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Plenum börjar 
Närvaroregistrering. 30 ledamöter närvarande. 
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grund av deltagande i Högskolan Arcadas förvaltingsrådsmöte i Helsingfors. Beviljas. 

Meddelande  
Information från talmanskonferensen.  
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En frågestund kommer att hållas onsdagen den 17 september mellan klockan 13.00–
14.00. Ordinarie plenum börjar klockan 14.00. Antecknas.  

Bordläggning 

1 Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2013 
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 13/2013-2014) 
Landskapsrevisionens berättelse (RB 1/2013-2014) 
Landskapsregeringens meddelande (M 7/2013-2014) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 3 september 2014. 
Godkänt.  

Bordläggning 

2 Förvaltningsuppgifter om djursjukdomar 
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 8/2013-2014) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 12/2013-2014) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 3 september 2014. 
Godkänt.  

Remiss 

3 Producentansvar för elektrisk och elektronisk utrustning 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 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 social- och miljöutskottet. 

Diskussion. 

Minister Carina Aaltonen 

Fru talman! Bästa ledamöter, det här lagförslaget som ni har på era bord 
handlar om att införliva två av EU-direktiven i vår renhållningslag samt en 
tredje åtgärd som gör det möjligt för landskapsregeringen att återkalla ett 
godkännande i producentregistret.  

Målsättningen med att uppdatera en redan existerande lagstiftning på det 
här området beror på att mängden av avfall som produceras tenderar att öka 
år för år inom hela den Europeiska Unionen. EU säger att man vill bryta det 
befintliga sambandet mellan tillväxt och generering av avfall i syfte att kon-
trollera hela avfallscykeln. Man vill betona återvinning i ännu högre grad än 
tidigare. Inom hela EU bör man använda avfall som en resurs och ha gemen-
samma system för det här inom hela unionen. 

I det nya direktivet klargörs bland annat centrala begrepp som återvinning 
och bortskaffande för att man bättre ska kunna reglera behandlingen av av-
fall. Detta har varit en målsättning väldigt länge. Under början av 2000-talet 
skrev man också in det i det sjätte miljöhandlingsprogrammet. Där fanns det 
särskilda skrivningar där medlemsländerna uppmanades till ännu fler åtgär-
der för att ytterligare öka källsortering, insamling och materialåtervinning av 
prioriterade avfallsflöden. Jag menar nog att vi från Ålands sida har en väl-
digt bra källsortering redan idag.  

Det här direktivet ska göra det ännu tydligare. Det omfattar fler produktty-
per och det är ambitiösa insamlings- och återvinningsmål. Det finns ett nytt 
mål om återanvändning av hela produkter. Det ställer också hårdare krav på 
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tillsyn av elektronikexport så att man till exempel inte kan dumpa elektroni-
kavfall i Afrika, vilket har varit väldigt frekvent förekommande.  

Det här direktivet skulle ha införlivats i nationell lagstiftning senast den 14 
februari 2014, så vi är lite sena med implementeringen från Ålands sida. Det 
här ärendet lämnades till lagtinget den 27 maj men det här lagförslaget hanns 
inte med under den korta junisessionen. Min förhoppning är ändå att ärendet 
ska få en rask behandlingen i utskottet. 

Får det då några konsekvenser för våra små och medelstora företag på 
Åland? Landskapsregeringens uppfattning är att det snarare är tvärtom. Det 
kommer kanske t.o.m. att underlätta. Man ålägger också företag som exporte-
rar elektronikprodukter, t.ex. produkter som beställs via nätet till Åland, att 
det då också ska finnas behöriga som kan omhänderta elektronikavfallet.  

Beträffande det andra direktivet; transporter av avfall enligt miljöbrottsdi-
rektivet, så har vi fått klagomål på att vi inte har införlivat bestämmelserna på 
ett korrekt sätt. Det kommer vi nu att åtgärda. 

Det tredje förslaget är att de företag som har intagits i producentansvars-
registret, de kan också avregistreras i händelse av att företaget upphör med 
sin verksamhet osv. Idag har vi inte möjligheter att utesluta någon ur produ-
centansvarsregistret. 

Det handlar mest om tekniska förändringar. Målsättningen för miljön är ju 
förstås positiv om naturresurserna kan användas mer effektivt om avfall i 
större utsträckning utgör en sådan här produktråvara samt att vi får ut 
mindre utsläpp av farliga ämnen i miljön. 

Jag föreslår att det här ärendet nu får en rask behandling utskottet. Tack, 
fru talman.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Jag tycker att många av de här åtgärderna är bra, det 
som ska återvinnas osv. Men ministern lovade här en gång i tiden att vi 
skulle få en total översyn av all lagstiftning som har med avfallshante-
ring, producentansvar och återvinning att göra. Var är den? Det skulle 
också ha varit intressant om den skulle ha kommit.  

Minister Carina Aaltonen, replik 

Fru talman! Den frågan hör inte riktigt till det här lagförslaget. Till ltl 
Sundbloms information kan jag säga att detta kommer bland annat upp 
till överläggning i landskapsregeringen imorgon igen. Vi kan tyvärr inte 
helt på egen hand bestämma hur vi vill ha det när det gäller att minska 
den administrativa gränsen som finns mellan riket och Åland. Det be-
hövs också förändringar i rikets lagstiftning. Vi har inte kommit vidare 
där, utan nu kommer vi med ett nytt förslag om att eventuellt kunna ta 
blankettlagstiftning. Men det här ska vi bland annat diskutera i rege-
ringen imorgon. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Jag var lite inne på samma spår när jag en gång har ministerns 
uppmärksamhet. Producentansvar och elektroniskt skrot är viktiga delar 
i hela avfallslagstiftningen. Det skulle vara intressant om ministern vid 
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tillfälle redogör för landskapsregeringens planer på en reviderad avfalls-
hanteringslag och om man tänker utvidga producentansvaret t.ex. till 
tidningspapper, det skulle vara viktigt. Så snart ministern vet så vill lag-
tinget gärna ha besked. 

Minister Carina Aaltonen, replik 

Fru talman! Det ska absolut kunna låta sig göras en separat session som 
rör producentansvar, renhållning och avfallslagstiftning på Åland. Men 
just här och nu så handlar det om att vi ska införliva EU-direktivet i be-
fintliga lagstiftningen. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är en viktig fråga som berörs. Ny forskning visar att avfallsmängden 
de senaste 20 åren har ökat med 50 procent. Det är en enorm ökning 
som sker. Avfallsforskningen vid svenska miljöinstitutet och deras pro-
gnoser framöver visar att år 2050 kan vi ha fyra gånger mera sopor än 
vad vi har idag om ingenting görs.  

Det är intressant att höra hur landskapsregeringen ser på det här utö-
ver att uppfylla EU-direktiven och utöver att försöka tillämpa någon typ 
av blankettlagstiftning. Har man någon egen strategi? När det gäller 
miljön är det de facto en ganska stor utmaning som Åland står inför. 

Minister Carina Aaltonen, replik 

Tack, fru talman! En fråga som vi bland annat har diskuterat i land-
skapsregeringen är hur mycket tid och kraft landskapsregeringen kan 
sätta på det här området när så väldigt mycket mera idag ändå styrs från 
EU och från den gemensamma EU-lagstiftningen. Är det då värt att ha 
en egen politik på det här området eller ska vi försöka minimera grän-
serna så långt som det är möjligt och göra det möjligt både för konsu-
menter och företag att ha en effektiv återvinning och minimera kostna-
derna? Alltså mera samarbete. Jag tror också att vi behöver ett mera 
samarbete, inte bara inom Åland utan också mellan Finland och Åland 
och också inom hela Norden och EU på det här området. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Orsaken till att jag ställde frågan om vilken strategi landskapsregeringen 
har är att om jag inte missminner mig så tror jag att både minister Aal-
tonen och jag satt med i den så kallade tankesmedjan. Där var meningen 
att man skulle jobba för att Åland skulle bli ett miljöpolitiskt föredöme. 
Nu frågar ansvarig minister om det är värt att ha en egen politik. Jag är 
lite tveksam till det. 

När det gäller uppfyllandet av det här direktivet som den här fram-
ställningen rent specifikt handlar om så tycker jag att det är viktigt. I 
den ökade sopmängden är just elektroniken ett av de största problem-
områdena. Det behöver inte överhuvudtaget vara något större fel på en 
elektronisk apparat så slänger man den på grund av att det har blivit så 
billigt att köpa ny, och att föra på reparation är fullständigt bortkastat.  
Det här är det fragmentet där kanske problemen är allra störst. 
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Jag tycker nog att ministern och landskapsregeringen borde fundera 
en gång till. Det måste vara värt att ha en egen politik när det gäller av-
fallshanteringen. 

Minister Carina Aaltonen, replik 

Jag delar absolut den åsikten att det är värt att ha en egen politik men 
det åländska handlingsutrymmet blir bara mindre och mindre för varje 
år eftersom mer och mer av det här området regleras på en gemen-
skapsnivå. För 15 år sedan så låg Åland ganska långt framme när det 
gällde ambitionen att ha en ganska tuff renhållningslagstiftning. Men nu 
ser vi att vi halkar efter på det området också. Både Sverige och Finland 
har mycket strängare lagstiftning än vad vi har. Frågan är om det är på 
avfallsområdet som vi ska sätta de begränsade resurserna på eller på 
andra områden när det gäller miljö, hälso- och sjukvård eller socialvård? 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. 

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

För kännedom 

4 Godkännande av överenskommelsen med Ryssland om transport av farligt gods 
Landskapsregeringens yttrande (RP 7/2013-2014-s) 
Republikens presidents framställning (RP 7/2013-2014) 
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 8 september 2014. 

5 Godkännande av ramavtalet om partnerskap mellan EU och Republiken Filippinerna 
Republikens presidents framställning (RP 8/2013-2014) 

6 Godkännande av associeringsavtalet mellan EU och Centralamerika 
Republikens presidents framställning (RP 9/2013-2014) 
Enligt lagtingsordningen 31 § 2 mom. ska talmannen utan dröjsmål sända en begäran 
från presidenten om lagtingets bifall till ikraftträdande av en internationell förpliktelse 
till landskapsregeringen för ett yttrande som bör föreligga när ärendet remitteras till ett 
utskott. Landskapsregeringen ska behandla ett sådant ärende i skyndsam ordning. 

Talmannen har beslutat sända nämnda ärenden till landskapsregeringen för ett ytt-
rande. Ärendena upptas därför för remiss vid ett senare plenum. 

7 Godkännande av en reviderad bilaga till ett protokoll till 1973 års internationella kon-
vention till förhindrande av förorening av fartyg 
Landskapsregeringens yttrande (RP 10/2013-2014-s) 
Republikens presidents framställning (RP10/2013-2014) 
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 3 september 2014. 

8 Godkännande av ramavtalet om partnerskap mellan EU och Socialistiska republiken 
Vietnam 
Republikens presidents framställning (RP 11/2013-2014) 
Talmannen har beslutat att i enlighet med lagtingsordningen 31 § 2 mom. sända också 
detta ärende till landskapsregeringen för ett yttrande. Ärendet upptas därför för remiss 
vid ett senare plenum.  

  5 



  

9 Godkännande av förordningen om sättande i kraft av ett tilläggsprotokoll till Carta-
genaprotokollet om biosäkerhet 
Landskapsregeringens yttrande (RP 12/2013-2014-s) 
Republikens presidents framställning (RP 12/2013-2014) 
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 3 september 2014. 

10 Temporär ändring av tidpunkten för landskapets årsredovisning 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 15/2013-2014) 
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 3 september 2014. 

11 Ny landskapslagstiftning om åländsk hembygdsrätt 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 16/2013-2014) 
Ärendet upptas till behandling vid plenum onsdagen den 10 september 2014. 

12 Granskning av landskapets pensionssystem 
Landskapsrevisionens granskningsrapport (GR 1/2013-2014) 
En granskningsrapport ska enligt 7 § landskapslagen om Landskapsrevisionen lämnas 
till lagtinget som delger landskapsregeringen den. Enligt samma lags 8 § 2 mom. ska 
landskapsregeringen inom tre månader från delgivningen meddela lagtinget vilka åt-
gärder som vidtagits eller som landskapsregeringen avser vidta med anledning av rap-
porten. Rapporten delgavs landskapsregeringen 29.08.2014. 

13 Landskapsregeringens berättelse för 2013 
Landskapsregeringens berättelse (LB 1/2013-2014) 
Ärendet upptas till behandling vid plenum ett senare plenum, sannolikt måndagen den 
8 september 2014. 

Plenum slutar 
Nästa plenum hålls 3 september 2014 klockan 13.00. Plenum är avslutat. 
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Plenum börjar 
Närvaroregistrering. 28 ledamöter närvarande. 

Lagtingsledamoten Barbro Sundback anhåller om ledighet från dagens plenum på 
grundläggande statuterna grundläggande statuterna grundläggande statuterna grund-
läggande statuterna grund av deltagande i möte med kulturföreningen Katrina och lag-
tingsledamoten Tony Asumaa anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av 
uppdrag för UEFA i Riga. Beviljas. 
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Meddelande  
Talmanskonferensen har idag beslutat att vi från dagens lista avför ärende nr 7, Land-
skapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2013. Vi debatterar det ären-
det gemensamt med landskapsregeringens berättelse på måndag den 8 september. An-
tecknas.  

Bordläggning 

1 Korrigering av vallagen 
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 7/2013-2014) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 11/2013-2014) 
Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 8 september 2014. Godkänt.  

Remiss 

2 Godkännande av överenskommelsen med Ryssland om transport av farligt gods 
Landskapsregeringens yttrande (RP 7/2013-2014-s)  
Republikens presidents framställning (RP 7/2013-2014) 
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. Ingen diskussion. 

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

Remiss 

3 Godkännande av en reviderad bilaga till ett protokoll till 1973 års internationella kon-
vention till förhindrande av förorening av fartyg 
Landskapsregeringens yttrande (RP 10/2013-2014-s)  
Republikens presidents framställning (RP10/2013-2014) 
Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

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

Remiss 

4 Godkännande av förordningen om sättande i kraft av ett tilläggsprotokoll till Carta-
genaprotokollet om biosäkerhet 
Landskapsregeringens yttrande (RP 12/2013-2014-s) 
Republikens presidents framställning (RP 12/2013-2014) 
Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

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

Remiss 

5 Temporär ändring av tidpunkten för landskapets årsredovisning 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 15/2013-2014) 
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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.  

Vicelantrådet Roger Nordlund 

Fru talman! Lagförslaget nr 15/2013-2014 innehåller en temporär ändring av 
tidpunkten för landskapets årsredovisning. Begreppet årsredovisning är ett 
nytt begrepp som vi får börja vänja oss vid framöver. Tanken är att årsredo-
visningen ska innehålla både bokslutet och landskapsregeringens berättelse. 

Nu anhåller vi om att få en förlängd övergångstid så att årsredovisningen 
för 2014 och 2015 skulle kunna avges i juli respektive i april. De förändringar 
som sker lagstiftningsmässigt måste också kunna följas upp rent administra-
tivt. Som läget är nu så håller vi på att ändra hela budgetstrukturen, vi byter 
ekonomisystem. För att få detta att gå ihop och för att kunna ge lagtinget 
adekvat information om både bokslut och den verbala berättelsen så föreslår 
vi detta för att ge förvaltningen en rimlig möjlighet att ge så bra kvalitet på 
det material som lagtinget får och så att lagtinget kan analysera och ta ställ-
ning till materialet. 

Detta är en administrativ teknisk övergångsperiod som vi anhåller om. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! När det gäller att skjuta upp tidpunkten i det här fallet, 
anser ministern att detta är ansvarsfull förvaltning att göra på det här 
viset, att man inte kommer till lagtinget med saker i så god tid som möj-
ligt i stället? 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Jag tycker att det är ansvarsfullt att det material som man 
levererar till lagtinget ska vara väl berett och ha hög kvalitet, inte något 
hastverk. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Inledningsvis har vi givetvis en förståelse för att vi har en för-
valtning med i viss mån begränsade resurser. Det är säkert på det viset på fi-
nansavdelningen som på många andra avdelningar. Man befinner sig under 
en stor arbetsbörda. Med de många uppgifter man har är det ofta svårt att 
genomföra dem tidsmässigt och då givetvis kopplat till kvaliteten också. 

Det här känns nog ändå som ett stort nederlag. Under förra mandatperi-
oden jobbade vi med en ny finansförvaltningslag. Under den här mandatperi-
oden har vi haft flera år på oss att sätta den nya finansförvaltningslagen 
ikraft. Och nu måste vi genast inleda med att skjuta på offentliggörandet och 
lagtingsbehandlingen av årsredovisningen såsom här nu föreslås. 

En central del i finansförvaltningslagen var att se till att årsredovisningen, 
bokslutet kommer så fort som möjligt till lagtinget för behandling så att vi 
kan knyta ihop den ekonomiska planeringen via budgeten där man ger kost-
nadsförslag för olika verksamheter. Sedan ska lagtinget på ett korrekt sätt 
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kunna behandla resultatet av det som vi har slagit fast i form av budget. Up-
penbarligen är man inte redo att göra på det sättet ännu.  

När finansförvaltningslagen lades så fanns det tid att lämna årsredovis-
ningen under våren efter själva året som man redovisade för. Uppenbarligen 
har det varit en behandling i lagtinget via lagberedningen att man skulle 
stränggera det här ytterligare så att dessa dokument skulle lämnas inom feb-
ruari månad. Nu ska man då skjuta upp det till att man innan utgången av 
augusti, nästan ett halvt år senare, först då lämnar resultatet av årsredovis-
ningen. 

Nästa år står vi inför ett val och vicelantrådet säger nu här är att årsredo-
visningen för 2014 ska lämnas hösten 2015 till lagtinget. Lämnar man årsre-
dovisningen innan utgången av augusti så kan det mycket väl gå på det sättet 
att lagtinget inte hinner slutbehandla ärendet om årsredovisningen innan vi 
kommer till lagtingsval i oktober 2015.  

Nu sitter vi i lagtinget ungefär under tre veckor i september. Det normala 
är ju att man behandlar diverse lagar i finans- och näringsrätt och i lagtinget 
och oftast en tilläggsbudget också. Då är det inte säkert att man hinner be-
handla den här. Det troliga scenariot med det här upplägget är att 2014 års 
årsredovisning kommer att behandlas av följande lagting under slutskedet 
2015. Det här är ju förstås inte alls tillfredsställande att vi råddar till saker 
och ting på det här sättet. Vi skjuter då över en redan ganska gammal sak till 
nästa lagting. Årsredovisningen kommer att behandlas tidsmässigt ungefär 
samtidigt som lagtinget sedan behandlar följande budget, alltså budgetförsla-
get för 2016. 

Tanken var att årsredovisningen ska komma i god tid, den ska behandlas i 
lagtinget, i finans- och näringsutskottet, så att resultatet av behandlingen kan 
påverka landskapsregeringen via de politiska kanaler som alla ledamöter har 
och via det formella beslutet i lagtinget, så att det kan påverka nästa års bud-
get.  

Det som föreslås här nu är att vi får ett fullständigt mellanår i budgetering-
en för 2016. 

Här för någon dag sedan sade landskapsregeringen, det var säkerligen 
lantrådet, att en av de framgångar som landskapsregeringen har haft under 
den här mandatperioden är att vi har ett nytt ekonomisystem. Nu sade vice-
lantrådet att vi håller på att ändra ekonomisystemet och det ju är något an-
nat. Uppenbart visar det här, med all tydlighet, att vi fortfarande inte har 
ekonomisystemet plats så att vi kan redovisa det som ska redovisas på ett 
korrekt sätt ännu inom februari 2015. Vi får komma ihåg att den tidpunkten 
ändå ligger ett halvt år framåt från den tidpunkt vi lever i just nu här idag. 

Med beaktande av det jag sade inledningsvis, att vi inser att förvaltningen 
ligger under en stor arbetsbörda så har vi för vår i utskottsbehandlingen satt 
som utgångspunkt att den här framställningen ska förkastas. Tack.   

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Det är en märklig bild som ltl Perämaa visar upp här, att 
bokslutet och årsredovisningen för 2014 inte skulle kunna behandlas av 
detta lagting. Den ska vara klar i juli 2015 och det kommer att vara total 
öppenhet för alla på Åland att kunna ta del av denna årsredovisning från 
och med att den är klar. Jag är alldeles säker på att vi kommer att pre-
sentera den här i lagtinget, jag är alldeles säker på att den kommer att 
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debatteras och kunna behandlas i Ålands lagting. Vi har september och 
oktober, två hela månader. Jag misstänker att lagtinget kommer att ha 
ett ganska stort intresse av denna årsredovisning. Det finns absolut 
ingenting vi undanhåller. Däremot vill vi ge förvaltningen en god möj-
lighet att kvalitativt kunna presentera ett bra förslag. 

Ett nytt ekonomisystem håller på att implementeras. Och, fru talman, 
det skulle ha varit lätt att hålla de ursprungliga tidtabellerna om vi inte 
skulle göra dessa förändringar, om det skulle vara business as usual. 
Men nu förändrar vi nästan allting på finansavdelningen. 

Talmannen 
Tiden är ute!    

Ltl Mats Perämaa, replik 

Tack, fru talman! Tidsramen, det står här i framställningen att land-
skapsregeringen inom augusti månad nästa år ska lämna ärendet till 
lagtinget. Det ska i och för sig fastställas i juni. Men lagtinget samman-
träder, precis som i måndags, regelmässigt 2-3 veckor i september, från 
den 1 september och tre veckor framöver, inte i slutet av september och 
inte i oktober överhuvudtaget. Det följer inte den normala planeringen 
av lagtingsarbetet. Det ska ju till någonting extraordinärt för att lag-
tinget ska sammanträda. Om det finns en tilläggsbudget samtidigt och 
om det finns lagframställningar som ska slutbehandlas, vilket det ofta 
brukar vara under sista året, så då finns det bara några få utskottsdagar. 
Det finns några dagar för remiss av ett sådant ärende, det finns några få 
utskottsdagar och någon enstaka dag för att behandla det. Det kan 
mycket väl gå så, jag ser det som ett väl troligt scenario, att behandling-
en går till nästa lagting. 

Talmannen 
Tiden är ute!    

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Talman! Det ligger lika mycket i landskapsregeringens intresse, som jag 
tror att det ligger i ltl Perämaas intresse, att det dokumentet blir väl be-
handlat här Ålands lagting. Det är viktigt när partierna går till val, se-
nare på hösten, att också se hur ekonomin har förvaltats. Vi har ingen-
ting att dölja, snarare tvärtom. Vi vill gärna visa upp det resultat som vi 
har åstadkommit under det här året. 

