister Wille Valve, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Minister Wille Valve, replik
	Ltl Brage Eklund, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Brage Eklund, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Danne Sundman, replik

	Ltl Katrin Sjögren
	Ltl Jörgen Pettersson, replik
	Ltl Katrin Sjögren, replik
	Ltl Jörgen Pettersson, replik
	Minister Wille Valve, replik

	Ltl Christian Beijar
	Ltl Jörgen Pettersson
	Minister Wille Valve
	Ltl Göte Winé, replik
	Minister Wille Valve, replik
	Ltl Göte Winé, replik
	Minister Wille Valve, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Minister Wille Valve, replik
	Ltl Danne Sundman, replik

	Ltl Axel Jonsson
	Minister Wille Valve, replik
	Ltl Axel Jonsson, replik
	Minister Wille Valve, replik
	Ltl Axel Jonsson, replik

	Ltl Gunnar Jansson
	Minister Wille Valve, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Gunnar Jansson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik

	Ltl Barbro Sundback
	Ltl Brage Eklund, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Brage Eklund, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik

	Vtm Roger Jansson
	Ltl Brage Eklund, replik
	Vtm Roger Jansson, replik
	Ltl Brage Eklund, replik
	Vtm Roger Jansson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Vtm Roger Jansson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Vtm Roger Jansson, replik




	Remiss efter bordläggning
	6 Max tre valperioder i lagtinget
	Ltl Anders Erikssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 19/2013-2014)
	Ltl Anders Eriksson
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik

	Ltl Barbro Sundback
	Ltl Brage Eklund, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Brage Eklund, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik

	Ltl Danne Sundman
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Brage Eklund, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Brage Eklund, replik
	Ltl Danne Sundman, replik

	Ltl Göte Winé
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Göte Winé, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Göte Winé, replik




	För kännedom
	7 Godkännande av överenskommelsen med Ryssland om transport av farligt gods
	Republikens presidents framställning (RP 7/2013-2014)


	Plenum slutar

	Plenum den 2 juni 2014 kl. 13.00
	Plenum börjar
	Meddelande
	Bordläggning
	1 Redogörelse enligt 32 § arbetsordningen för Ålands lagting för tiden 1 november 2012 – 31 oktober 2013
	Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande (SJPN 2/2013-2014)
	Landskapsregeringens redogörelse (RS 3/2013-2014)


	Enda behandling
	2 Förslag till första tilläggsbudget för år 2014
	Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 12/2013-2014)
	Landskapsregeringens budgetförslag (BF 3/2013-2014)
	Budgetmotioner (BM 51-55/2013-2014)
	Ltl Jörgen Pettersson
	Ltl Jörgen Pettersson
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Jörgen Pettersson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Jörgen Pettersson, replik
	Ltl Sara Kemetter, replik
	Ltl Jörgen Pettersson, replik
	Ltl Gunnar Jansson, replik
	Ltl Jörgen Pettersson, replik
	Ltl Tony Asumaa, replik
	Ltl Jörgen Pettersson, replik
	Ltl Tony Asumaa, replik
	Ltl Jörgen Pettersson, replik
	Minister Carina Aaltonen, replik
	Ltl Jörgen Pettersson, replik
	Minister Carina Aaltonen, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Ltl Jörgen Pettersson, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Ltl Jörgen Pettersson, replik
	Ltl Katrin Sjögren, replik
	Ltl Jörgen Pettersson, replik
	Ltl Katrin Sjögren, replik
	Ltl Jörgen Pettersson, replik

	Ltl Mats Perämaa
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Ltl Petri Carlsson, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Ltl Petri Carlsson, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik

	Lantrådet Camilla Gunell
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Lantrådet Camilla Gunell, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Lantrådet Camilla Gunell, replik

	Ltl Brage Eklund
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Ltl Brage Eklund, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Brage Eklund, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Brage Eklund, replik
	Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik
	Ltl Brage Eklund, replik
	Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik
	Ltl Brage Eklund, replik
	Minister Carina Aaltonen, replik
	Ltl Brage Eklund, replik
	Minister Carina Aaltonen, replik
	Ltl Brage Eklund, replik

	Vtm Roger Jansson
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Vtm Roger Jansson, replik

	Ltl Mats Perämaa
	Ltl Katrin Sjögren
	Ltl Brage Eklund
	Ltl Axel Jonsson
	Ltl Mats Perämaa
	Ltl Katrin Sjögren



	Remiss
	3 Godkännande av överenskommelsen med Ryssland om transport av farligt gods
	Republikens presidents framställning (RP 7/2013-2014)


	Remiss
	4 Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen
	Landskapsrevisionens berättelse (RB 1/2013-2014)


	Remiss
	5 Åtgärder med anledning av effektivitetsrevisionen
	Landskapsregeringens meddelande (M 7/2013-2014)
	Lantrådet Camilla Gunell
	Ltl Katrin Sjögren, replik
	Lantrådet Camilla Gunell, replik
	Ltl Katrin Sjögren, replik
	Lantrådet Camilla Gunell, replik

	Minister Johan Ehn
	Ltl Brage Eklund, replik
	Minister Johan Ehn, replik
	Ltl Brage Eklund, replik
	Minister Johan Ehn, replik
	Ltl Sara Kemetter, replik
	Minister Johan Ehn, replik
	Ltl Sara Kemetter, replik
	Minister Johan Ehn, replik