Sedan, fru talman, måste jag ändå beklaga ltl Perämaas och tydligen 
den liberala gruppens destruktiva inställning, när det gäller framställ-
ningen och möjligheten för förvaltningen att kunna ta fram ett bra 
underlagsmaterial för lagtingets behandling av olika dokument, att före-
slå förkastade av den här framställningen. Jag hoppas att ltl Perämaa 
och den liberala gruppen åtminstone inväntar utskottsbehandlingen och 
också hör de goda argumenten som finns ifrån förvaltningens sida för 
att ha den här tidtabellen. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag har väl ändå inte anklagat landskapsregeringen för att 
vilja dölja resultatet av redovisningsåret 2014. Det klarar man förstås 
inte av, man kommer att lämna årsredovisningen väldigt sent enligt vår 
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uppfattning men ändå inom juni månad. Men det blir absolut fel om 
inte det här lagtinget hinner slutbehandla årsredovisningen, att ett nytt 
lagting ska börja med att behandla det föregående fögderiet, så att säga. 

Jag försökte vara tydlig i mitt anförande med att vi givetvis beaktar de 
svårigheter som förvaltningen har med sina arbetsuppgifter.  

Men oberoende, och då hänvisar jag till det som ltl Torsten Sundblom 
sade här, det här är ett arbete som ändå måste utföras. Från och med nu 
har vi sex månader tid på oss att få det gjort inom februari månad 2015. 
Skjuter man detta framför sig så finns det en risk att man tar tag i 
många andra saker och så kommer arbetsbördan ändå som en puckel 
just före framläggandet. Det behöver göras ändå. 

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. 

Första behandling 

6 Förvaltningsuppgifter om djursjukdomar 
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 8/2013-2014) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 12/2013-2014) 
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betän-
kandet. 

Diskussion. 

Ltl Christian Beijar 

Fru talman! Beträffande landskapsregeringens lagförslag angående Förvalt-
ningsuppgifter om djursjukdomar föreslår social- och miljöutskottet att lag-
förslaget antas.  

Utskottet föreslår en kläm om vidtagande av åtgärder för att få till stånd en 
ändring av 30 § 8 punkten i självstyrelselagen. 

Vid lagstiftningskontrollen, av den av lagtinget den 18 september 2013 an-
tagna landskapslagen, om ändring av landskapslagen om ändring av land-
skapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet förordnades den be-
stämmelse att förfalla som stadgar att ÅMHM ska sköta de förvaltningsupp-
gifter gällande smittsamma sjukdomar som i riket, enligt lagstiftningen om 
bekämpande av smittsamma sjukdomar hos husdjur, ska skötas av kommu-
nerna. 

Motiveringen till att bestämmelsen förordnades att förfalla var att det en-
ligt 30 § 8 punkten i självstyrelselagen till landskapsmyndighet endast kan 
överföras sådana förvaltningsuppgifter som ankommer på en riksmyndighet. 
Tolkningen är att med uppgifter som ankommer på en riksmyndighet avses 
uppgifter som ankommer på en statlig myndighet, inte uppgifter som an-
kommer på en kommunal myndighet. 

Därför föreslår landskapsregeringen att lagtinget antar en landskapslag om 
ändring av landskapslagen om ÅMHM, som i stort sett motsvarar ändringen 
som förföll, dock så att i lagtexten klargörs att ÅMHM enbart ska sköta de 
förvaltningsuppgifter i rikslagstiftningen om bekämpande av smittsamma 
sjukdomar hos husdjur som i riket ankommer på staten, men som handhas av 
kommunalveterinärer.  

12 



  

I riket utför kommunalveterinärerna uppgifter enligt lagen om djursjuk-
domar för staten på ett sätt som skiljer sig från hur staten i lag ålägger kom-
munerna uppgifter. Uppgifterna är statliga, trots att den som enligt lag utför 
dem är anställda av kommunerna. Kommunalveterinärerna styrs inte av 
kommunala beslut i dessa frågor utan av statliga myndigheter och lagstiftning 
som sådan. 

Därför föreslås nu en ny formulering i lagförslaget att lyda ”att ÅMHM ska 
sköta de uppgifter som i riket ankommer på staten men som enligt rikslag-
stiftningen ska handhas av kommunalveterinären”. I och med detta uppfylls 
kravet som framgår av 30 § 8 punkten i självstyrelselagen att landskapsmyn-
dighet kan sköta uppgifter som ankommer på en riksmyndighet. 

Fru talman! På Åland finns inte några kommunalveterinärer utan tillhan-
dahållandet av veterinärvård och andra uppgifter som i riket sköts av kom-
munalveterinärer, exempelvis tillsynsuppgifter inom djurskyddslagstiftning-
en, sköts sedan 2008 av landskapsmyndigheten Ålands miljö och hälso-
skyddsmyndighet. Veterinärvården överfördes de facto redan 1994 till en 
landskapsmyndighet då Ålands hälso- och sjukvård inledde sin verksamhet. 

För att möjliggöra att en landskapsmyndighet ska kunna sköta förvalt-
ningsuppgifter som ankommer såväl riksmyndigheter som kommuner inom 
smittskyddet för både människor och djur föreslår utskottet en kläm som 
uppmanar landskapsregeringen att vidta åtgärder för att åstadkomma en 
ändring av 30 § 8 punkten i självstyrelselagen. 

Förslaget till kläm skulle lyda: ”Att lagtinget ger landskapsregeringen i 
uppdrag att vidta åtgärder i syfte att åstadkomma en ändring av 30 § 8 
punkten i självstyrelselagen så att det av lagtexten framgår att det är möj-
ligt för landskapet att själv besluta om hur handhavandet av de uppgifter 
som anges i 30 § 8 punkten ska ordnas.”  

Minister Carina Aaltonen  

Tack, fru talman! Det är glädjande att utskottet stöder landskapsregeringens 
förslag om att vi ska göra den här tillfälliga ändringen. Man uppmärksammar 
också att det behöver göras en ändring i självstyrelselagens 30 § 8 punkt. 

Det här beslutet togs i social- och miljöutskottet den 5 juni 2014, sedan 
dess har en hel sommar flutit igenom och nu har vi september. Jag kan in-
formera utskottet och hela lagtinget att den här propositionen om att göra en 
självstyrelselagsändring snart kommer ut på remiss. Man har helt enkelt lagt 
till en punkt 9 där landskapet Åland kan organisera sina förvaltningsuppgif-
ter enligt vår organisation. En självstyrelselagsändring kommer att hinnas 
med, det kommer att träda ikraft så snart som möjligt efter riksdagsvalet 
2015. Först ska den här propositionen nu ut på remiss både till landskapsre-
geringen, till Ålandsdelegationen och till andra ministerier. Sedan ska den 
behandlas i riksdagen och så ska den godkännas av en kvalificerad majoritet 
här i Ålands lagting. Sedan kan den här ändringen träda ikraft, förhopp-
ningsvis väldigt snart efter nästa riksdagsval, nästa år.  

Den här frågan har beretts på ett väldigt snabbt och smidigt sätt både av 
våra tjänstemän här i huset och av justitieministeriet. Den här klämmen be-
hövs helt enkelt inte längre. Propositionen kommer snart till era bord. 
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Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Ja, klämmen behövdes nog i det läget som vi befann 
oss i då. Det är ju också bra att det går framåt. Det fungerar säkert fast 
inte punkt 8 ändrades, utan det kommer en punkt till och det fungerar 
säkert bra det också. Det är ju bra att det går framåt, men klämmen be-
hövdes när utskottet behandlade det här ärendet. 

Minister Carina Aaltonen, replik  

Ja det kan hända att klämmen behövdes just då, men vi behandlar ju 
ärendet idag i september. Under de här månaderna som har gått så har 
regeringen verkligen fått en förändring till stånd i samarbete med justi-
tieministeriet. Processen kommer att gå vidare här nu. Jag är väldigt 
glad över att det går att lösa så att vi får till stånd en självstyrelselags-
ändring av 30 § och också en ändring av 8 punkten, men också ett tillägg 
i den 9 punkten. Det gör att de uppgifter som åläggs riksmyndigheter el-
ler kommuner ska landskapsregeringen själva få bestämma hur de ska 
organiseras. 

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

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.  

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om lagtingsval och 
kommunalval för godkännande. Lagförslaget är godkänt. 

Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad. 

Enda behandling 

7 Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2013 
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 13/2013-2014) 
Landskapsrevisionens berättelse (RB 1/2013-2014) 
Landskapsregeringens meddelande (M 7/2013-2014) 
Ärendet avförs och upptas till behandling vid nästa plenum då en gemensam diskussion 
tillåts i fråga om detta ärende samt landskapsregeringens berättelse. 

För kännedom 

8 Ojämlik lönesättning 
Vtm Viveka Erikssons skriftliga fråga (SF 3/2013-2014) 

9 Avräkningsgrunden 
Ltl Mats Perämaas skriftliga fråga (SF 4/2013-2014) 
En fråga ska besvaras inom tio dagar efter det att landskapsregeringen tagit emot frå-
gan. Om frågan inte kan besvaras ska landskapsregeringen meddela det till lagtinget 
och samtidigt ange orsaken till att ett svar inte ges. 

Plenum slutar 
Nästa plenum hålls 08.09.2014 klockan 13.00. Plenum är avslutat. 
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Plenum börjar 
Närvaroregistrering. 29 ledamöter närvarande. 

Lagtingsledamoten Gunnar Jansson anhåller om ledighet från plenum 10.09.2014 på 
grund av en uppvaktning i riksdagen. Beviljas.  

Bordläggning 

1 Strategi för hållbar utveckling 
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 14/2013-2014) 
Landskapsregeringens meddelande (M 2/2013-2014) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 10 september 2014. 
Godkänt.  

  17 



  

Andra behandling 

2 Förvaltningsuppgifter om djursjukdomar 
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 8/2013-2014) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 12/2013-2014) 
I andra behandlingen kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid 
den första behandlingen eller förkasta förslaget. 

Först tillåts diskussion, efter det föreläggs lagförslaget för antagande och slutligen före-
läggs betänkandets kläm för antagande i enda behandling. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om Ålands miljö- och hälso-
skyddsmyndighet 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. 

Föreläggs slutligen betänkandets kläm för antagande i enda behandling. Diskussion? 
Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt klämmen. 

Ärendet är slutbehandlat. 

Första behandling 

3 Korrigering av vallagen 
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 7/2013-2014) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 11/2013-2014) 
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betän-
kandet.  

Diskussion. 

Ltl Katrin Sjögren  

Talman! Lag- och kulturutskottet har behandlat en framställning om korrige-
ringar i vallagstiftningen. Detta gjorde vi på försommaren. 

Lagen har inget materiellt politiskt innehåll utan det är formalia och man 
rättar upp felaktiga hänvisningar. Därför har lag- och kulturutskottet haft en 
kort behandling. Vi föreslår att lagtinget antar förslaget utan ändringar. Det 
är meningen att lagen ska träda ikraft den 1 januari 2015 så att den kan till-
lämpas vid nästa lagtings- och kommunalval. 

Minister Wille Valve 

Fru talman! Jag vill passa på att tacka lag- och kulturutskottet för ett ypper-
ligt samarbete och ta tillfället i akt att informera om att imorgon går start-
skottet för den materiella, mera djuplodande diskussionen om förnyelse av 
vallagstiftningen inför valet 2019. Jag avser att imorgon tillsätta en arbets-
grupp och en politisk referensgrupp för översyn av vallagstiftningen. Arbets-
gruppen kommer att kunna höra och anlita expertis, beställa utredningar och 
företa studiebesök. Senast den 1 december 2015 ska arbetsgruppen avge en 
rapport som belyser det angivna uppdraget och frågeställningarna. Tack för 
ordet.  

Talmannen 
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.  
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Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet. 

Föreläggs förslaget till landskapslag om  ändring av landskapslagen om lagtingsval och 
kommunalval för godkännande. Lagförslaget är godkänt. 

Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad. 

Enda behandling 

4 Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2013 
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 13/2013-2014) 
Landskapsrevisionens berättelse (RB 1/2013-2014) 
Landskapsregeringens meddelande (M 7/2013-2014) 

Remiss 

5 Landskapsregeringens berättelse för 2013 
Landskapsregeringens berättelse (LB 1/2013-2014) 
Talmanskonferensen föreslår att en gemensam diskussion tillåts i de båda ärendena. 
Kan förslaget godkännas? Godkänt. Talmanskonferensen föreslår vidare att landskaps-
regeringens berättelse ska remitteras till finans- och näringsutskottet. 

Först tillåts diskussion och därefter fattar lagtinget beslut om remiss till ett utskott samt 
om klämmen i finans- och näringsutskottets betänkande. 

Diskussion.  

Ltl Jörgen Pettersson 

Talman! Jag har det stora nöjet att presentera ett enigt betänkande från fi-
nans- och näringsutskottet. Det handlar om ett av utskottets favoritämnen, 
ekonomi i allmänhet och revision i synnerhet. Som bekant har vi inom land-
skapet Åland numera och sedan bara ett år tillbaka en självständig Land-
skapsrevision som yrkesmässigt och systematiskt ska granska inte bara hela 
Ålands finanser utan också enskilda avdelningar. I den aktuella specialrevis-
ionen har Ålands gymnasium och Ålands hälso- och sjukvård kontrollerats.  

Revisorerna påpekar att kostnaderna för Ålands gymnasium stigit på ett 
vad som kallas iögonenfallande sätt. Det är nog ett riktigt påpekande men 
dessvärre inte så mycket vi kan göra något åt. Avtal ska hållas och det viktig-
aste är att förvaltningen i form av landskapsregeringen på allvar tar till sig re-
sultatet av revisionen och arbetar för att det ursprungliga målet ska uppnås, 
helst bättre skola för samma pengar. Det är våra elever och lärare värda.  

Vi har i behandlingen erfarit att det nya avtalet, enligt revisorernas 
granskning, resulterade i att Ålands gymnasium måste anställa fler lärare för 
att klara av alla kurser och studieveckor som ingår i den schemalagda under-
visningen. Många lärare fick färre undervisningstimmar till högre lön. Kring 
detta kan man tycka mycket men det har utskottet valt att inte gå in på mer i 
detalj i sitt betänkande.  

När det gäller ÅHS har Landskapsrevisionen låtit granska en rad olika om-
råden, till exempel lagerhållningen, fakturering, kassa och kundreskontraru-
tiner, granskning av budgetprocessen samt andra system för uppföljning och 
kontroll. Precis sådant som krävs för att ha ordning på för att skapa förutsäg-
barhet och långsiktigt underlag i organisationsbygge. 

Sammantaget menar vi från finans- och näringsutskottet att Landskapsre-
visionen har startat bra och utför ett synnerligen viktigt arbete. Vår enda in-
vändning är behandlingen av de olika rapporterna vilket vi tycker ska fören-
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klas så att den huvudsakliga behandlingen sker på vårvintern istället för i 
spridda skurar över hela året. Vi har annat än dåtiden att hantera, till exem-
pel framtiden. Vårt förslag kring hur detta ska göras framgår tydligt i vårt be-
tänkande.  

Med anledning av detta föreslår ett enigt finans- och näringsutskott att lag-
tinget antecknar sig vårt betänkande till kännedom och fortsätter arbetet med 
att använda insikterna från Landskapsrevisionen i arbetet med att skapa ett 
samhälle där siffrorna speglar verkligheten och verkligheten baseras på fakta. 
Tack.  

Lantrådet Camilla Gunell 

Fru talman! Bästa ledamöter, på agendan idag finns också årsberättelsen för 
2013. Jag vill gärna tala lite grann om det budgetåret, de saker som då har 
gjorts och som kanske nu ännu mera präglar vår tillvaro i landskapsregering-
en med det omfattande förändringsarbetet som är bäst pågår.  

Omställning var landskapsregeringens ledord och har varit det under hela 
mandatperioden. Under 2013 arbetades det hårt med många reformprocesser 
som formaliserats till lagframställningar, konkreta arbetsprogram och för-
slag. 

Fram tills idag, lagtingsåret 2013-2014, har 63 lagframställningar, 8 bud-
getförslag, 14 meddelanden och 4 berättelser getts av landskapsregeringen till 
lagtinget.  

Budgeten och regeringens arbete kan sammanfattas som en kombination 
av reformer och en finanspolitik som både varit stabiliserande och stimule-
rande. 

Näringspolitiken har varit tillväxtorienterad och sysselsättningen i sam-
hället har fortsättningsvis hållits på en hög nivå. 

Den ekonomiska situationen i världen präglades under 2013 av fortsatt in-
stabilitet. Trots det har vi klarat ekonomin över förväntan och gör ett positivt 
resultat i affärsbokföringen. Vi har fortfarande ett stort ackumulerat bud-
getunderskott och reserverna har minskat, men tack vare strävsamhet och 
sparsamhet har vi ändå lyckats väl. Jag är tacksam för hur omställningsar-
betet skötts av personalen inom förvaltningen. Trots att många anställda 
inom landskapet redan jobbar mer än tillräckligt har ingen backat för nya 
utmaningar och tillsammans lyckas vi finna nya, goda lösningar. 

Åland fortsätter att växa med en ökande befolkning. Förutsättningarna för 
en välfungerande integration av utländska medborgare som flyttar till Åland 
tog ett stort och viktigt steg under 2013 med den integrationslag som då 
trädde ikraft.  

Tillsammans med landskapsregeringens program för främjande av integ-
ration utgör den en bra bas för juridiska ramar och politiska målsättningar 
för integrationen. En del kompletterande utredningsarbete på området har 
gjorts under 2013. Det krävdes också möten och diskussioner i Helsingfors på 
många olika plan och även ett ministermöte med ansvarig minister för integ-
rationsfrågor, Lauri Ihalainen, i slutet av december för att få riksmyndighet-
erna och regeringen att agera positivt när det gäller mottagandet av flyktingar 
på Åland. Just nu torde riksdagen behandla de framställningar som regering-
en har gett dem för att kunna skapa möjligheter att Åland kan ta emot flyk-
tingar igen.  
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Den nya landskapsrevisionen inledde sin verksamhet under 2013 efter att 
lagstiftningen hade utfärdats och trätt ikraft den 1 juli. Till den nya myndig-
heten överfördes de ekonomiska resurserna som tidigare stått till förfogande 
för de förtroendevalda landskapsrevisorerna vid lagtinget och den tidigare 
byrån för intern revision vid landskapsregeringen. 

Under 2013 utfärdades även en helt ny polislag, en mycket stor framställ-
ning och ett omfattande lagpaket, där polisens befogenheter blev mera exakt 
och heltäckande och reglerade så att enskilda människors rättigheter beaktas 
på ett bättre sätt än tidigare. I lagen förstärktes också den demokratiska insy-
nen genom att en polisstyrelse samtidigt infördes.  

Samhällsservicereformen tog också under året många viktiga steg framåt. 
Det är ett utvecklingsprojekt med målet att trygga basservicen för den 
åländska befolkningen på lång sikt. Bland annat stakades flera viktiga områ-
den ut i det meddelande som gick till lagtinget i maj om samhällsservicere-
formen och den digitala agendan.   

Landskapet har haft en klar linje i sin politik när det gäller förändringarna 
av förvaltningen. Under den här tiden har vi jobbat för att centralförvaltning-
en ska minskas och att serviceproduktion av olika slag ska flyttas ut ur 
centralförvaltningen som ska fokusera på kärnuppgifterna. 

Vi kan konstatera att ombudsmannamyndigheten redan har påbörjat sin 
gemensamma verksamhet där fyra till fem personer omfattas av den.  

Vi har också en avbytarlag under behandling här i lagtinget, många männi-
skor har under åren varit anställda och efter 2015 övergår de i privat regi.  

Många tillsynsuppgifter har flyttat från landskapsförvaltningen till miljö- 
och hälsoskyddsmyndigheten.  

När ÅDA, Ålands digitala agenda, nu bildar ett bolag, landskapsregeringen 
tillsammans med Mariehamns stad, ÅHS, kommunförbundet och högskolan 
så betyder det att de 10 som nu jobbar med IT-förvaltning i landskapsförvalt-
ningen förflyttas till det bolag som etableras för 2015. Även IT-personalen 
från de övriga aktörerna samlokaliseras så fort man har en egen lokal. Detta 
är för att skapa en kostnadseffektiv IT-hantering, utveckling av IT-tjänster 
och e-tjänster till förmån för våra medborgare och till hög kvalitet. 

En annan utvecklingsprocess som jag också gärna vill nämna i samman-
hanget är fastighetsverket som under 2015 föreslås fungera ”in house” inom 
landskapsförvaltningen vid en fastighetsbyrå under finansavdelningen. När 
den sedan från 1.1.2016 blir ett affärsverk, ett fastighetsverk, så kommer det 
att beröra ett fyrtiotal personer vid landskapets förvaltning, vid de olika av-
delningarna och skolorna samt 10 personer vid ÅHS som då sammanförs i ett 
affärsverk.  

Förändringar inom sjötrafiken omfattar ungefär 100 personer i landskapet 
som, efter att privatiseringsprocesserna är slutförda, övergår i privat rederi-
verksamhet.  

Jag vill med detta påpeka att 2013 var ett strävsamt arbetsår som nu under 
2014 och 2015 resulterar i konkret förändringsarbete som ger genomgripande 
förändringar av den förvaltning som vi har lärt känna. 

År 2013 var också ett mycket utåtriktat år för landskapsregeringen med 
många besök och möten. Kontakterna till Finlands regering med många mi-
nistrar var tät. I berättelsen på sidan 27 kan man läsa om alla ministerbesök 
som gjordes till Åland från både Finland och Sverige men också om möten 
som hölls mellan åländska och finländska ministrar i Helsingfors. Här besk-
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rivs också många andra kontakter som har hållits i diverse olika internation-
ella forum.  

Arbetet med Ålands internationella status och Ålandsexemplet var mycket 
aktivt under 2013.  Ålandsexemplet var aktuellt både i London och i Reykja-
vik. 

Jag vill med denna presentation av landskapsregeringens berättelse för 
2013 också tacka personalen vid förvaltningen, lagtinget och alla andra sam-
arbetsparter som gjorde 2013 både aktivt, arbetsamt och framgångsrikt för 
landskapet Åland.  

Vad rör effektivitetsrevisionen, som ltl Pettersson också tog upp och har 
behandlats i finansutskottet, så kan jag bara generellt säga att det som har 
påtalats från revisorernas sida gällande ÅHS tror jag att kommer att få goda 
lösningar genom att ekonomisystemen för landskapet och ÅHS som bäst hål-
ler på att implementeras. Vi kommer att få ett mycket överskådligt och bra 
system när det kommer på plats med en gemensam ekonomiadministration 
och gemensam ekonomimodell. Vi kommer också att få se de första stegen för 
en ny budgetstruktur i budgeten för 2015. Det här är reformer som nu också 
sker samtidigt. Likaså kommer många frågor att förbättras i samband med att 
den digitala agendan också inkluderar Ålands hälso- och sjukvård. Där kan 
man vinna mycket genom att digitalisera och få enhetliga strukturer. 

När det gäller gymnasieskolan så har det funnits barnsjukdomar sedan 
förändringsarbeten har gjorts. Mycket har naturligtvis blivit bättre. Jag tycker 
ändå jag måste säga att där finns fortsättningsvis utmaningar när det gäller 
schemaläggning och annat som fortfarande måste förbättras och arbetspro-
cesserna måste fortgå. Tack, fru talman.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Vi säger återigen att det är vanskligt att behandla två prin-
ciper och blanda ihop dem gällande redovisningen av ekonomin. Vi 
budgeterar enligt budgetuppföljningsprincipen, men landskapsrege-
ringen väljer att återigen ange resultatet med affärsbokföringsprinciper. 
Detta medför att det är väldigt svårt för någon människa att överhuvud-
taget förstå vad som egentligen är det rätta. 

De olika systemen periodiserar och aktiverar kostnaderna på olika 
sätt och därför följer de inte exakt varandra genom lågkonjunkturer och 
högkonjunkturer även om en viss tendens är liknande i båda systemen. 
Det här bör man passa sig för. Vi bör ha samma budgeteringssystem och 
samma redovisningssystem som vi öppet beskriver för befolkningen. 

Sedan ber jag lantrådet att kommentera ett ställningstagande, ett ut-
talande i Tidningen Åland senaste lördag. Lantrådet sade i en artikel så 
här; ”det är svårt att få ekonomin i balans, men siffermässigt går det 
att ordna”. Kan lantrådet förklara uttalandet? 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Vad jag vet så nämnde jag inte den frågan överhuvudtaget nu i den här 
presentationen, så det kanske vi kan återkomma till.  
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Ltl Mats Perämaa, replik 

Ja, fru talman, jag kan återkomma till frågan redan i denna andra replik. 
Lantrådet beskrev i och för sig många andra saker till många delar på ett 
beskrivande sätt, men när lantrådet uttalar sig för landskapsregeringens 
arbete i offentligheten så väcker det ju ett visst intresse här i lagtinget 
också. Jag ber att lantrådet möjligen kunde ha överseende med att inte 
lantrådet själv nämnde den här artikeln i sitt anförande och ändå besk-
riva vad meningen är med ett sådant uttalande. Man säger att man inte 
får ekonomin i balans men siffermässigt går det att ordna. Jag menar att 
frågan är intressant. 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Vi kanske kan beröra frågan på detta sätt. Ett enskilt budgetår säger säl-
lan allt om landskapets ekonomi och huruvida den är i balans eller inte. 
Ett enskilt budgetår berättar mycket lite om den saken. Däremot har vi 
pratat onödigt mycket om det ackumulerade underskottet eftersom det 
inte är kopplat till några skulder i landskapet. Jag tycker att vi pratar 
alldeles för lite om det ackumulerade ogjorda underskottet när det gäller 
åtgärder. Landskapsregeringens har framförallt lyft, vilket kommer att 
aktualiseras i tilläggsbudgeten som blir klar i morgon, hur mycket arbete 
vi fortfarande har att göra. Jag tycker att vi ska fokusera vår diskussion 
på hur vi möter morgondagens utmaningar. Hur får vi pengarna att 
räcka till, framförallt till allt vi har framför oss att investera och reinve-
stera i? 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Lantrådet sade att den ekonomiska politiken som förts 
har både har varit stimulerande och stabiliserande och att affärsbokfö-
ringen visar ett positivt resultat och det stämmer ju i siffror, för det står 
på sidan 245. Vi bör komma ihåg att där ingår tömningen av utjäm-
ningsfonden på 6,47 miljoner. Utan utjämningsfonden hade den affärs-
bokföringsmässiga siffran varit minus 3,7 miljoner, bara som en liten 
komplettering.  

Vad gäller de ogjorda arbetena så är det precis det som det ackumule-
rande underskottet beskriver. Det ackumulerade underskottet var 2013 
värt 39 miljoner. Men vad är ogjort och borde ännu finansieras? Så där 
har vi svaret på vad som ännu inte har gjorts. Det saknas 39 miljoner 
som ännu inte borde finansieras. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Gun-Mari Lindholm 

Talman! Ibland när man börjar läsa en bok så märker man att den var så 
spännande så att man måste bläddra till slutet för att se hur det slutar. Så 
gjorde jag med den här och då kom jag till bilaga 16, revisionsberättelsen. Jag 
tycker att den är väldigt intressant i den här boken. 
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Det var ett verksamhetsår där jag själv ingick i regeringen så jag har nå-
gorlunda koll på vad som hände, men det är ändå väldigt intressant att också 
läsa det i textform. 

Jag vill alldeles särskilt fästa uppmärksamhet vid att storleken av överfö-
ringen från pensionsfonden bör noga analyseras. Jag tycker att det är väldigt 
viktigt att man tar fasta på det, så att man inte tar ut för mycket att det tär på 
själva pensionsfonden. Vi har en pensionsansvarsskuld som ska räcka i 
många år och som kulminerar först efter flera år ännu, så detta bör vi hands-
kas med och analysera väldigt vördsamt.  

Jag har märkt att en del är väldigt intresserade av siffror, medan andra är 
väldigt intresserade av själva innehållet. Jag tycker att det skulle vara väldigt 
intressant om man istället kunde föra samman de här båda världarna. Det är 
ju det som man har försökt göra. På kansliavdelningen försökte vi skriva 
verksamhetsplan och målformuleringar så att målen också kunde vara mät-
bara. I ljuset av budgetmedel skulle man kunna föra ihop dessa. Man tyckte 
att mallen var väldigt svårarbetad och detaljrik. Det skulle vara väldigt viktigt 
att landskapsregeringen kunde föra samman detta så att man faktiskt fick 
mätbara välformulerade verksamhetsmål som då i relation till budgetmedel 
kunde stå i paritet med varandra och på det viset kunde man också lättare 
läsa både verksamhetsberättelsen och bokslutet. Jag hoppas att landskapsre-
geringen jobbar vidare med detta.   

Politik är att vilja någonting och det ska framgå också i målformuleringar-
na att man har en politisk styrning. Sedan är det andra som ska kontrollera 
att det faktiskt har följts hela vägen. 

Själva texten är väldigt välformulerad. Det är bra att man talar om målen 
och att man också talar om vad som är förverkligat, nu är inte budgetsiffrorna 
med, vilket jag tycker att de ska vara. Mycket av det som vi tog oss an när 
landskapsregeringens bildades, de olika reformerna och strukturella organi-
satoriska förändringar, har satts igång under de första åren och flera är för-
verkligade. Jag tänker på ombudsmannamyndigheten och vi har revisions-
myndigheten. Men det finns också projekt som är igångsparkade men som är 
angeläget att de också rors i land under den här mandatperioden. Jag är lite 
oroad över information som ges från olika håll när det gäller t.ex. KST, jag 
hoppas verkligen att den intuitionen, som vi hade när vi började arbetet att 
skylten ska hänga uppe 1.1.2016, fortfarande kvarstår. Och att man utöver 
detta kan börja fundera på om det är skäl att titta på äldreomsorgen. Vi har 
en angelägenhet att också diskutera den verksamheten.  

Det framkom under en annan diskussion när vi pratar om namnbyte på 
kansliavdelningen, att det skulle bli regeringskansli, om det är nödvändigt att 
fortsättningsvis ha en kansliminister. Kunde man inte ta bort kansliministern 
helt hållet? Med alldeles särskilt de glasögon läste jag det som står under 
ärendenas behandling i den här boken. Man kan konstatera att under 2013 
har flest ärenden hanterats på kansliavdelningen, över 400 ärenden på en-
skild föredragning och 57 plenifördragningar. Kansliministern har haft de 
flesta ärenden av alla ministrar. Jag tror inte att det är möjligt att sudda ut 
den ministern ifrån landskapsregeringen i ljuset av den här informationen. 
Många av de frågorna är också väldigt svårhanterliga eftersom de ligger på 
konstitutionell grund. Jag hoppas att även den diskussionen kan ta en annan 
vändning med den här informationen. Tack. 
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Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Frågan om uttagen från pensionsfonden är viktig. Det är 
frågan om jättemycket pengar och det är frågan om tidigare och nuva-
rande anställdas trygghet i pensionssystemet även om lagen tryggar ut-
betalningarna ändå. Men finansiering för det behövs ju också. Jag tror 
att det skulle vara skäl för landskapsregeringen att noga fundera på de 
principer och dokument som reglerar hur man ska placera fondens till-
gångar. Jag tror att den frågan kanske skulle vara ännu viktigare än frå-
gan om uttagen. Pensionsfonden har över 300 miljoner euro till sitt för-
fogande idag. Varje skillnad i procent i avkastning betyder 3 miljoner 
euro. Jag har själv suttit som finansminister och jag frågar mig om en fi-
nansminister ska sitta som ordförande för pensionsfondens styrelse vid 
sidan av allt det andra som man har att göra? Det finns skäl att noga 
överväga de här sakerna. 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Jag tror att det är väldigt viktig att erfarenheten som man själv bär med 
sig och när det gäller nya roller kan tänka sig hur det i framtiden kan se 
ut. Liberalerna har möjlighet att föra den diskussionen i finans- och nä-
ringsutskottet. Jag tror att det är väldigt bra att man faktiskt funderar. 
Bara för att det har sett ut på ett visst sätt tidigare så behöver det inte 
betyda att det är det enda saliggörande.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Vid sidan av en styrelse, som nog innehåller kompetenser 
på det här området, så finns det vid finansavdelningen en heltidsan-
ställd person som håller ihop det här paketet. Sedan anlitar man förstås 
många fondförvaltare vid sidan om. Men som jag sade, en procentsen-
hetsskillnad kan betyda 3 miljoner så det finns faktiskt möjlighet att för-
söka göra saker och ting bättre. Fokus på placeringarna är i väldigt hög 
grad på Norden och på Europa. Man har ansett att det är tryggt att pla-
cera så, men avkastningsmässigt och kanske riskmässigt också idag kan 
det hända att det här inte är fullkomligt rätt. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Mitt anförande berör effektivitetsrevisionen. Vi är väldigt nöjda 
med hur arbetet har kommit igång efter många år av förändringsarbete för att 
skapa en oberoende revision till skillnad mot den tidigare politiska revisionen 
som vi hade. Vi tycker att revisionen har gjort ett väldigt gott arbete vid 
granskning av vissa delområden vid ÅHS och kanske framförallt det som 
skedde i och med reformen av gymnasieskolan. 

Efter det noggranna revisionsarbetet kan vi bara konstatera att landskaps-
regeringen har sagt att man ska genomföra de förändringar som revisionen 
påtalar. Man har noterat vad som behöver göras bättre. Vi har inte någon kri-
tik att uttala just i det här skedet. Vi har en god revision, många påpekanden 
men vi kommer givetvis att bevaka att landskapsregeringen försöker åtgärda 
de saker som revisionen påpekar att är bristfälliga. 
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Det sades i revisionen att avtalet var kostsamt. Sedan har vi kunnat notera 
att arbetsgivarsidan inte till alla delar har kunnat utnyttja avtalet så kost-
nadseffektivt som möjligt. Det är som det är. Landskapsregeringen valde 
också att inte säga upp de temporära avtal som togs för ett år först, utan man 
valde att fortsätta med det avtalet som man har. Nu gäller det att se till att 
verksamheterna kan bli kostnadseffektiva och att arbetsgivaren utnyttjar 
möjligheterna i avtalet för att få en så god verksamhet som möjligt. Som 
lantrådet sade så finns det vissa barnsjukdomar ännu. Det finns fortfarande 
brister i schemaläggningen vid gymnasieskolan, i synnerhet till denna del 
kommer vi för vår del att ge landskapsregeringen en viss tid att åtgärda de 
sista bristerna i det, men om vi inte ser att så sker så får vi uppmärksamma 
frågan på nytt. Tack, fru talman. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Budget i balans och ekonomi i balans nämndes av ltl 
Perämaa tidigare. När man diskuterar det så pratar ltl Perämaa om bud-
get i balans. Jag ser hellre ekonomin i balans. Då tittar man inte på bud-
geten utan då borde man titta på bokslut. Det är bokslutet som har facit. 
Vad har hänt då? Då tittar man alltid på resultatet före fonderingar och 
reserveringar, det är ju det som är intressant. Ltl Perämaa satt senast i 
regeringen 2011 och det är det som han måste ta ansvar för, där hade 
man över 16 miljoner minus. Sedan kom 2012, det första året som den 
här landskapsregeringen måste ta ansvar för, och då var det minus 8,8 
miljoner. Det har sedan sjunkit till 3,7 miljoner och nu budgeterar man 
för plus 4,4 miljoner. Så det är på väg åt rätt håll. Att prata om det ack-
umulerade underskottet är begrepp som inte använts på många andra 
ställen. Det är ett ganska märkligt sätt att resonera. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Det här, om något, var vid sidan av anförande i varje fall. Jag begärde 
just att lantrådet skulle svara på en fråga lite vid sidan av anförandet så 
jag kan svara på det här också. Frågan om ackumulerat underskott är 
egentligen inte alls oväsentlig. I omvärlden är svaret på en sådan fråga 
närmast hur stor lånebörda ett land har. Ofta anges det i förhållande till 
BNP och det kan man förstås välja. Ett ackumulerat underskott har vi 
hanterat med vår likviditet än så länge, men till slut så blir det en låne-
börda som är enkel att beskriva. I Finland kommer man att placera 100 
miljarder euro efter det år som har gått. Att beskriva landskapets eko-
nomi utan att beskriva hur ekonomin har gått åren före blir väldigt 
bristfälligt. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Jag kan hålla med om att det finns en vikt av att titta 
på ackumulerat underskott, med det är ju mera för att tala om riktning-
en om vart man är på väg. Från när räknar man ackumulerat underskott 
och är det relevant att räkna från det? Har vi inte haft en ekonomi före 
1993? Hur har det sett ut fram till nu? Det här blir jättesvårt. Det bästa 
vore om man får förändra hela budgeterings- och bokslutssystemet till 
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att använda oss av affärsbokföringens principer. Tittar man på dem som 
vi redan har nu så måste man se båda sidor av det här. Jag tycker att 
oppositionen bara pekar på en sida och det är det ackumulerade under-
skottet, för det hittar man och det är fel. Men man säger inte att vi har 
minskat på personalsidan. Det resultatet som man ska titta på i affärs-
bokföringen ser bättre ut än tidigare. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Ekonomi är fantastiskt på det viset, det grundar sig på siff-
ror och man kan visa upp det som man själv tycker är intressant ur en 
väldigt omfattande bokslutssammanställning.  

Tanken på att gå in för ett budgeteringssystem och ett redovisnings-
system, bokslut enligt affärsbokföringsprincipen, den är intressant. Jag 
motsätter mig inte den tanken. Men man kan i varje fall inte budgetera 
enligt en princip för att sedan då välja att redovisa enligt en annan prin-
cip när det kanske passar bättre just då. Jag har inte alls nekat till att vi 
under förra mandatperioden gjorde stora underskott också. Vi får 
komma ihåg att klumpsumman då var nere i 176 miljoner som lägst, 
medan den nu är rekordhög på någonstans mellan 210-220 miljoner. Så 
situationen är det viset helt annorlunda.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sara Kemetter 

Tack, fru talman! Bästa lagtingsledamöter, jag ska börja anförandet med att 
kommentera lite landskapsregeringens berättelse. 

Detta är en analys över vad regeringen rott iland under 2013. Det är, som 
ltl Gun-Mari Lindholm sade, intressant att analysera vad som förverkligats 
och vilken väg man nu behöver välja för att uppnå nästa mål. Jag måste säga 
att den socialdemokratiska gruppen är mycket imponerad av vad vi tillsam-
mans kan åstadkomma under tydlig och strukturerad ledning. Nu ser vi re-
sultatet av den förändringspolitik som utlovades under valrörelsen 2011.  

Vi känner alla till den tuffa ekonomiska tid som varit, det har inte varit lätt 
att sitta med i den här regeringen och tuffa beslut har tagits, men även vad vi 
har framför oss. Den finländska ekonomin växer inte i år, men under senare 
hälften av nästa år tar den ekonomiska utvecklingen en svag vändning mot 
det bättre. Positivt är att vi fortfarande har inflyttning till Åland. Arbetslös-
hetssiffrorna har inte ännu spårat iväg så det är positivt för Åland, men 
skrämmande när man följer med riket och Sverige.  

 Finansministeriet i Finland spår också att Finlands ekonomiska utveckl-
ing, i samband med det budgetförslag som ges nu mitt i september, kommer 
också att få konkreta siffror att vara lite mera positiva. Samtidigt får vi läsa 
om Krisen i Ukraina, EU:s sanktioner mot Ryssland osv.  

Den offentliga skulden, statens och kommunernas gemensamma skuld, 
kommer nästa år att stiga över EU:s smärtgräns på 60 procent. Finska sta-
tens totala skuld uppgår till närmare 100 miljarder euro. Här på Åland kan vi 
verkligen tacka regeringen och även tidigare regeringar för att vi inte har tagit 
lån till vår drift. Det behöver upprepas så att ålänningarna verkligen förstår 
hur otroligt viktigt det här är. Trots ett ackumulerat underskott så har vi inte 
lånat pengar. Vi är inte skyldiga någon någonting. Känn efter kära vänner på 
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känslan av att vara skuldfri! För snart kommer kanske den situationen att 
ändra sig. 

Fakta är att vår affärsbokföring visar en verksamhet i balans. Vi ser en klar 
positiv trend. Vi gör oss av med mindre än vad vi får in. Regeringen har brutit 
trenden. Däremot är vi socialdemokrater oroliga över att vår likviditet inte är 
i balans snarare i obalans. Vi behöver omgående politiskt diskutera våra 
kommande infrastrukturella investeringar. För ska alla drömmar förverkligas 
så måste vi uppta lån och det är inga små lån som behövs. Denna verklighet 
är ett område som vi socialdemokrater anser bör debatteras intensivare. Vi 
behöver se på helheten och på det totala investeringsbehovet. Då först kan vi 
analysera och diskutera vad som ska prioriteras. Inte bara lova vad som helst 
i tidningarna, utan att ha gjort en helhetsanalys.  

Regeringen har varit aktiv, 24 lagförlag har kommit på lagtingets bord flera 
av vilka är stora samhällförändrande lagar. Även reformerna har tagit fart. 
Intressant blir att följa arbetet med ÅDA, kommunernas socialtjänst, skap-
ande av ett affärsverk samt hur det nya servicecentret utvecklas. Dessa 
enorma projekt är en del av ett reformarbete och är någonting nytt på Åland. 
Vi är på framkanten igen. Det är visionsarbete.  

Avslutningsvis vill jag nämna två punkter; ÅHS och gymnasieskolan. ÅHS 
har debatterats mycket under åren, men så lugnt som det är nu har det sällan 
varit. Detta kan vi socialdemokrater endast se som ett tecken på ledarskap 
inom förvaltningen och i styrelsen. Snart har även ÅHS samma ekonomisy-
stem och budgetstruktur som landskapet. Det är reformer som sker parallellt 
och här kan vi också vinna mycket med digitalisering. 

 Gymnasieskolan har en viktig funktion och många barnsjukdomar har un-
der processens gång lyfts fram. Mycket är löst men barnet har ännu feber. Vi 
socialdemokrater är bekymrade över att läget ännu inte är helt lugnt. Det har 
blivit bättre, men problemen med schemaläggningen är inte lösta. Problemet 
föreligger vara hur man ska hantera periodiseringar och HUT-programmet. 
Systemet är för komplext. Det finns för många faktorer att ta hänsyn till. 
Dessutom saknas det fortfarande rutiner och underlag för bra schemalägg-
ning. Erbjuder vi idag för många utbildningar? Låser HUT-systemet för 
många lärare? Små grupper och unika lösningar är dyra men åtminstone jag 
anser att bra utbildning ska få kunna kosta. Det är också en diskussion som vi 
måste föra. Ska vi ta lån för att skapa stora investeringar? Ska vi inte också 
satsa på framtiden och satsa på de ungdomar som ändå ska fortsätta att 
bygga upp det här samhället?  

Viktigt för socialdemokraterna är att det erbjuds möjlighet att avlägga stu-
dentexamen parallellt med en yrkesexamen, men eftersom vi har så många 
linjer och så få elever så försvåras helheten och priset går upp.  

När vi analyserar helheten och försöker sänka febern hos barnet så är det 
viktigt för oss socialdemokrater att statusen på yrkesutbildningen lyfts på den 
nivå den är berättigad. Det är viktiga yrken i vårt samhälle och ytterligare så 
behövs det en beredskap att möta elever i behöv av särskilt stöd. Inte bara i 
gymnasieskolan utan redan genom tidiga insatser. Det här är också projekt 
som jag gärna skulle se att vi skulle jobba vidare med tillsammans. Tack.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Med risk för att det blir mycket siffror men affärsbokföring-
en, budgetuppföljningen är ju olika såtillvida att affärsbokföringen peri-
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odiserar investeringar också. Det här kan innebära att man här går in för 
att man ska satsa på en dyr bro eller någonting och följande år kanske 
det inte ger någon effekt i själv affärsbokföringen eftersom det kommer 
att förverkligas någon gång längre fram. De investeringar som har gjorts 
i det här tas via avskrivningar in i affärsbokföringen. Det krävs ju en 
finansieringskalkyl vid sidan av den för att kunna se vilket lånebehov 
som finns. Därför är det lite vanskligt att ljuga över affärsbokföringen i 
den här situationen när vi ska göra stora investeringar. Budgetuppfölj-
ningen tar kostnaden mera direkt. Precis som ltl Kemetter sade, så 
kanske en affärsbokföring kan visa ett hyggligt resultat, men ändå kan vi 
få likviditetsproblem och skuldsättningsproblem vid sidan av det. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Det är det här som jag vill att vi öppet ska börja diskutera tillsammans 
och det lyfte också revisorerna fram här i slutet av rapporten. ”Används 
alla anslag som beviljats i budgeten de senaste åren måste denna 
summa finansieras med lån eller på något annat sätt. Hittills har ingen 
upplåning behövts eftersom anslaget utnyttjas senare än det budgetår 
det beviljas.”  