	Ltl Tony Asumaa
	Minister Johan Ehn, replik
	Ltl Sara Kemetter, replik
	Ltl Tony Asumaa, replik
	Ltl Sara Kemetter, replik
	Ltl Tony Asumaa, replik

	Ltl Karl-Johan Fogelström
	Ltl Brage Eklund
	Minister Johan Ehn, replik
	Ltl Brage Eklund, replik
	Minister Johan Ehn, replik
	Ltl Brage Eklund, replik
	Ltl Sara Kemetter, replik
	Ltl Brage Eklund, replik
	Ltl Sara Kemetter, replik
	Ltl Brage Eklund, replik

	Ltl Göte Winé
	Minister Johan Ehn, replik
	Ltl Göte Winé, replik
	Minister Johan Ehn, replik
	Ltl Göte Winé, replik

	Vtm Roger Jansson
	Ltl Sara Kemetter, replik
	Vtm Roger Jansson, replik
	Ltl Sara Kemetter, replik




	Första behandling
	6 Industriutsläpp
	Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 7/2013-2014)
	Landskapsregeringens lagförslag (LF 10/2013-2014)
	Ltl Christian Beijar
	Ltl Anders Eriksson



	För kännedom
	7 Producentansvar för elektrisk och elektronisk utrustning
	Landskapsregeringens lagförslag (LF 13/2013-2014)

	8 Privatisering av avbytarservicen
	Landskapsregeringens lagförslag (LF 14/2013-2014)


	Plenum slutar

	Plenum den 4 juni 2014 kl. 13.00
	Plenum börjar
	Remiss
	1 Privatisering av avbytarservicen
	Landskapsregeringens lagförslag (LF 14/2013-2014)
	Minister Fredrik Karlström
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Minister Fredrik Karlström, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Minister Fredrik Karlström, replik
	Ltl Tony Asumaa, replik
	Minister Fredrik Karlström, replik
	Ltl Tony Asumaa, replik
	Minister Fredrik Karlström, replik
	Ltl Brage Eklund, replik
	Minister Fredrik Karlström, replik
	Ltl Brage Eklund, replik
	Minister Fredrik Karlström, replik
	Ltl Petri Carlsson, replik
	Minister Fredrik Karlström, replik
	Vtm Viveka Eriksson, replik
	Minister Fredrik Karlström, replik
	Vtm Viveka Eriksson, replik
	Minister Fredrik Karlström, replik
	Ltl Harry Jansson, replik
	Minister Fredrik Karlström, replik
	Ltl Harry Jansson, replik
	Minister Fredrik Karlström, replik

	Ltl Runar Karlsson
	Ltl Brage Eklund, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Ltl Brage Eklund, replik
	Ltl Tony Asumaa, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Ltl Tony Asumaa, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik

	Ltl Mats Perämaa
	Ltl Igge Holmberg, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Minister Fredrik Karlström, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Minister Fredrik Karlström, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Ltl Harry Jansson, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Ltl Harry Jansson, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik

	Ltl Brage Eklund
	Minister Fredrik Karlström, replik
	Ltl Brage Eklund, replik
	Minister Fredrik Karlström, replik
	Ltl Brage Eklund, replik
	Ltl Roger Slotte, replik
	Minister Fredrik Karlström, replik
	Ltl Roger Slotte, replik
	Ltl Brage Eklund, replik
	Ltl Roger Slotte, replik

	Ltl Gunnar Jansson
	Minister Fredrik Karlström, replik
	Ltl Gunnar Jansson, replik
	Minister Fredrik Karlström, replik
	Ltl Gunnar Jansson, replik




	Andra behandling
	2 Industriutsläpp
	Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 7/2013-2014)
	Landskapsregeringens lagförslag (LF 10/2013-2014)


	Enda behandling
	3 Redogörelse enligt 32 § arbetsordningen för Ålands lagting för tiden 1 november 2012 – 31 oktober 2013
	Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande (SJPN 2/2013-2014)
	Landskapsregeringens redogörelse (RS 3/2013-2014)
	Ltl Danne Sundman
	Ltl Gunnar Jansson
	Minister Wille Valve, replik
	Ltl Gunnar Jansson, replik
	Minister Wille Valve, replik
	Ltl Harry Jansson, replik
	Ltl Gunnar Jansson, replik
	Ltl Harry Jansson, replik
	Ltl Gunnar Jansson, replik

	Lantrådet Camilla Gunell
	Vtm Roger Jansson, replik
	Lantrådet Camilla Gunell, replik
	Vtm Roger Jansson, replik
	Lantrådet Camilla Gunell, replik
	Ltl Gunnar Jansson, replik
	Lantrådet Camilla Gunell, replik
	Ltl Gunnar Jansson, replik
	Lantrådet Camilla Gunell, replik

	Ltl Axel Jonsson
	Vtm Roger Jansson
	Lantrådet Camilla Gunell
	Vtm Roger Jansson, replik
	Lantrådet Camilla Gunell, replik
	Ltl Axel Jonsson, replik
	Lantrådet Camilla Gunell, replik

	Ltl Harry Jansson



	Plenum slutar