Får vi ordning i ekonomin så ser vi verkligen att regeringen har lyck-
ats spara och de har också lyckats hitta nya lösningar för att effektivera. 
Men, kära vänner, vi kommer säkert inte att slippa undan att låna. Vi 
måste gemensamt diskutera hur vi ska prioritera och vad som är viktigt. 
För vi kan säkert inte belåna det åländska folket så att allting som vi vill 
förverkligas. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Lån för investeringar speciellt sådana som har effekt på 
driftbudgeten på sikt, som sparar in sig, så har vi länge varit medvetna 
om att man hamnar förmodligen där för att alls kunna motsvara de för-
väntningar som har byggts upp via kortruttsmeddelandet och det finns 
behov av andra satsningar också. Så det ska man inte vara främmande 
för. Man vill inte låna pengar för driften. Så till den delen tycks social-
demokraterna och liberalerna ha samma åsikter. Den dagen närmar sig 
då likviditeten börjar bli alltför ansträngd för att kunna förlita sig till 
den. Om man inte väljer, som i budgeten för 2014, att lyfta in en pott av 
PAF-pengar ytterligare, vilket just nu fungerar som den likviditet som vi 
lever av idag. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Jag kan till vissa delar tycka att det var lite vågat av ltl Sara 
Kemetter att påstå att läget är lugnt i ÅHS. Vi har en hel yrkeskategori, 
tehyiter, som inte är nöjda med sin lönesättning. Liberalerna vet att 
psykiatrin och neurologin önskar sig ökade resurser. Frågar man ute i 
det åländska samhället så är det många som fortfarande väntar på tand-
vård. 
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Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Jag är glad att ltl Katrin Sjögren tar upp det här. Jag är 
jättestolt över hur långt vi faktiskt har kommit med tandvården med 
tanke på vad det står i regeringsprogrammet. I förra veckans tidningar 
kunde man läsa två stora uppslag där småbarnen får sina mjölktänder 
räknade. Det är en stor framgång för hela Åland. Det gäller bara att 
jobba vidare på det här sättet och kämpa med att få åldersgränserna 
höjda mer och mer. Vi vet alla att om vi har dåliga tänder så mår ingen 
av oss riktigt bra. Tack för den repliken. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Det är mycket bra att undersökningarna kommer igång igen. 
Det har varit en paus här på några år. Samtliga har haft den ambitionen 
att det ska fungera, att man skulle kunna undersöka barn och utvidga 
undersökningarna till äldre. Samtidigt kan vi läsa i landskapsregering-
ens berättelse att man har problem, man vill ha politiska riktlinjer hur 
man ska utveckla tandvården. Under social- och miljöavdelningen står 
det att man inte får det. Så det finns nog en hel del arbete för den poli-
tiska landskapsregeringen att göra när det gäller tandvården. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Vi är i starten av det här arbetet. Ingenting är ännu 
riktigt slutfört. Det är många projekt på gång. Jag är jätteglad att vi har 
kommit så här långt. Jag hoppas att vi tar ännu ett kliv vidare före vi går 
in i nästa valperiod. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Brage Eklund 

Tack, fru talman! Jag tänkte närmast beröra effektivitetsrevisionen och det 
betänkande som vi i finansutskottet har behandlat. Jag har varit med under 
behandlingen, men var tyvärr inte närvarande under själva klubbningen. Jag 
omfattar ju utskottets betänkande. 

Jag vill ändå beröra några frågor och utveckla dem lite mera än texten i be-
tänkandet. Det är närmast gymnasiereformen. 

Först vill jag ge beröm till den nya revisionsmyndigheten som har gjort ett 
bra arbete när det gäller revisionen över ÅHS och Ålands gymnasium. Det är 
ett noggrant arbete och många av de frågeställningar som vi inom Ålands 
framtid har ställt oss tidigare får vi svar på här. Man kan klart och tydligt se 
att en stor del av de ökade kostnaderna beror på lönekostnaderna. I samband 
med starten av hela reformen hade man inte gjort tillräcklig noggrann plane-
ring och noggranna förstudier på själva igångsättandet, på grund av detta 
blev det ganska höga inkörningskostnader. Som revisionen visar har man fått 
en stagnation på kostnaderna och det är bra. Men det visar också att när man 
går in i nya reformer och förändringar så bör man ha torrt på fötterna och 
vara noga insatt i vad det innebär när det gäller löneavtal, löneförhandlingar 
och vad det kommer att kosta i slutändan. Det har man inte gjort här. 

Ordförande sade att revision är historia. Så är det. Det är alltid en gransk-
ning av det som har varit. Men man måste också kunna ta lärdom av det som 
man gör fel. 
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Utskottet skriver: "Utskottet förutsätter att landskapsregeringen vidtar 
åtgärder med anledning av Lanskapsrevisionens granskning för att säker-
ställa att verksamheten bedrivs så kostnadseffektivt och ändamålsenligt 
som möjligt.” Jag hoppas att landskapsregeringen tar åt sig av det för annars 
kommer vi aldrig till rätta med någonting om man inte tar åt sig av det som 
revisorerna anser att man kan förändra. Totalt rör det sig om ökade kostna-
der på 2 miljoner för hela reformen. Jag hoppas att man med bra arbete 
framledes kan komma på rätt här och få de bristfälliga schemaläggningarna 
på rätt.  

Jag har ett barnbarn som idag går i gymnasiet, i yrkesskolan. På det viset 
är jag lite insatt i hur schemaläggningen fungerar. Jag tycker inte det är bra 
om man har en lektionstid på en timme på morgonen och en timme på efter-
middagen. Mitt på dagen vet de inte vad de ska göra. Bor man ute i Hammar-
land så far man inte hem fram och tillbaka. Det måste kunna gå att förändra. 
Jag vet inte vad det beror på. Jag är inte insatt och kunnig i sådant här men 
jag tycker att det verkar märkligt.  

Så mycket mera tänker jag inte beröra. Jag tycker att myndigheten har 
gjort ett väldigt bra arbete. Jag hoppas att landskapsregeringen tar åt sig av 
det här. Jag vill i varje fall citera ett påpekande här i revisionsrapporten. 
”Ingen i Ålands gymnasiums i ledning har medverkat vid framtagningen av 
avtalet och man var därför inte insatt i avtalets detaljbestämmelser. Från 
arbetstagarna hade lärare vid Ålands gymnasium deltagit i förhandlingar-
na om avtalet. När avtalet skulle börja tillämpas inom den nya organisat-
ionen hade lärarna bättre kunskap än ledningen och följaktligen en star-
kare position.” Här har vi egentligen grunden till de ökade kostnaderna. 

Med de här orden så tackar jag för mig. Jag hoppas att man tar åt sig av det 
som revisionen har sagt.  

Vtm Roger Jansson 

Fru talman! Jag ska ge med anledning av de här två ärendena prata om två 
saker. Först det ärende som gäller enda behandlingen gällande revisionen och 
sedan det som vi har för remiss till utskott och då tänkte jag enbart tala om 
vad som är ekonomi i balans i självstyrelsens förvaltning. Tydligen slarvar 
man mycket med ekonomiska uttryck. Det gäller inte bara kollegan Perämaa 
och Asumaa utan det är alla andra som talar om ackumulerande budgetun-
derskott i den ekonomiska debatten i landskapet som jag har synpunkter på. 
Jag vill gärna förklara hur jag ser på den frågan så som varande, visserligen 
gammal men i alla fall, redovisningsekonom. 

Först om revisionen. Revisionen var bra tidigare med den led av resurs-
problem, hade för dåliga resurser. Nu när vi har avskaffat de av lagtinget poli-
tiska valda landskapsrevisorerna, som hade många fördelar oftast, så får vi 
hoppas att det ska fungera bättre framöver. Åtminstone har vi lagt till mera 
tjänstemannaresurser till landskapsrevisionen. 

Man kan konstatera att den nya lagstiftningen som vi tog blev extremt by-
råkratisk. Det fodras fyra sorters rapporter till lagtinget under året. Förr hade 
vi bara en årsrevision. Dels har vi den samlade rapporten i februari om effek-
tivitetsrevisionerna under året, dels har vi de löpande effektivitetsrevisioner-
na som kan vara 3 eller 33 under ett år, vi vet inte alls hur stora bitar de tar. 
Nu hade de tagit två stora bitar och då blev det inte så många under 2013. I 
samband med landskapets årsberättelse kommer då den årliga revisionen 
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som blir en bilaga, bilaga 16 i innevarande verksamhetsberättelse. Det var 
den tredje. Den fjärde är sedan att revisionsbyrån ska lämnas sin berättelse 
över sin verksamhet till lagtinget i september.  

Under utskottets synpunkter i betänkande så störs man av den här mång-
falden av byråkratin och föreslår att vi kunde ha en sammanhållen behand-
ling, gärna under våren står det. Nå, det är inte möjligt utan det blir väl under 
försommaren eller ibland till och med i början på hösten eftersom bokslutet 
ändå inte blir färdigt före medlet eller senare delen av våren.  

Däremot är utskottet tydligt med att sedan kan det förekomma effektivi-
tetsrevisioner under året som är av den arten att de behöver behandlas i ple-
num. Mitt förslag är att finans- och näringsutskottet skulle få den uppgiften 
att göra bedömning av effektivitetsrevisionerna under året, om någon av dem 
är av sådant innehåll och sådan tyngd att det kunde vara särskild plenibe-
handling. Då skulle det vara ett avsteg från principen som utskottet är tydlig 
med att man skulle ha revisionsbehandlingar en gång per år. 

Sedan över till det följande ärende som vi har till remiss. Jag vill tala om 
vad som är ekonomi i balans i självstyrelseförvaltningen. På sidan 55 i berät-
telsen som står det tyvärr så här och det är liksom öppet mål för alla som vill 
kritisera. ”Det ackumulerade budgetunderskottet uppgår i bokslutet till 
närmare 39,6 miljoner euro vilket är en ökning med knappt 9,9 miljoner 
euro från året före. Med beaktande av att den s.k. utjämningsfonden 
minskades med över 6,4 miljoner euro var skillnaden mellan budgetutgifter 
och budgetinkomster under år 2013 totalt ca -16,3 miljoner euro.” Det här är 
helt hållet ett teoretiskt resonemang och det baserar sig på den redovisnings-
princip som vi har haft i självstyrelseförvaltningen sedan 50-talet. Många av 
oss har velat ha en förändring på detta. Nu är det på gång, nu blir det en så-
dan förändring. Men fortfarande dras vi med den här föråldrade redovis-
ningsprincipen och budgeteringsprincipen där driftskostnader likställs med 
investeringskostnader, när man talar om dessa budgetresultat och budgetun-
derskott. Jag tror inte att det finns något land i världen som talar om acku-
mulerade budgetunderskott. Däremot talar alla om budgeterade underskott i 
den mån man skapar underskott flera år i följd och det är en väldig skillnad. 

Det är alltså inte sant det här resonemanget som förs om de ackumulerade 
budgetunderskotten. Det är ingen verklig ekonomisk beskrivning. Investe-
ringarna belastar budgeten men sedan gör man dessutom överföringar mel-
lan åren som alltså inte belastar budgeten på samma sätt utan det är precis 
tvärtom, motsatt effekt. Vi borde lämna diskussionerna om de ackumulerade 
budgetunderskotten och även om budgetunderskotten egentligen eftersom de 
blir så felaktiga. 

Vad är då den närmaste vetenskapen som vi kan hitta i redovisningarna? 
Nå, det är samma princip som följs inom affärsvärlden, samma princip som 
numera följs inom kommunerna, men som inte följs inom landskapet. Men i 
20 år nu så har varje berättelse innehållit de så kallade affärsboksluten. Där 
gör man en korrekt kalkyl över situationen. Därför har vi bakåt i tiden god in-
formation. 

På sidan 215-216 i verksamhetsberättelsen finns detta; affärsbokslut, dess 
resultaträkning och före det dess balansräkning. I bokslutsboken finns det på 
sidan 7-8. Sedan finns det också ett starkt försök av revisionsbyrån i bilaga 16 
i verksamhetsberättelsen över årsrevisionen. Men det innehåller också en all-
varlig brist som jag just ska återkomma till. 
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Intressant är att se på sidan 91 i bokslutslutboken, på den tabell som finns 
däröver åren 1998-2013. Den ger en ganska klar bild, särskilt på slutet här, 
att det är någonting fel i snacket om ackumulerade budgetunderskott och 
budgetunderskott. Kurvorna följer ju någorlunda varandra ända till 2010 när 
det börjar bli enorma differenser. Åren 2012 och 2013 är det nästan orimliga 
differenser. Det är ju för att det här systemet är så galet. Har vi anslag för in-
vesteringar som vi sedan inte kan använda utan skjuter dem mellan åren så 
blir det våldsamma underskott i den här typen av redovisning, men inte i en 
korrekt resultatredovisning.  

Därför ska jag nu visa en bild på hur det korrigerade affärsresultatet är för 
självstyrelsen under de här åren.  
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Här har jag då exkluderat, som ltl Carlsson tidigare här var inne på, det 

som är fel att man redovisar resultat efter uttag ur det som man kallar utjäm-
ningsfonden. De är borta här, så det här är de verkliga resultaten före man 
plockar någonting ur fonderna. Vi ser att det var kraftiga överskott under 
åren 2005-2008. Före det var det kraftiga överskott åren 1995-2000. Det är 
de perioderna som vi har kraftiga överskott, däremellan har det varit under-
skott. Vi ser att under åren 2009-2010 och 2011 särskilt, efter den här kraf-
tiga nedgången av klumpsumman, så blev det ytterst dåliga resultat och vi 
förlorade 70 miljoner då i förlustresultat. Tyvärr lider också den här redovis-
ningen av ett allvarligt fel av det skälet att man har använt uttagen ur pens-
ionsfonden och pensionspremien som balansmedel för resultaten. Men jag 
har inte brytt mig om att justera det, för det hade blivit för invecklat. Jag har 
inte heller tagit in inflationsjusteringarna i den här bilden. Det här är rimlig-
en det som man kan säga om landskapets resultat. Så här se det ut. Då har vi 
en ekonomi i balans under de blåa åren och så har vi en ekonomi i kraftig 
obalans under de röda åren. Men jag tror mig veta att år 014 kommer det att 
vara blå stapel igen. Det är det som vi har att förhålla oss till. Det säger ingen-
ting om likviditeten, den är en annan fråga. Det är klart att vi ska fortsätta att 
budgetera även för investeringar som vi kanske inte alltid hinner göras ome-
delbart. Men när det gäller resultatredovisningen så måste man använda sig 
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av det här tänkandet och belasta resultaten med investeringskostnaden, alltså 
avskrivningar och räntor. Det hoppas jag nu att ska bli fallet i landskapets re-
dovisning precis som i kommunerna och i företagen 

Jag har en bild till. 
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Det har sagts att man inte klarar av att minska sina på löpande driftskostna-
der i landskapsförvaltningen. Det kan vi också läsa i bokslutet på de här si-
dorna som jag har angivit i resultaträkningen, men det går även att läsa i den 
här budgetutfallsredovisningen. 

När det gäller verksamhetskostnaderna, alltså inte överföringskostnader 
utan den egna verksamhetens kostnader, så kan vi se hur de steg från 2004 
till 2008. Sedan var det en nedgång 2009 och 2010 och år 2010 berodde det 
på två skäl. Det var ett periodiseringsfel som hade gjorts på ÅHS de tidigare 
åren och som korrigerades det året och sedan var det en permittering som 
genomfördes. Det resulterade sedan att det blev en kraftig ökning av de här 
kostnaderna sista året 2011 under föregående regering. Man kan säga att det 
blev någon form av normal nivå då. Den nogsamma läsaren ser att sedan dess 
har kostnaderna gått ner. En sanering av landskapsekonomin pågår. Sedan 
hur framgångsrikt det blir under den här regeringens period återstår att se 
när vi får bokslutet för 2015. Tack. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Tack för ett mycket klargörande inlägg från vtm Jansson. 
Jag vill egentligen bara komma med ett påpekande och det gäller tid-
punkten för när man ska ha den gemensamma debatten kring revision-
en. Nu ligger det ju ofta i betraktarens ögon när vårvintern är här och 
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när sommaren vidtar. Men skälet till att vi bestämde oss för att ha de-
batten på vårvintern var nog att enligt den nya finansförvaltningslagen 
ska bokslutet vara klart den sista februari. Därmed så menar vi att det 
finns gott om tid för att ha det så tidigt på året som är görligt möjligt. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Tack för den kompletteringen. Vi har faktiskt alla orsak, 
landskapsregeringen och lagtinget, att arbeta för att det här ska lyckas, 
så att vi under sessionen som är i slutet av maj och i början på juni kla-
rar av den här biten. Det blir lite sent att göra det nu september. Vi är 
överens på den punkten.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Vtm Jansson använde bilder i sin presentation. Om 
jag inte missminner mig så gjorde jag likadant och även Karl-Johan Fo-
gelström. Då var vtm Jansson lite arg och tyckte att det inte var värdigt 
ett parlament, men nu verkar det vara så. Men det är historia så det är 
väl fritt fram igen nu då att visa grafer.  Det här var bara en liten paren-
tes med ett humorinslag.  

Nu har vi fått presenterat vicetalmannens grafer och siffror. Ser vi till 
dem så verkar den åländska ekonomin vara under kontroll och frid och 
fröjd. Det betyder att ingenting behöver göras framöver. Eller hur ska vi 
tolka det här? För mig blev det lite halv oklart, fast kanske någon annan 
tyckte att det var ganska klart. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Tack, fru talman! När det gäller grafer så har jag vänt mig mot att fira 
ner en stor vit duk och skymma bort konstverket. Jag har i kanslikom-
missionen föreslagit att vi skulle använda oss av de här, och det gjorde 
kollegan Asumaa senast. Så vi är nöjda med det. Och det gjorde jag 
också nu. 

Frid och fröjd i ekonomin? Nej, sannerligen inte! Det är ytterst svårt 
att få inkomsterna att räcka till för de önskade kostnaderna, för de kost-
naderna som vi vill ha, särskilt när det gäller kapitalkostnader, investe-
ringar, så att vi kan täcka avskrivningar och räntor. Kanske ännu inte 
räntor men avskrivningar åtminstone, men man bör också räkna räntor. 
Vi har stora bekymmer att genomföra de satsningar som vi vill göra. Det 
måste vi fortsätta att jobba stenhårt med. Men driftskostnaderna har vi 
på något sätt i alla fall under de här åren lyckats få lite pli på.  

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Att så är fallet kan vi väl hålla med om.  
Vad gäller affärsbokföringen eller budgetuppföljningen det kvittar, 

det är ändå samma, det är ändå pengarna som räknas. Det är debet och 
kredit som gäller. Går man över till affärsbokföring så anser jag person-
ligen att det är otroligt viktigt att få relevanta nyckeltal. En sådan bud-
getmotion gick faktiskt igenom här för några år sedan. Enda nyckeltalen 
vi har hittat nu i bokslutet 2013 är på sidan 11; Quick ratio och Current 
ratio. Vi kan se på betalningsförmågan att de redan går hyfsat rätt ner.  
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Som vtm Jansson sade, kanske det snart knackas på bankens dörr 
ifall vi ska klara av investeringarna, åtminstone om vi börjar läsa nyckel-
talen att de går rätt ner, åt fel håll.  

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Nyckeltalen blir negativa med det budgetsystem vi har nu, 
det inkluderar i budgeterna för stora investeringar så att man inte klarar 
av likviditeten utan man äter på den hela tiden. Det kan också bero på 
att de löpande kostnaderna, driftkostnader och överföringar, är för stora 
men där har vi faktiskt lyckats sanera det någorlunda.  

Ltl Asumaa säger att det är pengarna och det är debet och kredit som 
gäller. Ja! När det gäller en vetenskaplig redovisning av det ekonomiska 
resultatet så är det så. Därför säger jag; läs resultaten i affärsboksluten! 
Från 2015 blir det lättare när man lägger om systemet, men fram till 
2014 måste man göra det. Och sluta prata om de teoretiska ackumule-
rade budgetunderskottet! 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Karl-Johan Fogelström 

Fru talman! Jag kommer att beröra två områden, dels effektivitetsrevisionen 
men jag ska också tala lite om ekonomi i balans och det ackumulerade över- 
eller underskott som vtm Janson förtjänstfullt redogjorde för.  

Finans- och näringsutskottet har avgivit sitt betänkande i anledning av 
Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2013.  

Landskapsregeringen har inom lagstadgad tid angivit vilka åtgärder den 
vidtagit eller avser att vidta med anledning av Landskapsrevisionens iaktta-
gelser. Effektivitetsrevisionen har därmed fungerat på avsett sätt. 

Finans- och näringsutskottet framför i betänkandet att det inte är optimalt 
att lagtinget separat behandlar effektivitetsrevisionen och den ordinarie re-
visionsberättelsen. Det är mer rationellt med en sammanhållen behandling i 
lagtinget. 

I särskilda fall kan Landskapsrevisionen ändå under året lämna rapporter 
med ett innehåll som Landskapsrevisionen bedömer ha sådan dignitet att de 
inte kan lämnas till senare i samband med årsrevisionen. 

Landskapsrevisionen har själv och genom att anlita utomstående expertis 
genomfört en grundlig granskning av ÅHS (KPMG). Granskningen av Ålands 
gymnasium har Landskapsregeringen gjort själv, in house, så att säga. 

Det mesta av det som tas upp i granskningarna uppfattar jag som motive-
rat och väl underbyggt. Det väsentliga är att, som landskapsregeringen också 
gjort, regeringen tar till sig och åtgärdar det man bedömer är riktigt och nöd-
vändigt. Ett flertal av de punkter Landskapsrevisionen tar upp visar sig redan 
vara på gång och helt eller delvis åtgärdat. Detta är helt naturligt eftersom 
granskningen gäller kalenderåret 2013 och att vi nu är en bra bit in på år 
2014. Exempel på detta är arbetet med att införa nytt ekonomisystem, affärs-
bokföring och nytt budgeteringssystem i anledning av detta, uppbyggnad av 
ett nytt och integrerat IT-system för hela förvaltningen tillsammans med 
ÅHS, Mariehamns stad, Högskolan och intresserade kommuner – det s.k. 
ÅDA. Fler exempel finns. 
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Landskapsrevisionen i dess nya form har haft en god start och fyller en vik-
tig funktion dels för att kontrollera att saker och ting har gått till på ett lagligt 
och riktigt sätt och dels för att komma med påpekanden och rekommendat-
ioner för hur man kan utveckla och förbättra förvaltning och utveckling av 
landskapets verksamhet. 

När det gäller ekonomi i balans så ansluter jag mig helt till det som vtm 
Roger Jansson och flera andra sagt här idag, att det man ska titta på affärs-
bokföringens underskott eller överskott. Det här har gjorts under en lång 
räcka av år. I den graf som visades här framgick tydligt att utvecklingen abso-
lut är på väg i rätt riktning. Också om man beaktar ibruktagandet av utjäm-
ningsfondens sista del år 2013 så visade det ett underskott på 3,7 miljoner 
euro. Det är ungefär en procent av landskapsregeringens budget. Det är väl-
digt nära balans och riktningen är klar. 

När det gäller det som liberalerna har lite svårt att få grepp om, det så kal-
lade ackumulerade underskottet, så visades ett underskott på 39,6 miljoner. 
Landskapsrevisionen skriver i sin berättelse; ”används alla anslag som bevil-
jats i budgeten det senaste året måste denna summa per 31.12.2013 finan-
sieras med lån eller på något annat sätt. Hittills har ingen upplåning be-
hövts eftersom anslag utnyttjas senare än det budgetår det beviljas. Detta 
gäller främst anslag för olika typer av investeringar. På grund av den om-
ständigheten är landskapets likviditet fortsättningsvis god.”  

Nu är det så med de här besluten att det faktiskt är lagtinget varje år som 
bestämmer vad som ska genomföras och vad som inte ska genomföras. Man 
kan bestämma i vilken grad det uppstår ett lånebehov eller inte. Vi behöver 
inte sätta oss på pottan om vi inte är jätte nödiga. Vi kan reglera det här. Vi 
ska ta det här underskottet för vad det är. Som ltl Kemetter sade, vi är inte 
skyldiga någon en enda cent. Det bestämmer lagtinget från år till år. Viktigt 
är hur vi betraktar investeringarna. Vi har långa listor på investeringsbehov. 
Vi har fått ett kortruttsmeddelande som innehåller, i min mening, svindlande 
summor. Det finns också investeringsbehov på andra håll i det åländska sam-
hället. Man måste göra en rimlighetsbedömning här. Det måste vara balans 
mellan olika behov. Att man har tagit fram en utredning är inte ett grönt ljus 
för att allt som står i den utredningen ska genomföras nu eller senare. 

Diskussionen kring prioritering av investeringar så att vi kan behålla inte 
bara det affärsmässiga resultatet i balans utan att vi också vara likviditeten 
som helst gör att vi inte behöver gå till banken, utan att vi reglerar detta 
själva. Den här uppgiften är för hela lagtinget. 

Jag roade mig med att titta på siffrorna. Det är inte bara ltl Asumaa är en 
siffergubbe, jag är också det ibland måste jag erkänna, fast jag inte är lika fli-
tig med graferna. Jag såg att verksamhetskostnaderna i senaste bokslutet fak-
tiskt är lägre än vad verksamhetskostnaderna var 2008. Om vi inflationsju-
sterar det här så har vi de facto använt mindre pengar relativt sett än vad vi 
gjorde tidigare.  

Herr talman! Det här var det som jag hade på hjärtat. Tack. 

Ltl Katrin Sjögren  

Talman! Nu blir det bokstäver och inga siffror. 
Landskapsregeringens verksamhet är omfattande och tuffar sakta på 

framåt.  Det som salig May Flodin sade; politiker kommer och går men tjäns-
temän består. Jag vill ta upp tre olika viktiga saker. 
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För det första sjukskrivningarna som är oroande; 12 626 dagar eller drygt 
13 sjukdagar per anställd. Det är faktiskt en ökning med nästan 30 procent 
från i fjol när det gäller sjukskrivningstal i landskapet. Det är allvarliga signa-
ler. En del av ökningen kan förklaras av att sjukskrivningarna inom sjötrafi-
ken ökade och en sådan här utveckling har landskapet Åland definitiv inte 
råd med. Absolut inte! 

Landskapsförvaltningen måste vara modern, lyhörd och kompetent ar-
betsgivare. Det är en strid på kniven att attrahera nya arbetstagare. Självsty-
relsen behöver kompetent och välutbildat folk.  

Tittar man på siffrorna för medianlönerna i landskapet är det också ganska 
deprimerande och de talar sitt tydliga språk. Vi är mycket långt ifrån lika lön 
för likvärdigt arbete. Medianlönen är den lön som ligger i mitten av löne-
spannet. Den ger ofta en mer rättvisande bild av löneläget än medellönen 
som kan påverkas mycket av de högsta respektive de lägsta lönerna. 

Kvinnornas medianlön i landskapet är 3 005 euro och männens 3 530 
euro. Det är ganska stora siffror som också har konsekvenser på vilken pens-
ion man får och hur man klarar sig som ensamförsörjare. 

För det andra några synpunkter på den politiska landskapsregeringens 
prioriteringar. Många lagtingsledamöter är medvetna om att förvaltningen är 
djupt underdimensionerad inom vissa områden. Vi har redan idag helt enkelt 
svårt att hinna med den självstyrelse och den behörighet vi har. Vi är alla 
överens om att lagtinget ska säga vad och inte hur. Men som ledamot är det 
allt svårare att bilda sig en uppfattning om helheten till exempel när det gäller 
inrättande och indragande av tjänster. Antalet anställda bör redovisas som 
årsarbeten, gärna som en bilaga till budgeten, vilket alla har varit eniga om. 
Samtidigt konstaterar man i landskapsregeringens berättelse att det låter sig 
inte göras. Vi har inte ett sådant system som kan redovisa årsarbeten. 

Från liberalernas sida höjer vi på ögonbrynen när det gäller prioriteringar-
na. Man tillsätter tjänster, ökar bemanningen på trafikavdelningens allmänna 
byrå och man förstärker på motorfordonsbyrån. En ny lagstiftning om en ny 
energimyndighet är på gång och målet är att så småningom få flera anställ-
ningar. Hur mycket resurser och personal kommer den nya hembygdsrätts-
lagstiftningen att kräva? Det finns många frågetecken. 

För det tredje och sista några ord om integrationen. I den politiska översik-
ten, signerat lantrådet, får den erforderligt utrymme. Det är bra att vi får rät-
sida på hur Åland kan ta emot flyktingar. Det är mycket bra att integrations-
lagen är på plats och så småningom kommer kommunerna med sina integrat-
ionsplaner. På den kommunala sidan går det tyvärr lite väl långsamt. 

Landskapsregeringen har hittills inte heller fullföljt det man lovat för att vi 
ska få en heltäckande integration vilket var prioriterat. 

Vi vet att språk och arbete för vuxna inflyttade är centralt för en bra integ-
ration. Landskapsregeringen har understrukit att man prioriterar revidering-
en av landskapslagarna om arbetsmarknadspolitisk verksamhet och syssel-
sättningsfrämjande utbildning. En modernisering av den lagstiftningen skulle 
innebära att arbetssökande inflyttade kunde studera så kallade frivilliga stu-
dier, oftast i svenska. De kan man då stöda dem med arbetslöshetsförmåner. 
De frivilliga studierna ingår således indirekt som en del av de arbetskraftpoli-
tiska åtgärderna. Hos oss idag kan en arbetssökande inte studera frivilliga 
studier, alltså studier i svenska, eftersom vi inte har ett sådant system. Vi kan 
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helt enkelt inte stöda dem med arbetslöshetsförmåner. Det brådskar och det 
är en mycket väsentlig del för att vi ska få en heltäckande integration. Tack.  

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, herr talman! Tack ltl Katrin Sjögren. Det är mycket viktiga frågor 
som ledamoten lyfte fram. Jag tror att vi är ganska enade, framförallt 
vad gäller ojämlika löner. Det är en otroligt viktig fråga nu när jäm-
ställdhet och annat debatteras och diskuteras. Ska vi komma till skott 
med det här så behövs ju pengar. Det blir intressant att se vad som syns i 
kommande budgetar och om regeringen verkligen ger oss verktyg för att 
kunna skapa jämlika löner.  

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Det finns nog en hel del saker som behöver göras före; arbetsvärdering, 
lönekartläggning och löneprogram. Det är ett gediget och långsiktigt ar-
bete att få jämställda löner.  

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, herr talman! Det handlar också om kvinnans roll i samhället. 
Många kvinnor väljer att vara hemma ganska länge med sina barn och 
då blir de efter i alla löneförhöjningar och utbildningspaket. Så det gäller 
också hur vi ser på kvinnans roll i yrkeslivet och hur viktigt den är. Jag 
citerar Jens Stoltenberg, han sade att kvinnornas arbete i Norge är mera 
värt än hela den norska oljefonden. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Så är det. Det bästa sättet för kvinnor är att arbeta. Om man ser 
på medianlönerna i landskapet så har männen 500 euro mer i månaden 
än vad kvinnorna har. Det handlar förstås också om gamla strukturer 
som man behöver titta på och vad det är som samhället värderar. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Jag vill först ge en eloge åt ltl Katrin Sjögren. Jag tycker att det 
var ett bra anförande. Det var politik istället för processer, metodik och for-
mer som det många gånger blir prat om. Det var ett politiskt innehåll och det 
tycker jag var intressant. Politik är onekligen en lite speciell bransch. Min kol-
lega Eklund tog upp revisionsberättelsen så jag ska i stället ta upp landskaps-
regeringens berättelse och där borde det bli samma sak, oavsett vilka ögon 
som läser texten. Men jag noterade att man kunde uppfatta också den här 
texten på väldigt olika sätt. Det kanske är lite som moderaternas gruppledare 
Gun-Mari Lindholm sade, man ska inte bara prata siffror, man ska också 
prata innehåll. Det kan jag hålla med om. Men man ska inte heller bara prata 
innehåll och inte siffror utan båda sakerna hör ihop. Många gånger kanske 
man pratar utan vare sig siffror eller innehåll. 

Ltl Kemetter sade att det här var ett bra dokument, man ser vad som har 
förverkligats. Men gör man faktiskt det? Kan man se att det har blivit fri 
tandvård? Kan man se att samhällsstrukturreformen är på plats? Kan man se 
att den digitala agendan är förverkligad? Riktigt ärligt, är det verkligen för-
verkligat? Så är det ju inte alls. Frågorna utreds och utreds. 
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Tar vi t.ex. kommunernas socialtjänst så inte ens huvudarkitekten ltl 
Sundback och ltl Runar Karlsson verkar ju stå bakom den dess mera.  

Åva-Jurmo, som är ett aktuellt ärende, är en fråga som har utretts i 10-15 
år, kanske rentav 20 år. Nu är man precis framme för att trycka på startknap-
pen, ja då ska man diskutera det ytterligare ett varv med risk för att inte det 
heller blir någonting. Vad som riktigt har förverkligats och vad som inte har 
förverkligats tror jag att vi har lite olika åsikter om. 

Jag vill ta upp två politikområden som jag tycker att är intressanta. På si-
dan 35 tas språkrådet upp. ”Språkrådet fungerar som landskapsregeringens 
referensgrupp i språkärenden och leds av lantrådet. Nuvarande språkråd 
tillsattes i december 2012 och påbörjade sitt arbete under 2013”. Jag ska inte 
läsa upp allt men det sägs att protokollen finns tillgängliga på landskapets 
hemsida, vilket jag förstås är väl medveten om. Det sägs att man har hållit 6 
möten och man har diskuterat nationalspråksstrategin.  

Jag hörde till dem, och det sade jag också i den här salen, som uppskattade 
att lantrådet tog ledningen för språkrådet. Det signalerade åtminstone åt mig 
att lantrådet tyckte att det var viktigt att vi kan bevara vårt svenska språk 
också framöver.  

Tittar vi på vad som har hänt nu så har det enbart varit två möten under 
2014. Det sista mötet var den 3 mars och då diskuterade man enbart det som 
hände på finska sidan. Man skulle ha språkrättsrådet Tammenmaa hit och 
man funderade på att få hit JO Jääskeläinen, vilket är intressant för JO har 
definitivt en roll när det gäller att få Åland att fungera på svenska. 

Tittar man på de förtjänstfulla rapporter som språkrådet lade fram förut så 
är det noll, det kommer inga rapporter mera, det förekommer inte ens möten. 
Tyvärr har det helt och hållet stannat upp. Det bekymrar mig väldigt mycket 
när man hör att socialdemokraternas gruppledare säger att nu förverkligas 
det minsann saker och ting. 

Frågor som berör ålänningarna i sin vardag, t.ex. hur ska vi kunna få 
svenska bruksanvisningar när vi hör till det finska handelsområdet? Hur ska 
vi kunna få svenska kollektivavtal i god tid? Hur ska vi få hem våra ungdomar 
som studerar i Sverige och som inte får plats på den åländska arbetsmark-
naden på grund av språkkrav finska? Den typen av frågor, värderade lantråd, 
borde man diskutera i språkrådet. Nu händer det tyvärr inte speciellt mycket 
och det beklagar jag. 

Det finns ett stort ointresse för vårt svenska språk, ett ointresse som jag 
inte riktigt vet vad beror på. Troligtvis säger jag för mycket igen, men jag har 
förstått att självstyrelsepolitiska nämnden två gånger har tänkt ta diskussion 
med språkrådet. Men av olika orsaker vill man synbarligen inte ha den dis-
kussionen mera, antagligen för att hålla lantrådet bakom ryggen. Jag vet inte 
annars var det beror på. För mig är det här är enormt viktiga politiska frågor. 
Jag vet att lantrådet Camilla Gunell har haft en annan uppfattning och det re-
spekterar jag, men att centern och också moderaterna stillatigande håller 
med, det bekymrar mig jättemycket. 

Den andra frågan som jag vill ta upp är att lantrådet sade att näringspoliti-
ken har varit tillväxtfokuserad. Det låter väldigt bra. Men har det faktiskt 
hänt någonting i verkligheten när det handlar om tillväxtorienterad närings-
politik? Tänker man på att EU-stöden till näringslivet, som tidigare kom i 
form av företagsstöd, ska bli allt mera riskkapital, vilket näringslivet absolut 

40 



  

inte vill. Tänker man på strypning av LBU-medlen eller var hittar vi den till-
växtfokuserade näringspolitiken? 

I skrivningarna på sidan 122 finns det ett mål för näringspolitiken. ”Det 
övergripande målet för näringspolitiken är att skapa förutsättningar för en 
hög ekonomisk tillväxt genom att entreprenörer och företag startar nya och 
utvecklar befintliga företag.” Det här är ett väldigt bra och ambitiöst mål 
som jag tror att de flesta kunde sluta upp bakom, åtminstone gör vi det från 
Ålands Framtid. 

Följande rubrik är ”Förverkligat” och då kommer vi in på en väldigt ab-
strakt nivå. Det pratas om ökat antal hållbara arbetsplatser i skärgård och 
landsbygd. Man ska ha en breddning av näringsstrukturen i landskapet och 
ökad tillväxt i form av fler företag osv. Men det finns ingenting konkret över-
huvudtaget hur man tänker driva detta mål man har inom näringspolitiken. 

Avslutningsvis, herr talman, har man en berättelse över landskapsrege-
ringens arbete då borde man faktiskt också kunna utläsa vad som har för-
verkligats på riktigt. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Ltl Eriksson tar upp den mycket viktiga språkfrågan och 
försöker visa på någon skillnad mellan lantrådet och de övriga partierna 
i landskapsregeringen. Jag vill ge en lite mera rättvis bild över hur verk-
ligheten ser ut. Jag har upplevt ganska många perioder i Ålands land-
skapsregering. Jag kan informera ltl Eriksson och alla andra som är in-
tresserade att det har aldrig funnits en sådan vakenhet i landskapsför-
valtningen som det finns nu när det gäller att bevaka det svenska språ-
ket och reagera när det finns överträdelser. Under den här perioden har 
det spridit sig en uppfattning som säkert har påbörjats tidigare. Det är 
faktiskt vår viktigaste uppgift att bevaka det svenska språket och att 
språket mellan landskapet och staten ska vara svenska. Nuvarande 
lantråd har bidragit till den uppfattningen. Jag tycker att vi alla ska vara 
stolta över att vi faktiskt försvarar vårt svenska språk tillsammans. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag känner lite igen vicelantrådet Roger Nordlund när han säger att det 
här är mycket viktiga frågor. För mig är det mycket viktiga frågor. Jag 
har inte försökt visa på att det finns någon skillnad mellan lantrådet och 
övriga partier i landskapsregeringen. Precis tvärtom, jag konstaterade 
att tidigare i den parlamentariska språkkommittén, som finansministern 
Roger Nordlund själv ledde under sin tid som lantråd, då fanns det en 
väldigt stark skillnad. Socialdemokraterna ville inte jobba på samma sätt 
för det svenska språket som övriga partier ville göra, medan jag nu fak-
tiskt inte ser någon skillnad på partier bakom landskapsregeringen och 
det gör mig lite bekymrad. 

Avslutningsvis, i den här repliken, bäste vän Roger Nordlund, svenska 
språket är enormt viktigt för mig också i verkligheten. 
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Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Där har vi absolut en gemensam ståndpunkt ltl Eriksson och jag. Det är 
kanske en av orsakerna till att vi är aktiva politiker fortfarande. Jag 
tycker ändå att det har skett en ganska stor förändring under de åren 
som jag har varit med i politiken. Från att det har varit några politiker 
som profilerat och starkt drivit det svenska språket och ställning så har 
det idag blivit någonting som hela förvaltningen står upp för. Det är 
ganska naturligt egentligen för i vår förvaltning idag sitter på de flesta 
tjänster åländska ungdomar som är utbildade i Sverige. Då blir det 
ganska naturligt att man faktiskt står upp för det svenska språket för 
man kan inte finska såsom man kanske kunde för 25-30 år sedan i för-
valtningen. Det har blivit en helt ny situation. Det här är en av de abso-
lut största frågorna som man sedan måste ta hand om i Ålandskommit-
tén och lösa. Här finns annars grogrunden till en spricka mellan stats-
makten och självstyrelsen. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Den sprickan upptäckte jag redan i mitten på nittiotalet, så det är heller 
ingen nyhet. 

Det som vicelantrådet Roger Nordlund sade är intressant, att det 
finns en helt annan vaksamhet nu inom förvaltningen. Han sade att det 
har skett en stor förändring. Jag hoppas att vicelantrådet kan begära or-
det och berätta lite mera konkret var de förändringarna har skett och på 
vilket sätt. Inte är jag ju precis kalvad i skogen, nog vet jag fortfarande 
lite vad som händer i Ålands landskapsregerings förvaltning. Jag har 
inte sett den här förändringen, men jag har heller inte sett allt och det är 
väl helt naturligt att vicelantrådet vet mera vad som händer i förvalt-
ningen än vad jag vet. Men om det är en sådan stark vaksamhet nu, 
konkretisera det gärna mera för det är ett verkligt intressant uttalande. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Lantrådet Camilla Gunell 

Herr talman! Det är något förvånande, men kanske ändå inte, att det från 
Anders Eriksson kommer kritik mot språkrådet. Det är precis som Anders Er-
iksson själv konstaterade inledningsvis, språkfrågorna är mycket viktiga för 
landskapsregeringen. Därför tyckte vi också att det är lantrådets roll att leda 
språkrådet och göra det på ett bra sätt. Man måste komma ihåg att språkfrå-
gorna som är självstyrelsens grundfundament, ansvaret för dessa kan inte fö-
ras till något organ som står under landskapsregeringen. Det är alltid land-
skapsregeringen och dess ledamöter som bär det yttersta ansvaret för det 
svenska språkets ställning, dess utveckling och styrka i landskapet. Det an-
svaret har vi, tar vi och gör vårt bästa. 

Språkrådet är en referensgrupp till landskapsregeringen. Det betyder att 
landskapsregeringen använder sig av språkrådet när vi vill diskutera frågor. I 
språkrådet sitter representanter för staten, kommunerna, utbildningssektorn, 
vårdsektorn och landskapsförvaltningen. Dit för vi frågor när vill inventera 
och diskutera ett område, pröva en idé eller en tanke. 

På nästa möte, som hålls den 16 september, kommer vi att diskutera en 
språkpolicy för landskapsregeringens förvaltning och vi för den frågan till 
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språkrådet för diskussion. Det är inte antalet möten i språkrådet som ger nå-
got slags kännetecken för hur väl landskapsregeringen sköter frågan. Det är 
precis som vicelantrådet sade; förvaltningen idag har en klar uppfattning om 
hur de ska agera i språkfrågor. Det betyder att social- och miljöavdelningen 
driver frågor om Pharma Fennica på svenska. Det betyder att kansliavdel-
ningen driver frågor om fortbildning för poliser och räddningsväsendet om 
att få anvisningar inom polisväsendet på svenska. Frågorna hör hemma i för-
valtningen på olika punkter. Frågorna sköts där och det finns en stark mek-
anism att så fort det kommer något på finska hävda självstyrelsens rätt att få 
dessa dokument på svenska. Vi har en bra språkpolitik i landskapsregeringen 
och språkrådet är en referensgrupp. 

I april hade vi Corinna Tammenmaa här och diskuterade nationalspråks-
strategin. Även om jag vet att man från Ålands Framtids sida vill ringakta 
frågan om finska och svenska språkets ställning i landet som helhet så är det 
ingenting som landskapsregeringen ringaktar. Vi tycker att det är mycket vik-
tigt att staten fungerar på två språk så att vi kan fortsätta att fungera som ett 
självstyrt område inom republikens gränser. Det betyder att det måste finnas 
service på svenska inom vård, skola och inom statsförvaltning och myndig-
heter så att den svenska befolkningens behov kan tillgodoses. 

Vi kommer att fortsätta arbeta i språkrådet trots att vi nu har haft ett byte 
på sekreterarposten och därför kom in i en liten skarv här på vårkanten. Vi 
kommer att köra igång igen den 16 september. Precis som här sades så kom-
mer JO att besöka landskapet i höst, den 9 december. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Tack fru lantrådet. Jag tyckte att det var ett intressant anförande och 
klargörande på många sätt. 

Jag kommer så väl ihåg när det första gången offentliggjordes att 
lantrådet skulle leda språkrådet. Jag pekade då på problematiken om 
vilken nivå lantrådet ska hålla när hon är i språkrådet, en referensgrupp 
till landskapsregeringen. Men jag stödde det ändå, jag tyckte det var bra. 
Jag tolkade det som att lantrådet verkligen ville lägga politiskt tyngd 
bakom det här viktiga arbetet. Därför blir jag bekymrad när jag ser att 
det inte kommer några rapporter längre. Man har inte några möten dess 
mera. Det är klart att det inte är antalet möten som är avgörande, men 
nog visar det ju ändå om det är någon sorts aktivitet eller inte, speciellt 
när protokollen är offentliga. 

Tittar man i den parlamentariska kommitténs betänkande så var det 
någonting helt annat som man tänkte sig när det handlade om språkrå-
det. Det var inte alls meningen att det skulle bli någon vilande instans. 

Vi ringaktar definitivt inte nationalspråksstrategin, men vi tror att det 
blev övermäktigt för Åland om vi ska lösa språkproblematiken i Finland. 
Men vi bör fokusera på det åländska problemet. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Om man ska göra någon slags revision över arbetet för att främja det 
svenska språket på Åland så måste man nog titta bredare än bara på 
språkrådets verksamhet. Språkrådet är en referensgrupp och lantrådet 
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för fram diskussionsteman och ämnen i språkrådet för att få de belysta 
ur olika sakkunniga synvinklar. Det är fortfarande landskapsregeringen 
som helhet, med hela dess förvaltning och underlydande myndigheter, 
som för språkpolitiken tillsammans. I så fall måste man titta över hela 
förvaltningen och vilka mått och steg man har tagit på de olika avdel-
ningarna för att främja språkfrågor. Språkarbetet är idag integrerat i all 
verksamhet i landskapet. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag hade väldigt stora förväntningar på det som majoriteten kom fram 
till i den parlamentariska språkkommittén. Då skulle inte språkrådet bli 
någon vilande referensgrupp. Det fanns till och med ett annat namn som 
jag inte kommer ihåg. Man tänkte sig att det skulle vara instans som fak-
tiskt skulle vara språkpolitisk spjutspets och som eventuellt skulle 
kunna få lagstadgade formar. Så pass mycket djup hade man i diskuss-
ionerna då.  

Igen, värderade fru lantråd, nog är det svenska språket, åtminstone 
på den politiska nivån, lite satt på undantag just nu och det bekymrar 
mig.  

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Jag hävdar att Anders Eriksson har helt fel i sin analys om att det här är 
på något undantag. Det är det absolut inte. Vill man bilda någon typ av 
aktivistgrupp för språkfrågor då kanske man ska göra det någon annan-
stans. Språkrådet som en referensgrupp för landskapsregeringen finns 
ju till för landskapsregeringens behov. Vill man ha aktivistgrupper så 
hör de inte hemma där. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Självklart är det bra att man jobbar med de här frågorna i landskapsför-
valtningen, det ska man också göra. Problemet är att språkfrågan be-
gränsar sig inte bara till det som händer och sker i landskapsförvalt-
ningens vardag. Det finns i massvis med frågor utanför som berör ålän-
ningarna i sitt arbetsliv och i sin vardag. Även de frågorna är viktiga och 
något som man behöver jobba med aktivt politiskt och hitta alternativa 
lösningar. Det var precis det som om språkrådet gjorde för några år se-
dan. År 2008 och 2009 presenterade språkrådet ganska intressanta 
rapporter där man dels fördjupade sig i kollektivavtalsfrågan, språket i 
sjukvården och språket i handeln. Man kom också med intressanta lös-
ningar och förslag. Vi från Ålands Framtid tycker att här arbetet saknas i 
dagens språkråd. Vi behöver hela tiden ha en levande diskussion om hur 
vi tacklar ålänningarnas språkliga vardag och de problem som finns ut-
anför landskapsförvaltningen. Det kanske egentligen är den viktigaste 
biten om vi ser till språkfrågan och dess natur. 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Det är klart att det kring språket finns mycket frågor som ska lösas på 
olika plan och i olika sammanhang. Frågan om arbetsmarknaden som 
jag vet att man alltid från Ålands Framtid har framhållit att den för fo-
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kuserad på kunskaper i finska. Vi från landskapets sida har sagt att det 
är det privata näringslivet som anställer de kompetenser som de kräver 
och behöver. Vi går inte in och reglerar det från samhällets och land-
skapets sida. Sedan finns det naturligtvis konsumentfrågor och vi har 
också system för hur man tar upp olika konsumentkritiska frågor. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Självklart ska vi inte gå in och reglera vem näringslivet anställer. Däre-
mot måste vi hela tiden diskutera vad som är orsaken till att man frågar 
efter finskakunskaper i näringslivet. En del av den orsaken är helt klart 
den kontakt som krävs med finska myndigheter i dagsläget och de pro-
blem som kommer av att vi faktiskt tillhör landet Finland. Hur vi smi-
digast hanterar den situationen borde väl också vara en fråga för språk-
rådet. Där kommer vi ner på en konkret nivå. Där hittar vi konkreta frå-
geställningar som man behöver hitta nya lösningar och förslag på i takt 
med att Finland blir alltmer finskspråkigt. Om inte språkrådet och vi på 
den politiska nivån ska syssla med det här så då är frågan vem som ska 
göra det och hur man ska göra det. Ett språkråd som diskuterar förvalt-
ningens problem är visserligen lovvärt men man behöver utveckla 
språkrådets roll att se till hela det åländska samhället och hela den 
språkliga verkligheten. 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Hur handeln och näringslivet ska fungera sinsemellan är ju ett väldigt 
stort och komplext problem som naturligtvis är svårt för finska staten 
och Ålands landskapsregering att reglera. Det som vi har sett, bland an-
nat med den utredning som generalkonsulatet var med och tog fram här 
för något år sedan, är ju att handelsströmmarna lite håller på förändras. 
Landskapsregeringen anser att handelsströmmarna och hur de går inte 
ligger i våra händer att besluta om. Näringslivet och handlarna själva 
bestämmer själva hur de upprätthåller tidigare handelskontakter men 
kanske i allt högre grad också etablerar kontaktar västerut idag. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Igge Holmberg  

Tack, herr talman! Jag vill stämma in i lantrådets glädje över att vi har fått en 
ny integrationslag. Vi ska komma ihåg att om man ser Åland i ett lite större 
sammanhang så är hela Åland, inklusive Mariehamn, egentligen en skär-
gårdsregion. Utveckling i världen går mot en allt snabbare urbanisering. Att 
vi öppnar upp alla vägar för att få hit flera nya ålänningar är väldigt viktigt för 
allas vår framtid. Därför är integrationslagen och den kommande mottag-
ningen av flyktingar en sak som jag är säker på att kommer att bli positivt för 
hela det åländska samhället.  

Ltl Jörgen Pettersson 

Talman! Jag kan inte missa tillfället att när det gäller landskapsregeringens 
berättelse för år 2013 lyfta fram några av de frågor som på riktigt gör skillnad 
i livet vi lever. Detta ska handla om vad våra beslut i detta lagting och verk-
ställt av Ålands landskapsregering har gjort i den vardag där folk vanligen 
vistas. 
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Jag har idag hört er prata om begreppen ekonomi och sparsamhet och 
budgetering och underskott och överskott och tillväxtsiffror och affärsbokfö-
ring och så vidare. Till och med mina av arbetet i finans- och näringsutskottet 
synnerligen vana öron börjar få nog. Ja, tillvaron styrs av pengar men glöm 
aldrig att det finns andra värden som också är viktiga. Jag har förmånen att 
allt som oftast stå här i denna stol och prata ekonomi och finanser. Det ska 
jag inte göra nu. Jag vill peka på några saker som vi aldrig någonsin borde 
glömma i denna sal. Landskapsregeringens berättelse är en synnerligen bra 
grund för det fortsatta arbetet, men då gäller det att se bokstäverna lika tyd-
ligt som siffrorna. Det har jag försökt göra! 

Över hela Europa pågår ett ständigt arbete med att ställa om från fossila 
bränslen till hållbar energi. Det är vi rätt duktiga på i vårt landskap. Det 
framgår till exempel att det under fjolåret beviljades långt över 100 stöd till 
installerad solvärme på Åland. Dessa anläggningar producerade över 500 
MWh vilket kanske inte är så mycket men det är också 500 procent mer än 
för bara några år sedan och ett litet steg måste alltid vara det första. 

Jag noterar vidare från berättelsen att det som sätter färg och fläkt på alla 
samhällen är i gott skick. Inom den allmänna kulturverksamheten är det full 
fart överallt och gränserna flyttas allt medan vi står här och pratar. Pommern 
och Ålands sjöfartsmuseum är just nu juvelerna i museikronan. Så små-
ningom är jag säker på att Ålands museum också kommer tillbaka i full kraft 
efter renoveringen. Ett modernt samhälle kännetecknas inte bara av visioner 
utan också av dess förmåga att sköta om sin historia och framförallt berätta 
om den för andra. Ålands allra största tredje sektor, idrotten, är likaså vid 
gott mod både när det gäller spets och bredd och allt däremellan. Arrange-
mangen avlöser varandra och betraktade som förebilder finns det få som är 
bättre lämpade än våra hårt arbetande idrottskvinnor och – män. Nu ska inte 
landskapsregeringen gå in och peta så väldigt mycket i detaljerna men jag 
tycker det är väldigt viktigt att ständigt och alltid lyfta fram och applådera det 
arbete som dessa två och alla andra tredje sektorer gör varje dag året om eller 
24/7 som det numera heter. Föreningarna finns i vardagen och där finns 
också folket. 

Från kultur och idrott till bilar. Inte för att jag vill utan för att det är nöd-
vändigt. Jag begriper inte hur antalet bilar, bussar etcetera i landskapet stän-
digt kan stiga. Från år 2011 till i fjol steg mängden fordon med nästan 3 000 
till 42 386 stycken. Det är för mig obegripligt hur så mycket plåt och plast kan 
samlas på en liten ö som dessutom gör anspråk på att vara en grön ö i ett 
blått hav. Med anledning av uppgifterna i berättelsen vill jag gärna att någon 
minister tar reda på detta och försöker förklara varför det sker samtidigt som 
vi från detta hus och förvaltning strävar mot bättre utnyttjandegrad av samt-
liga offentligt ägda fordon. 

Läget i Ukraina och världen inspirerar till följande lilla spaning. Ålands 
ställning som demilitariserat och neutraliserat område är unikt i världen och 
något som fler borde ta efter. Jag noterar att man i berättelsen redogör för 
antalet marina besök till Åland. Det ser bra ut. År 2000 kom våra vänner i 
flottan till vårt landskap vid 32 dokumenterade tillfällen. I fjol hade vi blott 
18. Med militär närvaro är det ju faktiskt så att ju färre desto bättre. Alltid. 

Det är inte så enkelt att bygga åsnebryggor mellan de olika avsnitten men 
en annan siffra som minskat och som är både bra och dålig är antal anställda 
inom förvaltningen. Det är bra för vår gemensamma skattekista om färre ska 
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leva på den men det är självklart dåligt för de som drabbas. Inte desto mindre 
är det ett faktum att 948 personer arbetade vid den allmänna förvaltningen 
(alltså inte ÅHS-anställda) vid fjolårets utgång. Det är en minskning med 55 
personer vilket också speglas i bokslutet, särskilt i framtida bokslut. Från an-
tal anställda till lönesättning är steget inte väldigt och här tar jag avstamp i 
den jämställdhetsdebatt som förs ständigt men ändå för lite. Medianlönen i 
hela förvaltningen med skolor och polis och allt uppgår för män till 3 530 
euro per månad. För kvinnor är motsvarande siffra 3 005 euro, alltså drygt 
500 euro mindre per månad. Men! Inom den allmänna förvaltningen hittar vi 
det lysande undantaget, här tjänar kvinnor i medeltal också, enligt berättel-
sen, 3 005 euro per månad medan männen ligger på 2 850 euro. Det är dock 
enda förvaltningen där kvinnor i medeltal tjänar mer. Jag hoppas detta ska 
bli förebilden även för övriga avdelningar. 

Viktigare än alla pengar i världen är den hälsa som vi får men tenderar att 
ta för dåligt hand om. Därför är jag glad över att se satsningarna på friskvård 
som sker i vår förvaltning. Subventionen uppgick i fjol till drygt 20 000 euro 
och jag är säker på att dessa pengar hör till de allra bäst investerade slantar-
na. Men! Jag noterar en liten minskning under fjolåret och ber lantrådet se 
till att folk inte bara sköter landskapets affärer utan också sköter om sig 
själva. Det vinner vi alla på. 

Och eftersom vi diskuterar alldeles för lite jakt i denna församling tänkte 
jag med en timing som i dessa jakttider är i det närmaste perfekt kort och of-
ficiellt slå fast följande. Den åländska jägarkåren skjuter nuförtiden mindre 
än förr. Inte bara sjöfågel utan också fyrfota vilt. Det blev knappt 3 200 rå-
djur i fjol vilket är bara hälften av vad som föll för 20 år sedan. Det föll exakt 
184 älgar i fjol att jämföra med 258 för 30 år sedan. Till detta finns det både 
rutiga och randiga förklaringar men det visar väldigt tydligt på att vi måste bli 
bättre på att ta hand om de vilt vi har. På vår väg mot ett hållbart samhälle 
utgör skörden av naturens överskott en väldigt viktig del. 

Mina åsnebryggor blir allt rangligare men från rådjur och älgar går vi till 
havsörnar där populationen idag är större än kanske någonsin. Under fjolåret 
ringmärktes hela 110 ungar vilket utgör en fjärdedel av hela landets örnar. 
Denna utveckling ser ut att fortsätta då ju det levande livet förökas närmast 
exponentiellt. Om det är bra eller dåligt låter jag andra bedöma. Örnar är fan-
tastiska varelser men de går också hårt åt mer fredliga arter vilket ju är själva 
vitsen med det livet. Det förefaller dock som om örnarna för en odelat positiv 
effekt med sig. De äter skarv och håller det beståndet nere. 

Och på tal om skarvar ska jag avsluta denna min lilla ekonomilösa betrak-
telse med några ord om vår egen färjtrafik. Under fjolåret transporterade vi 
svindlande en miljon passagerare till och från våra skärgårdsöar. Det var nå-
got färre än året innan men ändå många. Det underliga är dock att medan an-
talet människor minskade så ökade antalet fordon med nästan 15 000. 
Kanske finns här någon koppling till mitt tidigare konstaterande att mängden 
fordon på Åland bara ökar och aldrig minskar.  

Och allra, allra sist, talman. Det finns en noggrann sammanställning över 
alla linjer som landskapsregeringen sköter på sidan 244 i redogörelsen. De 
enda linjerna som visar plus är Töftölinjen, Björkölinjen, södra linjen och 
Ängösunds linjen. Övriga backar och mest av dem Åva-Jurmolinjen där anta-
let passagerare minskade med 9 procent och antal fordon med 8 procent. Det 
är fakta från ett enskilt år och behöver inte betyda så mycket men visst ger 
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denna tabell stöd för vikten av att investera våra begränsade tillgångar så rätt 
som möjligt i framtidens skärgård. 

Och eftersom så många andra pratat om det ackumulerade underskottet 
som finns eller inte finns, beroende på vem man frågar, vill jag också på-
minna om det ackumulerade överskott som Åland de facto är. Vi har mer 
fred, bättre skolor, finare kommunikationer, lokalare sjukvård, mindre ar-
betslöshet, närmare till jobbet och tusen andra fördelar som människor i 
andra regioner bara kan drömma om. Det kan vara bra att minnas när man 
pratar om läget igår, idag och i fortsättningen. Tack, talman. 

Christian Beijar, replik 

Herr talman! Ltl Jörgen Pettersson förvånas över mängden fordon som 
ökar hela tiden. Jag fick i alla fall uppfattningen att det inte var enbart 
till fördel. Att vi behöver utveckla kollektivtrafiken är en sak som social-
demokraterna hela tiden har påtalat. Jag hoppas att ledamoten i fram-
tida diskussioner i stadspolitiken då också stöder tanken om en avgifts-
fri kollektivtrafik i Mariehamn.  

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Tack ltl Beijar som jag tror att har blandat ihop sina sitser 
lite möjligen. Det här är Ålands lagting, här diskuterar vi landskapets 
angelägenhet. Vad som händer i stan är nog en annan femma. Men trots 
det så är jag nog väldigt mycket för kollektivtrafik i Mariehamn. Jag är 
också av den åsikten att folk nog ska betala för sig själva. Det blir alltid 
bäst i sista ändan. 

Christian Beijar, replik 

Herr talman! Jag blandar inte ihop mina olika roller. Trafiken är rörlig 
och den rör sig bland 16 olika kommuner. Det var därför som jag i det 
sammanhanget speciellt tog upp Mariehamn. När det gäller kollektivtra-
fiken så tycker jag att det är väldigt viktigt för oss socialdemokrater om 
kollektivtrafiken skulle bli avgiftsfri i hela landskapet. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Jag vill då bara påminna om att begreppet avgiftsfritt är 
ju synnerligen missvisande eftersom avgifter alltid betalas. Det är alltid 
någon som måste betala löner. Då är det bättre att den som nyttjar också 
betalar. På det viset når man en rättvisare fördelning när man det kom-
mer till saker som att ta sig fram här i världen. I Mariehamn lever man 
faktiskt i den verkligheten att de längsta avstånden kanske är fem kilo-
meter. Det är verkligen inte avstånd att tala om och det tror att man kan 
hantera genom att ha en utbyggd kollektivtrafik som var och en betalar 
för själv. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! Det var en intressant utveckling av revisionsberät-
telse, det rörde sig förstås inte så mycket om siffror. Ltl Pettersson 
nämnde andra värden än siffror och det var helt rätt. 
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Jag fastnade för vissa saker, t.ex. jämställdheten. Han nämnde en av-
delning, som jag missade vilken, där lönerna var högre för damer än 
herrar.  

Han nämnde att sköta om historien, Pommern, museet och bilarnas 
antal som har ökat, men rent konkret kom inte ltl Pettersson med något 
förslag om hur man skulle lösa de här problemen.  

Jurmolinjen minskar. Jag vet inte hur jag ska tolka det, om ltl Pet-
tersson tycker att man ska investera där. Det skulle vara tacksamt om 
han kunde utveckla och konkretisera det filosofiska utlägget lite mera. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Jag kan kanske förstå om det blev lite för komplext för ltl 
Eklund som är mer van att vara ”hands on” i diskussionerna i utskottet. 
Jag tog mig uttryckligen friheten att först resonera kring siffrorna från 
effektivitetsrevisionen för att sedan gå in på att mera granska bokstä-
verna eftersom jag finner sådana minst lika intressanta som siffrorna. 
De områden som jag lyfte upp var sådana där jag tycker att det är viktigt 
att komma ihåg att det har gått bra i vissa fall och dåligt i andra fall.  

Det finns siffror här också ifall bokstäverna är svåra att begripa och 
om ltl Eklund vill läsa mer kring löner till kvinnor och män så finns det 
på sidan 229. Men det övriga kan jag återkomma till efteråt.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Jag vet att siffrorna finns där. Ltl Pettersson representerar ett parti som 
har suttit i landskapsregeringen länge. Ojämställdheten i lönesättningen 
mellan kvinnor och män har ju funnits hur länge som helst. Nu helt 
plötsligt har man aktualiserat det här som något nytt. Det är ju ingen-
ting nytt när det gäller ojämställdheten mellan lönesättningen. Man kan 
ifrågasätta varför det inte har gjorts någonting tidigare. Nu först lyfts det 
upp och då är det revolutionerande att man tänker ta tag i det. Jag tyck-
er att det är en skam att man inte har tagit tag i detta tidigare. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Tack för det förtydligandet. Nu ställer jag mig inte till ltl 
Eklunds syn på saker och ting, att om det har varit på ett sätt alltid så 
ska det alltid fortsätta att vara så. Ledamoten menade att eftersom vi nu 
har skapat ett system som har fungerat väldigt länge så finns det inget 
skäl till att göra någonting åt det. Jag är faktiskt av motsatt uppfattning. 
Det viktiga är att konstatera vad som just nu är galet och härifrån för-
söka göra någonting åt det. Det är ju som bekant för sent att vakna tidigt 
när det gäller att ändra läget så som det var för tio år sedan. Men vi kan 
förändra det läget som är idag.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Brage Eklund 

Tack, herr talman! Jag hade inte tänkt begära ordet men min repliktid var 
slut och jag blev tvungen till det eftersom ltl Pettersson ville få det till att jag 
var emot att det skulle ske förändring. Det var inte så som jag sade. 

Det här problemet har funnits hur länge som helst när det gäller ojämn-
ställda löner mellan kvinnor och män. Centern har suttit 30 år i landskapsre-
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geringen ihop med olika partier. Men hur har man jobbat fram det här? Det 
har ingenting hänt förrän nu under det senaste halvåret när det har aktuali-
serats lite mera. Jag är inte emot att det blir rätt. Det var inte så som jag sade. 
Jag bara ifrågasatte varför det inte har hänt tidigare. Det här är inget nytt 
problem. Då gäller det att rätta till det förstås, det är helt klart. Men jag är 
inte emot det som ltl Jörgen Pettersson ville få det till. Jämställdheten är en 
del. 

Sedan finns det andra saker som man också nämner här; bilarnas antal. 
Vad har landskapsregeringen gjort åt det? Har man kommit på några åtgär-
der för att få folk att minska anskaffandet av bilar? Kollektivtrafiken nämndes 
här. Idag finns det elbilar. Man har utvecklat alla typer av möjligheter att 
hitta på andra sätt att åka. Man behöver inte åka kollektivt alla gånger men 
man kan spara på miljön ändå, men inte har landskapsregeringen uppmunt-
rat det heller. 

Jag fick inte heller riktigt klart för mig vad ltl Pettersson ville med Jurmo-
linjen. Han sade att den minskade och man kunde tolka det som att han ifrå-
gasatte om det är nödvändigt att satsa på Jurmotrafiken eftersom antalet 
människor minskar på Jurmo och antalet passagerare på den linjen minskar. 
Hur vill ltl Pettersson utveckla den linjen? Jag fick inte grepp om det heller. 
Centern har varit lite tudelad nu angående hur man ska göra med satsningen 
på Jurmolinjen. Det kan vara bra att få ett förtydligande. 

Örnarna har ökat och det är positivt. Skarvarna ökar också och det är nega-
tivt. Vad man ska göra åt skarvarna? Det finns det heller inte något åtgärds-
förslag på från landskapsregeringen. Idag jagas det på licens och skarvarnas 
antal ökar hur mycket som helst. Det skulle vara bra om det kom ett förslag 
på hur man kan tackla det också. Tack. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack för det anförande, ltl Eklund. Jag ska fatta mig väldigt gott. Det vi 
har att hantera idag är landskapsregeringens berättelse för 2013. Det är 
alltså inte ett bokslut men nog så nära man kan komma ett bokslut. Jag 
tycker att man ska använda de siffror som har varit för att dra slutsatser 
inför framtiden. Men, läget att dra slutsatser i framtiden är inte i sam-
band med att man hanterar bokslutet. Det ska man göra i andra sam-
manhang. Av det skälet ville jag inte gå in på konkreta förslag, utan jag 
gjorde mina analyser av det som fanns i bokslutet. Om det framgick 
otydligt så ber om överseende. Jag ska försöka uttrycka mig enklare 
nästa gång. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! När man har en så här filosofisk utveckling av land-
skapsregeringens berättelse och visionerar runt den så kanske man 
kunde konkretisera vad man tänker göra eller vad man vill i framtiden. 
Nu är det här ganska öppet. Nåja, vi får ta det en annan gång. 

 Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Framtiden har alltid varit öppen, alltid. Det här anföran-
det blev ändå rätt långt och där finns massvis med konkreta fakta som är 
viktiga att bära med sig i det fortsätta arbetet.  

Här konstaterade jag att vi har blivit bättre på att ta fram solenergi. 
Här konstaterade jag att mängden fordon på Åland växte på ett sätt som 
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inte är alldeles enkelt att begripa, sett i förhållande till befolkningstill-
växten. Jag tog fram vikten av att man måste sträva mot mera jäm-
ställda löner av det skälet att ett samhälle inte ska behandla folk olika 
beroende på vilket kön de är. Jag lyfte fram skärgårdstrafiken och hur 
mycket folk som transporteras där. Allt som en del i bagaget för att man 
ska kunna bygga en framtid. Man kan inte blanda ihop allting hela tiden. 
Nu fick man fakta och enligt min uppfattning ett brett innehåll i mitt an-
förande. Med hjälp av det så ska vi kunna ta beslut i framtiden. Tack för 
uppmärksamheten. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Det var inte jag som behövde visioner om den här berättelsen, utan det 
vara ltl Pettersson. Jag kunde inte låta bli att begära replik. Eftersom jag 
inte fick fram allt i min replik så måste jag fortsätta i ett anförande. 

Jag fäste mig vid att ltl Pettersson räknade upp en massa saker som 
kommer att hända i framtiden och han visionerar runt det här. Men det 
var ingenting konkret. Det finns osäkerheter i det här. Man kan läsa ur 
ltl Petterssons anförande att det finns mycket osäkerheter i och med att 
man inte konkret visar på hur man tänker göra. Då tog jag delvis Jurmo-
linjen som ett exempel, vilken ltl Pettersson nämnde själv. Idag är det 
ganska osäkert vad det blir av den linjen eftersom centern inte vet om 
man ska satsa på den här linjen eller inte eller om man ska frysa den. 

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

Lagtinget går till beslut i ärende nr 4 Landskapsrevisionens berättelse över effektivitets-
revisionen år 2013. 

Kan lagtinget omfatta klämmen i finans- och näringsutskottets betänkande gällande ef-
fektivitetsrevisionen och besluta att lagtinget bringar betänkandet till landskapsrege-
ringens kännedom. Klämmen är godkänd. Ärendets enda behandling är avslutad. 

Lagtinget går till beslut i ärende nr 5. Kan förslaget att remittera landskapsregeringens 
berättelse, som inkluderar bokslutet och revisionsberättelsen, till finans- och näringsut-
skottet godkännas? Godkänt. Berättelsen remitteras till finans- och näringsutskottet. 

Föredras 

6 Ojämlik lönesättning 
Landskapsregeringens svar 
Vtm Viveka Erikssons skriftliga fråga (SF 3/2013-2014) 
En fråga ska läsas upp av frågeställaren och efter det ger lantrådet eller en minister svar 
på frågan. Frågeställaren får sedan hålla högst två anföranden som också kan besvaras. 
Någon annan diskussion är inte tillåten. 

För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning medan övriga yttranden inte får 
överstiga tre minuter. 

Svaret kommer att ges av vicelantrådet Roger Nordlund.  

Vtm Viveka Eriksson 

Talman! Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till ve-
derbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga: Kom-
mer landskapsregeringen att gå vidare med arbetsvärdering och tillskjuta 
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medel som gör det möjligt att ta tag i den ojämlika lönesättningen inom land-
skapsregeringen verksamhetsområden? 

Vicelantrådet Roger Nordlund 

Herr talman! Bästa vtm Viveka Eriksson, det är bra att den här frågan ställs 
nu eftersom det är en väldigt aktuell fråga i vårt samhälle. Det korta svaret på 
frågan är ja. Jag kunde kanske sluta där, men jag vill ändå ge lite mera kött på 
benen och hur vi tänker gå vidare.  

Den här frågeställningen har varit synnerligen aktuell under de avtalsför-
handlingar som har pågått under början på det här året och som slutade med 
ett avtal här på våren/försommaren där alla utom en organisation valde att 
skriva på. I tjänstemannakollektivavtalet som man skrev på så framgick det 
tydligt att det ska tillsättas arbetsgrupper som ska sätta igång med det här ar-
betet under hösten för att man ska komma i mål så småningom. Så långt gott 
och väl.   

Landskapsregeringen ger det här arbetet numera absolut högsta prioritet. 
Utan att jag vill avslöja alltför mycket så kommer vi, i den tilläggsbudget som 
läggs på bordet här hoppeligen på onsdagen, att tillföra mera ekonomiska re-
surser för att man ska kunna göra det här arbetet så seriöst och grundligt som 
möjligt och att man också ska komma framåt i en någorlunda snabb tidtabell. 

För det andra kommer vi att anhängiggöra ett nytt moment, göra en löne-
utjämningsreservering som får bli som en första grundplåt som sedan ska 
kunna användas när det här arbetsvärderingsprojektet har kommit så långt 
att man kan se konkreta resultat. Då ska det också finnas ekonomiska resur-
ser. Löneutjämningsreserveringen ska också kunna byggas på under budgetå-
ret 2015 med den ordinarie budgeten. Vi måste alla vara så ärliga med 
varandra att ska vi komma vidare med det här projektet så måste vi också 
vara beredda att avsätta nödvändiga ekonomiska resurser för det. 

Jag har uppfattat att den här regeringen och de partier som står bakom 
den, och jag tror att jag vågar tala för hela lagtinget, har den insikten nu att 
det här är inte och får inte vara en konjunkturfråga. Det här är en fråga som 
vi måste ta ett gemensamt ansvar för och lösa på ett konkret sätt som gör att 
alla kvinnor och män ska kunna känna sig lika mycket värderade i det 
åländska samhället.  

Vtm Viveka Eriksson 

Tack för det svaret vicelantrådet. Jag tycker att det är väldigt bra nu att land-
skapsregeringen tar tag i den här frågan ordentligt och faktisk kommer vidare 
och går in för arbetsvärderingssystemet. Precis som har sagts här i salen idag 
och även vicelantrådet sade det så är det en stor orättvisa att lönesättningen 
är så ojämställd som den är. Man brukar prata om 80 cent för kvinnan på 
mannens 1 euro. När man går vidare i pensionsåren så förstärks ytterligare 
den här diskrepansen. Då talar vi om 68 cent på mannens euro. Det är själv-
klart att här måste vi ta steg vidare. 

Det har konstaterats att landskapsregeringen är en väldigt stor arbetsgi-
vare och har många olika grupper i sin personalstab och måste föregå med ett 
gott exempel. Det är inte lika lätt att komma åt lönesättningen allmänt i sam-
hället. Det offentliga måste visa vägen. Vi vet alla att det här är en jättesvår 
process, många av oss har varit involverade och det finns ett naturligt mot-
stånd att komma vidare. Dels är det förstås så att några får stå tillbaka och 
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det vill man inte gärna och dels är det ett jättestort jobb som förvaltningen 
har att göra. Det griper in i system i det övergripande så att det blir mera ar-
betsinsatser. 

Nu beskrev vicelantrådet lite hur man ska gå vidare. Man ska tillsätta ar-
betsgrupper. Jag skulle vilja höra lite mera konkret om de här stegen. Tänker 
man sätta igång med kartläggning så att man får en klar bild av hur olika 
gruppers lönesättning är? Och att man också efter kartläggningen börjar titta 
på de olika lönegruppernas läge. Det är bra att man lägger in ett nytt moment 
och att det blir en pott som man fyller på. Det måste vi göra. Sist och slutligen 
kommer det ändå till hårdvara. Det behövs pengar för att man ska kunna sjö-
sätta det här systemet när man har hela bilden klar för sig.  

Vicelantrådet Roger Nordlund 

Herr talman! Arbetet kommer att gå vidare på det sättet att dels kommer vi 
under den närmaste månaden att arrangera ett större seminarium där samt-
liga intressenter inom det här området kan delta. Vi ska också försöka få in så 
mycket ny kunskap som möjligt inom det här området. Vi vet alla att det är 
ett svårt och relativt komplicerat område som vi börjar arbeta med igen. 

Samtidigt ska vi också ta tillvara allt det arbetet som har gjorts. Det här är 
inte någon ny fråga. Det har gjorts arbete under tiotals år tillbaka. Allt det 
goda arbetet som har gjorts ska vi ta tillvara så att man inte börjar på punkten 
noll. Vi ska börja på den punkten där senaste arbetet slutade så att vi snabb-
bare ska kunna komma fram till ett bra resultat. Det finns värdefullt arbete 
som har gjorts. 

Sedan är det också väldigt viktigt att vi får de fackliga organisationerna 
med i det här arbetet så att vi kan få största möjliga konsensus kring vad som 
behöver göras och vilka som ska vara de första viktiga och riktiga stegen i det 
här arbetet. 

Vtm Viveka Eriksson 

Talman! Ny kunskap, jag tror att det finns väldigt mycket kunskap om man 
bara samlar ihop och tittar på det samlade arbetet som faktiskt har genom-
förts av många tidigare landskapsregeringar. Så börja inte från ruta noll utan 
fortsätt där man lade ner arbetet på is senaste gång. Orsaken till att jag ställer 
den här frågan är att jag ser det som att lagtinget också ska vara en kyrkstöt 
på landskapsregeringen i olika viktiga frågor. Det har faktiskt gått tre år nu av 
den här landskapsregeringens mandatperiod. Man hade tydligt skrivet i sitt 
handlingsprogram att man skulle gå vidare med det. Man skulle kunna säga; 
”lite sent vaknar syndaren”. Men då vill jag nog påstå att vi alla är lite syn-
dare. Men i det här fallet borde landskapsregeringen ha kommit vidare. Det 
har också väckts röster från vicelantrådets parti, både partiordförande, grup-
pordförande har i olika sammanhang sagt att nästa period ska vi minsann 
jobba med jämlika löner. Jag anser att nuvarande landskapsregering ska 
komma vidare och det är bra att man går vidare.  

Självklart kommer liberalerna väldigt noga att nagelfara de förslag som 
kommer hit. Vi efterlyser konkretisering, att man faktiskt går vidare och inte 
bara har något stormöte och samlar mera information. Man måste också 
komma vidare så att det börjar kännas ett resultat i kvinnornas plånbok så 
småningom, att vi faktiskt på allvar börjar ta tag i den orättvisa lönesättning-
en. 
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Jag önskar nu landskapsregeringen lycka till. Jag hoppas att ni nu ska 
komma en bra bit på väg i arbetet under det år som ni har kvar. Det arbetet 
som ni gör nu måste sedan nästa landskapsregering absolut ta tag i och fort-
sätta där ni slutar och fortsätta lägga pengar i potten så att vi har en ren möj-
lighet att nå resultat. 

Vicelantrådet Roger Nordlund 

Herr talman! Det är precis som vicetalman Eriksson sade, vi kanske alla har 
lite svårt att se oss i spegeln i den här frågan med tanke på historien. Det har 
varit ett arbete som har satts igång och sedan har det lagts ner av ekonomiska 
orsaker. Den absolut viktigaste frågan för oss är att skapa trovärdighet 
gentemot våra arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, att vi tänker full-
följa det här projektet i mål. Det finns två saker som är väldigt viktiga i det 
sammanhanget. Dels att vi faktiskt sätter pengar på bordet nu och det gör vi 
genom utjämningsreserveringen, vi tar fram riktiga pengar för det här ända-
målet och dels att det ska finnas en så stor och bred konsensus politiskt som 
möjligt i den frågan, att vi alla ställer oss bakom och stöder det här arbetet. Vi 
kan göra det inledande arbetet, sätta igång det här och försöka nå resultat 
under den här perioden. Men projektet måste sedan fortsätta att drivas också 
under kommande perioder, under en längre tid. Det kommer att ta en viss tid 
före vi har uppnått balanspunkten. 

Det här är absolut ett av våra viktigaste projekt. Vi ska göra allt som står i 
vår makt. Vi tänker inte börja från nollpunkten utan vi tänker gå vidare på 
det arbete som har gjorts tidigare och ta till vara allt gott som finns där. 

Talmannen 
Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat. 

Föredras 

7 Avräkningsgrunden 
Landskapsregeringens svar 
Ltl Mats Perämaas skriftliga fråga (SF 4/2013-2014) 
Samma förfarande gäller vid behandlingen av denna fråga och svaret kommer också här 
att ges av vicelantrådet Roger Nordlund. 

Ltl Mats Perämaa 

Tack, herr talman! Landskapsregeringen har inte lyckats övertyga rikets rege-
ring om en ändring av avräkningsgrunden i enlighet med självstyrelselagens 
47 §. Landskapsregeringen har vi upprepade tillfällen angett att landskapsre-
geringen avser att inbegära ett utlåtande av Ålandsdelegationen rörande änd-
ring av avräkningsgrunden. 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbö-
rande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga: När avser 
landskapsregeringen inbegära ett utlåtande av Ålandsdelegationen i syfte att 
åstadkomma en ändring av avräkningsgrunden i enlighet med den juste-
ringsgrund som anges i självstyrelselagen? 

Vicelantrådet Roger Nordlund 

Herr talman! Till ltl Perämaa kan jag säga att de frågorna kommer inom en 
mycket kort framtid att överlämnas till Ålandsdelegationen. Just nu pågår ett 
intensivt arbete för att uppnå enighet kring vilka frågeställningar man ska 

54 



  

ställa. Jag vill understryka ordet enighet. Kan finansministeriet och Ålands 
landskapsregering gå enigt fram till Ålandsdelegationen och ställa de här frå-
gorna så finns det också en större sannolikhet att slutresultatet och det fort-
satta arbetet kommer att vara mera konstruktivt och framgångsrikt. 

I torsdags hade arbetsgruppen med våra två tjänstemän, Eriksson och 
Lindblom, tillsammans med Syrjönen och en annan tjänsteman från finans-
ministeriet ett möte här i Mariehamn där man i stort sett blev eniga kring 
frågeställningarna, men man har ytterligare några saker att diskutera när det 
gäller motiveringarna. Vi är väldigt nära att kunna överlämna de här frågorna 
till Ålandsdelegationen för beredning. 

Det har inte varit alldeles lätt att komma så här långt heller. Ltl Perämaa 
minns säkert en skrivelse till finansministeriet i det här ärendet, jag tror att 
det var en av de sista sakerna som han som finansminister och dåvarande 
lantrådet Eriksson skrev på. Det har alltid funnits en motvilja att ta tag i den 
frågan från finansministeriets sida. Det krävdes ganska mycket övertalnings-
förmåga ifrån nuvarande lantrådet Gunell gentemot dåvarande finansmi-
nister Urpilainen för att man skulle få till stånd den så kallade Santamäki-
Vuori arbetsgruppen. Gruppen gjorde ett grundläggande arbete under 2012 
och gav en rapport i början på 2013. Man konstaterade nog vissa grundläg-
gande saker men samtidigt kunde man då inte vara eniga om att gå fram till 
Ålandsdelegationen och ställa frågorna.  

Men efter ytterligare lite politiska diskussioner med ansvarig minister på 
finska sidan och även med nämnda Santamäki-Vuori, dåvarande statssekre-
terare, så lyckades vi komma fram till ett sådant resultat att man skulle gå 
fram i endräkt till Ålandsdelegationen för att få dess utlåtande kring de här 
frågeställningarna.  

Man kan fråga sig varför det är så viktigt att få Ålandsdelegationens utlå-
tande kring de här frågeställningarna. Ja, det är viktigt därför att vi är två si-
dor och rikssidan anser sig ha ganska starka argument för sin sida. De för-
ändringar som har skett i statsbokslutet talar till deras fördel och vi har 
ganska starka argument som vi ser det. Då behövs det ett skiljemannaorgan 
som Ålandsdelegationen de facto ska vara. På det här sättet ger vi också 
Ålandsdelegationen en roll i det här arbetet. Det är ett litet steg framåt att 
höja Ålandsdelegationen status, lite tillbaka till den situationen man var före 
det nya ekonomiska systemet trädde ikraft 1.1.1993. Det är också en ingredi-
ens i det här arbetet. 

Herr talman! Jag kan läsa upp de frågor som är aktuella att ställa till 
Ålandsdelegationen. Det kan vara intressant för ltl Perämaa och andra. 

”Finansministeriet och Ålands landskapsregering begär högaktningsfullt 
att Ålandsdelegationen ger sitt utlåtande enligt 56 § i självstyrelselagen för 
Åland gällande följande frågor: 

1) Är de förändringar som vidtagits i statsbokslutet beträffande hante-
ringen av inkomster från statsbolag av sådan principiell natur att det 
rör grunderna för statsbokslutet på ett sätt som avses i 47 § 2 mom. 
självstyrelselagen? 

2) Är de förändringar som vidtagits i statsbokslutet beträffande hante-
ringen av inkomster från fonder utanför budgeten av sådan princi-
piell natur att det rör grundarna för statsbokslutet åländska på ett 
sätt som avses i 47 § 2 mom. självstyrelselagen?” 

  55 



  

Det är de här två frågorna som vi behöver få ett tydligt utlåtande ifrån 
Ålandsdelegationen. Vi hoppas naturligtvis att de ska stöda vår argumentat-
ion och statsmakten hoppas att Ålandsdelegationen stöder deras argumentat-
ion.  

Herr talman! Vill man koka ner det här till två saker så handlar det om 
fonderna i Finland och det handlar om statens ägande. Tack. 

Ltl Mats Perämaa 

Herr talman! Frågan om att föra det här ärendet till Ålandsdelegationen har 
diskuterats under en längre tid. Jag har själv tidigare ställt en skriftlig fråga, 
det gjorde jag vintern 2013 för 1 1/2 år sedan. Då initierades tanken att land-
skapsregeringen skulle föra frågan till Ålandsdelegation. Nu 1 1/2 år senare 
säger landskapsregeringen att det har pågått ett intensivt arbete för att möjli-
gen föra ärendet inom en snar framtid till Ålandsdelegationen för utlåtande. 
Det är förstås svårt att vara negativ till att man begär in det här utlåtande ef-
tersom det tycks vara den enda vägen framåt i den här frågan. 

Det som bekymrar mig och oss speciellt mycket är att den här frågan ändå 
kommer att ha en stark politisk dimension. Jag tror knappast att frågan bara 
kan avgöras med ett ställningstagande från Ålandsdelegationen. Tvärtom, det 
finns en risk, nu har jag inte analyserat de här frågorna dess mera, men det 
som man avser att fråga av Ålandsdelegationen känns ju välbekanta. Det 
finns en risk att det blir en framgång men det finns naturligtvis en risk att det 
blir en tillbakagång i det svar som ges. Den allra största risken är väl att sva-
ret är så pass allmänt tolkningsbart att var part ser sina fördelar eller ser att 
svaret motsvarar det som man har fört fram tidigare. 

Den politiska dimensionen i detta är att för att det här ska gå vidare så 
krävs att landskapsregeringen kommer överens politiskt med ansvarig mi-
nister i Finlands regering, dvs. finansministern. Nu när vi är i början på sep-
tember 2014 bekymrar det oss att vi nu för det till Ålandsdelegationen, men 
vi på rikshåll har vi bara 1/2 år kvar av den här mandatperioden. Vi har drygt 
1 år här i lagtinget men ½ år litet drygt på rikshåll. Jag ser en uppenbar fara. 
De politiska ansträngningarna som har gjorts under denna mandatperiod i 
förhållande till finansminister Jutta Urpilainen och möjligen till finansmi-
nister Rinne så de kommer att gå till spillo så att vi sedan riskerar att hamna i 
samma utgångsläge som när arbetet startades upp.  

En fråga i samband med detta; avser landskapsregeringen att forcera frå-
gan via Ålandsdelegationens utlåtande så att beslut i den här frågan kunde 
fattas ännu av nuvarande finansminister i Finlands regering och under den 
här mandatperioden? 

Vicelantrådet Roger Nordlund 

Herr talman! Jag tror att det med all tydlighet framgår att det här är en prio-
riterad fråga för landskapsregeringen och för vår ekonomi. Jag kan inte be-
stämma över Ålandsdelegations tidtabell. När väl frågorna kommer till 
Ålandsdelegationen så tror jag att de kommer att ta sig an dem med det snar-
aste. 

En sak som är viktigt att framhålla i det här sammanhanget är att från 
rikssidan har man hela tiden försökt föra den här frågan vidare in i den stora 
översynen, förnyelsen av självstyrelsesystemet. Det var också tanken från ar-
betsgruppen Santamäki-Vuori på rikssidan.  
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Efter diskussionerna har vi kommit fram till att föra den här frågan till 
Ålandsdelegationen och då har vi ändå gett frågan ett eget liv och det liv som 
den de facto ska ha. Annars skulle det verkligen vara att skjuta frågan in i 
framtiden, fram till 2022 och en osäker framtid där. Som vi ser det så finns 
det goda argument till varför man redan tidigare borde ha ändrat det här och 
med det snaraste borde man ändra avräkningsgrunden. 

Om vi får de här frågorna klara nu under september och får igång arbetet i 
Ålandsdelegationen så är jag nog ändå säker på att vi kommer att föra in det 
här i regeringsförhandlingarna för nästa regering i Finland. Den punkten bör 
diskuteras i det programmet. Det är alltid viktigt att man anhängiggör frågor 
där för att det sedan ska ske något konkret med de här sakerna. 

Ltl Mats Perämaa 

Herr talman! Det finns inte så mycket mer att säga här nu. Det normala är väl 
kanske inte att en oppositionspolitiker önskar landskapsregeringen lycka till, 
men det här är ändå en så pass stor fråga. Det finns en viss besvikelse över att 
det har tagit 1 1/2 år sedan jag lämnade den förra skriftliga frågan och vi ännu 
inte har kommit längre. Vi har inte kommit till något konkret resultat. Vi har 
begärt ett utlåtande från Ålandsdelegationen. Trots det så upprepar jag det 
jag sade; jag önskar landskapsregeringen lycka till i den här frågan. 

Vicelantrådet Roger Nordlund 

Herr talman! Tack för det. Angående att det har gått 1 1/2 år, men om vi 
själva hade gett frågan till Ålandsdelegationen så kunde vi ha gjort det ome-
delbart efter den förra arbetsgruppen. Men vi lägger ett stort värde i att vi får 
en samsyn mellan finansministeriet och landskapsregeringen så att den här 
frågan ska behandlas separat. Det tycker jag att är ett framsteg och det har vi 
uppnått i och med detta. Nu gäller det att se till att vi har en god argumentat-
ion så att vi också kan komma i mål med det här.  

Ltl Perämaa nämnde ordet politik. Någonstans måste man också börja dis-
kutera befolkningsrelationen och den finns inte med i nu gällande självstyrel-
selag som ett argument och varför vi ska göra det. Den är de facto kanske 
ändå sist och slutligen den största förändringen som talar till varför 0,45 
borde förändras. Tack.  

Talmannen 
Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat. 

För kännedom 

8 Befrielse från utskott 
Talmanskonferensens framställning (TMK 2/2013-2014) 
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 10 september 2014. 

9 Tillväxt- och hållbarhetsfond 
Ltl Mats Perämaas m.fl. åtgärdsmotion (MOT 2/2013-2014) 
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 15 september 2014. 

Plenum slutar 
Nästa plenum hålls 10.09.2014 klockan 13.00. Plenum är avslutat. 
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Plenum börjar  
Närvaroregistrering. 28 ledamöter närvarande. 

Lagtingsledamoten Torsten Sundblom anhåller om ledighet från dagens plenum på 
grund av studieresa med kommunen och lagtingsledamoten Harry Jansson anhåller om 
ledighet från plenum den 15 september för privata angelägenheter. Beviljas. 
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Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 8/2013-2014) 

  59 



  

Landskapsregeringens svar (RP 12/2012-2013-s) 
Republikens presidents framställning (RP 12/2012-2013) 
Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 15.09.2014. Godkänt. 

Bordläggning 

2 Privatisering av avbytarservicen 
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 15/2013-2014) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 14/2013-2014) 
Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 15.09.2014. Godkänt. 

Bordläggning 

3 Godkännande av överenskommelsen med Ryssland om transport av farligt gods 
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 16/2013-2014) 
Landskapsregeringens yttrande (RP 7/2013-2014-s) 
Republikens presidents framställning (RP 7/2013-2014) 
Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 15.09.2014. Godkänt. 

Bordläggning 

4 Producentansvar för elektrisk och elektronisk utrustning 
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 9/2013-2014) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 13/2013-2014) 
Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 15.09.2014. Godkänt. 

Remiss 

5 Ny landskapslagstiftning om åländsk hembygdsrätt 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 16/2013-2014) 
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. 

Minister Wille Valve 

Fru talman! Bästa ålänningar, landskapsregeringen presenterar idag två be-
tydelsefulla lagar. I stöd av dessa lagar förlänger vi "förtöjningslinan" för 
åländska studerande utanför Åland och gör det möjligt att behålla hembygds-
rätten lite längre; vi skapar ett system som gör att varje hembygdsrättsinne-
havare får ett brev när man håller på att förlora hembygdsrätten. Det brevet 
beskriver dessutom vad du behöver göra för att behålla hembygdsrätten.  

Vi verkställer nu den parlamentariska kommitténs betänkande från 2009 
och med dessa två lagar verkställer vi också flera punkter i regeringspro-
grammet, nämligen: 

• Frågor rörande hembygdsrätt, jordförvärvsrätt och näringsrätt ska följa tyd-
liga och klara normer för att skapa ett rättssäkert och jämlikt förfarande.  

• Reformer för att öka valdeltagandet: ”Förtöjningslinan” för studerande ökar 
dessutom möjligheten för studerande att delta och ställa upp i val.  

• Vi har också lovat att göra en översyn av hembygdsrättsregistret i god tid in-
för nästa val, vilket vi gjorde under sommaren 2012. Denna process finns be-
skriven på s. 25 i lagförslaget. Som ett resultat av översynen infördes ca 300 
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personer i hembygdsrättsregistret. Jag vågar påstå att rättssäkerheten har 
stärkts, i enlighet med regeringens målsättningar.  

• Avslutningsvis har vi lovat att stärka medborgarnas rättsskydd, vilket vi gör 
genom att tydligt reglera hembygdsrätten i lag och skriva in i lagen att du ska 
få ett besked om att du håller på att förlora hembygdsrätten samt vilka åtgär-
der som förutsätts av dig. 

Landskapsregeringen har haft ett gott samarbete med självstyrelsepolitiska 
nämnden, som lett till att lagstiftningen förenklats och att resonemangen 
kring standstill-bestämmelsen kompletterats, se sid. 33-34. Det kan också 
vara skäl att nämna att grundbestämmelserna nu finns i en egen lag som ska 
antas med kvalificerad majoritet – för också det handlar om att hörsamma 
självstyrelsepolitiska nämndens synpunkter. 

Det som har väckt viss munterhet är 74 sidor motiveringar i förhållande till 
12 sidor lagtext. Den här korrelationen är på intet sätt unik om vi tittar på ti-
digare lagstiftning. Här vill jag poängtera att hembygdsrätten är unik för 
Åland, det finns nästan inget motsvarande ute i världen. Det finns tämligen 
lite juridisk litteratur i ämnet och mig veterligen finns det ingen systematise-
rad genomgång av hur hembygdsrätten utvecklats genom praxis – förutom 
dessa 70 sidor. Se t.ex. detaljmotiveringen till 5 § om hur praxis för hem-
bygdsrätt direkt efter återflyttning vuxit fram. Jag kan också tycka att det 
finns ett visst intresse i t.ex. den statistiska granskningen av hembygdsrätten 
på s. 35, där det konstateras att 60 % av hembygdsrättsförvärven grundar sig 
direkt på 6§ i självstyrelselagen. Och alltså bara 40 % grundar sig på ansökan 
i stöd av 7 § självstyrelselagen.  

Massmedialt har ”den förlängda förtöjningslinan” för studerande rönt 
mest uppmärksamhet. Detta verkställer landskapsregeringen nu i §§ 7, 14 och 
19 i den s.k. förfarandelagen. Den berömda ”klockan” börjar ticka först när du 
slutfört dina studier, dock senast 5 år efter att du inlett studierna. Alltså kan 
du få 10 års respit, innan hembygdsrätten upphört.  

Dessa bestämmelser – Lex Lindholm, om man så vill – bottnar i den 
parlamentariska kommitténs betänkande, där alla lagtingspartier inklusive 
det största oppositionspartiet var överens om följande: ”Kommittén uppfat-
tar att det är viktigt att ålänningar med åländsk hembygdsrätt, som stude-
rar utanför Åland, i hembygdsrättsavseende jämställs med studerande på 
Åland.” Denna problemställning har samtliga åländska partier reservations-
löst satt sitt namn under, likaså slutsatsen som lyder: ”Kommittén föreslår 
att studier utanför Åland som understiger fem år inte borde räknas med i 
den tidsperiod som leder till förlust av hembygdsrätt. Enbart studier efter 
det femte året skulle betraktas som sådan bosättning utanför landskapet 
som efter fem år leder till förlust av hembygdsrätt.” 

Vår regering har ”knäckt nöten” och löst problemet med de studerandes 
förtöjningslina, i enlighet med en enig parlamentarisk kommittés önskemål. 
Efter att ha bekantat oss med några av grundlagsutskottets betänkanden 
kommer vi dessutom att motivera det på samma sätt som den parlamenta-
riska kommittén från 2009, nämligen att vi härmed ökar den s.k. ”faktiska li-
kabehandlingen” mellan studerande på Åland och de som studerar utanför 
Åland. De studerande som inhämtar kompetens utanför Åland ska inte be-
handlas sämre för detta, de ska uppmuntras till det.  
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Mot bakgrunden av detta, har vi i regeringsblocket med viss förvåning be-
traktat ”den liberala evolutionen”, eller snarare devolutionen, från ett gemen-
samt, parlamentariskt förankrat ställningstagande till ”8 år åt alla på ett 
bräde”. Det är något oroväckande att liberalerna inte längre verkar betrakta 
parlamentariska kommitténs slutsatser som sina egna.  

Varför inte 8 år för alla? Det finns en poäng i att om du innehar hembygds-
rätt så är du verksam i det åländska samhället och du betalar skatt och deltar 
i det gemensamma beslutsfattandet. På 8 år hinner du förlora din anknytning 
till samhället. Har du inte satt din fot på Åland på 8 år så kan man med fog 
fråga sig om det är vettigt att du ännu ska ha fritt jordförvärv och rösträtt i 
lagtingsval.  

Den parlamentariska kommittén sammanfattar detta kärnfullt på sida 40: 
”Förvärv av hembygdsrätt medför att en enskild person får tillgång till ett 
antal rättigheter som kan anses vara centrala i det åländska samhället.” 

Den andra orsaken är att detta skulle innebära ett oproportionerligt stort 
ingrepp i hembygdsrättslagstiftningen. Det vi gör är nämligen att kodifiera 
hembygdsrättspraxis i lag. Att ändra till ”8 år för alla” har vi i intet skede 
överenskommit om i den parlamentariska kommittén, som är den allmänt 
omfattade grunden för detta arbete.  

Låt oss dessutom minnas att den ”förlängda förtöjningslinan” är en åter-
gång till den praxis och, med facit i hand, goda ordning som rådde före år 
1996. Innan lagen om hemkommun trädde i kraft år 1996 gällde att stu-
derandena skulle hålla kvar sin hemort under studietiden. Det vill säga: 
femårsperioden för hembygdsrätt började löpa först då boendet utanför 
Åland inte längre baserade sig på studier.  

Vi tar alltså makten över hur utflyttning definieras i vår egen hembygds-
rättslagstiftning enligt den grundläggande bestämmelsen om förlust i 8 § 
hembygdsrättslagen. Fem år är samma för alla oberoende av om de är stu-
derande eller inte, men när femårsperioden inleds - det bestämmer vi själva. 

Avslutningsvis, fru talman, denna lagstiftning handlar i stort om att kodifi-
era en gedigen ansamling besluts- och HFD-praxis och samla detta i lag. 
Nästa anhalt i arbetet är förnyandet av jordförvärvslagstiftningen, vilken har 
inletts. 

Talman! Detta kan tjäna som inledning till debatten. Jag besvarar gärna 
frågor med anledning av detta enligt bästa förmåga. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Minister Valve är nog lite förvånande och han polemiserar i sin 
presentation av lagförlaget. Det får vi nog tillfälle att göra här under de-
batten. Jag tyckte att det var lite förvånande.  

Jag har en detaljfråga till ministern. Det gäller meddelande om före-
gående förlust av hembygdsrätt. Hur ska det fungerar rent praktiskt? 
Om man bor i en studieort, man utbildar sig i Stockholm till exempel 
och så flyttar man till London. Hur ska man kunna ha koll på enskilda 
individer och vart flyttströmmarna rör sig?  

Minister Wille Valve, replik 

Tack för en bra fråga. Avsikten är att var och en själv ska kunna ändra 
sina uppgifter i hembygdsrättsregistret. Det är den långsiktiga ambit-
ionen. Hur det rent konkret ska gå till, i stöd av den lagstiftningen som 
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har presenterats idag, så senast ett halvår före man håller på att förlora 
hembygdsrätten så får man ett meddelande att man håller på att förlora 
den. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Blir inte det här lite kejsarens nya kläder? Är man så observant 
att man går in och ändrar sina flyttningsuppgifter och sin bostadsort i 
registret så har man nog koll på när man förlorar hembygdsrätten också. 
Är det inte så att den här nöten som man har knäckt har visat sig vara 
lite besk?  

Minister Wille Valve, replik 

Givetvis kommer inte hembygdsrättsregistret att fungera i något slags 
vakuum. Det kommer att ha en direktlinje till folkbokföringsregistret 
och andra behöriga myndigheter för att kunna säkerställa att det är 
uppdaterat. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Visst är det ett intressant när ansvarig minister i sin presen-
tation av landskapsregeringens lagförslag lägger ungefär 1/3 av tiden på 
att analysera liberalernas förslag som i viss mån avviker från det här. 
Det kanske visar att vi politiskt har en viss betydelse i det åländska sam-
hället i varje fall. Det är intressant iakttagelse. 

Vad gäller likabehandling så har jag inte riktigt samma uppfattning 
som minister Valve i frågan, att alla kommer att behandlas lika. De facto 
blir det så nu att studeranden kommer att få en större förmån boende på 
annan ort under studietiden, man börja räkna de här fem åren senare. 
Minister Valve sade att om man inte är studerande och man bosätter sig 
utanför Åland så kan man inom åtta år tappa rötterna till det åländska 
samhället. Det är ett intressant uttalande. Jag känner väldigt många 
personer som har tappat hembygdsrätten men som känner sig oerhört 
rotade i det åländska samhället ändå. Men där har tydligen moderaterna 
en annan uppfattning än vad vi har. 

Minister Wille Valve, replik 

Under remissrundan har det kommit in många olika synpunkter på hur 
vi borde se på hembygdsrätten och när man förlorar den. Om jag ska be-
römma liberalerna så är det för en tydlighet i sin politik i det här avse-
endet. Ärligt talat väcker liberalernas syn en viss förvåning om vi tittar 
på vad den parlamentariska kommittén kom fram till ursprungligen.  

Vad gäller frånvaro för studier så kan vi notera att i 7 § i förfarandela-
gen så är det inte bara studier i stöd av studiestödslagen. Det är också lä-
raravtal som bedrivs med sikte på examen enligt den med stöd av be-
stämmelser i lag eller annan författning antagen läroplan. Det är de två 
grunderna för den så kallade förlängda förtöjningslinan. Är detta positiv 
diskriminering? Javisst! Positiv diskriminering är tillåtet, enligt grund-
lagsutskottets mångåriga praxis, under vissa givna förutsättningar vilka 
vi anser att uppfylls.  
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Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det som möjligen är tillåtet behöver inte alltid vara bra för 
det.  

Jag förvånar mig lite, här finns en klar koppling när man börjar räkna 
den femåriga perioden innan man mister hembygdsrätten. Det finns en 
väldigt tydlig koppling till studiestödet. Man ska vara berättigad till stu-
diestöd i varje fall för att kunna komma i åtnjutande av en längre tid in-
nan man tappar hembygdsrätten. Hembygdsrätten kopplar ihop med 
jordförvärv, rösträtt och många sådana saker. Det har förvånat mig hela 
tiden att moderaterna väljer den linje där man ska vara berättigad till 
stöd eller bidrag, det är ingenting fel i studiestödet i sig. Men endast den 
som är berättigad till bidraget ska få mera medborgerliga rättigheter. 
Men det är kanske en ny politik nu när moderaterna har slagit sig sam-
man med ett annat parti. Det är lite förvånande att moderaterna driver 
en sådan här linje. 

Minister Wille Valve, replik 

Om ltl Perämaa läser förfarandelagen 7 § så ser han att det inte är i stöd 
av studiestödslagen exklusivt som man har möjlighet till denna för-
längda förtöjningslina. Det är även i stöd av läroavtal vilket torde be-
svara ltl Perämaas argument till den delen. 

Finns det fler förslag från liberalernas sida över hur denna paragraf 
kunde förbättras så kommer vi givetvis att lyssna med öppet öra. 

Avslutningsvis håller jag med ltl Perämaa om den övergripande prin-
cipen som en levnadsregel; att det som är tillåtet inte nödvändigtvis be-
höver vara bra,  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Även jag reagerade på ministerns presentation. Ministern äg-
nade en så stor del av presentationen åt att polemisera med liberalerna. 
Vi förväntade oss en presentation av framställningen i första hand. 

I framställningen beskrivs ett ganska omfattande och nytt system som 
tenderar att bli omfattande och byråkratiskt. Jag är inte riktigt nöjd med 
de ekonomiska konsekvensanalyserna. Hur bedömer ministern och 
landskapsregeringen behovet av mera tjänster och resurser för att kunna 
administrera alla dessa register och påminnelser?  

Minister Wille Valve, replik 

Det är min avsikt är inte gå i klinch med liberalerna. De facto presente-
rade vi ett förslag som liberalerna i alla skeden har aviserat att man inte 
håller med om. Vi håller inte med om åtta år för alla. Därför förefaller 
det mig naturligt att jag som ansvarig minister motiverar och berättar 
varför vi inte håller med och på vilka grunder, vilket jag gjorde i mitt an-
förande. 

Vad gäller kostnaderna för omställningen så kommer det att fodras, 
så som det står i lagförslaget, extra resurser inledningsvis. Men på lång 
sikt så kommer vi att effektivera verksamheten i och med att den kom-
mer att vara mycket mera elektronisk än vad den är idag. 
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Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! När jag tittar på konsekvenserna har jag kunnat läsa att det 
kommer att krävas flera personer för att jobba med det här. Det är ju 
väldigt förvånande att man bygger upp ett byråkratiskt system bara för 
en liten grupp där vi dessutom inte är alldeles säkra på att landskapsre-
geringen har rätt att det här kommer att hålla när det gäller likabehand-
lingsprincipen. Att urskilja de studerande är inte alldeles enkelt, inte 
kan man endast jämföra dem med studerande på Åland. En som stude-
rar borta kan ju avbryta sina studier, komma tillbaka till studierna, man 
kan ha viss praktik och man kan vara vårdledig för att man föder barn. 
Hur gör man i alla dessa fall? Hur ska man jämföra detta med en stu-
derande från Åland som kanske måste fara bort för att utnyttja praktik-
tillfällen? Likabehandlingsprincipen är mycket ifrågasatt. 

Minister Wille Valve, replik 

I slutet av vtm Erikssons replik framkom flera intressanta saker som jag 
tror att det kan vara värt för utskottet att begrunda. 

Vad gäller detta med kostnaderna igen, vtm Eriksson sade att det 
krävs flera personer och det bidrar till mera byråkrati. Landskapsrege-
ringen anser att det handlar om projektanställning för att effektivera 
verksamheten och stärka den enskildas rättigheter. Det är motiverat att 
anställa folk för att få det här projektet att funka.  

Har landskapsregeringen rätt eller fel? Ja, en enig parlamentarisk 
kommitté 2009 bekräftade att landskapsregeringen har rätt i det vi gör 
just nu och där satte också liberalerna sitt namn under. Jag kan förstå 
att det kan vara en svår nöt för liberalerna att förklara varför de var för 
det här 2009 men nu plötsligt har ändrat sig under vägen. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, fru talman! Jag får tacka kansliministern för en god presentation 
och likaså för att vi har ett historiskt dokument på lagtingets bord.  

Efter att vi har haft ett rättsinstitut i hembygdsrätt i över 60 år så är 
det första gången som vi nu får en heltäckande behandling av frågan.  

När vi ändå har ministern i talarstolen så skulle jag vilja fråga när det 
gäller de övriga rättigheterna som är knutna till institutet hembygdsrätt, 
vilka förhoppningar tidsmässigt har minister när det gäller jordförvärvs-
sidan? Idag är det drygt fem år sedan den parlamentariska kommitténs 
betänkande förelåg i slutlig form. Det finns en osäkerhet i dagens 
åländska samhälle vart vi är på väg när det gäller jordskyddet. 

Minister Wille Valve, replik 

Tack ltl Jansson. Som antytts i tidigare ordväxlingar så är den parlamen-
tariska kommittén från 2009 väldigt konkret och specifik vad gäller för-
slag till förbättringar och förändringar av hembygdsrätten och närings-
rätten. Den är något mindre specifik när vi kommer till jordförvärvslag-
stiftningen, även om jag tror att alla i detta hus stöder de övergripande 
målsättningarna som finns i den parlamentariska kommittén. Min per-
sonliga åsikt är att jordförvärvslagstiftningen är något svårare att arbeta 
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med. Vi har inlett det arbetet. Jag hoppas att snart kunna återkomma 
med närmare besked om hur det framskrider.  

När det gäller att jobba med näringsrätten så är det ungefär samma 
svårighetsgrad som hembygdsrätten.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, fru talman! Jag tror att ministern kommer ihåg att jag har en viss 
förkärlek för att vi ska jobba över alla gränser när det gäller den här ty-
pen av grundläggande åländska samhällsfrågor. Vi ska försöka behålla 
en enighet så långt det är möjligt. Min rekommendation är att mi-
nistern, när det gäller särskilt jordförvärvssidan, tillsätter en politisk re-
ferensgrupp så att det finns fortsatt framtida fokus på den frågan i och 
med att vi de facto har ett lagtings-och kommunalval om ett år. Då kan 
frågan sedan drivas vidare, förhoppningsvis i en enighet.  

Minister Wille Valve, replik 

Jag instämmer med ltl Jansson. Det handlar mycket om att förankra 
grundläggande principer. Det som har att göra med hembygdsrätt, jord-
förvärv och näringsrätt är allas vår fråga. Jag betraktar åtminstone det 
som nära knutet till vår konstitution. Någon form av förankring kommer 
att behövas, det är helt klart. Tack för tipset. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Gun-Mari Lindholm 

Talman! Jag är jätteglad idag över att den här lagstiftningen har kommit i sa-
len. Det är ett arbete som jag själv satt igång när jag var minister och som 
Wille Valve nu har slutfört och som han också presenterade på ett föredöm-
ligt sätt här idag. 

2006 skrev jag en motion där jag hade en vision och en önskan om att man 
skulle få behålla sin hembygdsrätt om man är studerande utanför Åland och 
Finland. Föga visste jag då att det var just jag själv som skulle få lov att ta 
fram den. 

Under den debatten var det stor uppslutning kring frågan. I går kväll läste 
jag stenografiska protokollet och kunde konstatera att samtliga partier deltog 
i debatten. Dåvarande lantråd, Roger Nordlund, såg också fram emot att 
detta skulle lösa sig. 

2008 tillsattes den parlamentariska gruppen som också hade i uppdrag att 
titta på hembygdsrätten. I april 2009 kom man fram med sitt betänkande. De 
punkterna som var under hembygdsrätten, den önskan man hade till föränd-
ring, har också legat som grund i det arbetet som vi startade 2012 i land-
skapsregeringen. 

Det finns två punkter som egentligen inte är åtgärdade och de har vi inte 
egen behörighet på heller. Det gäller att andra medborgare än finska med-
borgare kunde få hembygdsrätt och det gäller också folkbokföringen som 
även finns med i det här betänkandet. Båda dessa frågor är dock aviserade att 
tas upp på diskussionsbordet med den finska regeringen så fort man får en 
chans. 

Nu har vi en lagframställning där man har betat av alla de synpunkter och 
önskemål som man hade. Frågan om ett register, man hade inte på det sättet 
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rätt att föra register. Det fanns också otydligheter och det fanns människor 
som inte var med i detta register men som ändå hade hembygdsrätt men de 
var inte upptagna i registret. 

Under sommaren 2012 gick en högskolepraktikant genom registret och 
fann alltså 300 personer med hembygdsrätt. De fanns inte med men borde ha 
ingått i det registret. 

Under resans gång har det varit väldigt angeläget att hitta lösningar på hur 
man ska definiera vad som avses med tillfredsställande kunskaper i svenska. 
När man har lämnat in sin ansökan, i den kontakten man har haft och genom 
den diskussionen man har fört där så har man kunna kontrollera det. Idag 
finns det i lagen reglerat hur man ska definiera det och hur man ska kunna 
visa på det.  

Egentlig bo- och hemvist i landskapet har det varit många frågetecken 
runt. Nu fastställs den också i den här lagframställningen. 

Frågan om tre års bosättning när ska den räknas? Är det för att man har 
varit född och uppvuxen här eller är det att man har bott här under tre år? 
Detta reglerar man också i den här lagframställningen. Det medför att det blir 
mycket mera lätthanterligt för den som ska bevilja hembygdsrätt.  

Sedan detta med studier. Det här är egentligen enbart att återgå till den 
praxis och det förfarande som var gällande innan en annan lagstiftning gjorde 
att en studerande måste skriva sig på annan ort. Det var alltså en rikslag som 
gjorde att ålänningars praxis och tidigare förfaranden ändrades över en natt. 
Det här har egentligen varit det mest svåra att hitta en lösning på. Nu finns 
den och det är också säkert juridiskt hållbart eftersom vi också har de här sär-
rättigheterna och diskriminerande som egentligen självstyrelselagen i många 
andra områden också är och självstyrelselagen är ändå godkänd av EU. Det 
här är ingenting nytt. Det är en återgång till det som vi tidigare har haft. 

Vi ska också komma ihåg att om man ändrar grunden för våra internation-
ella garantier så betyder det också att varje uppluckring av särrättigheterna 
innehåller ”beyond point of no return”. Vi kan inte gå tillbaka till det sedan 
om vi märker att vi borde ha gjort det på ett annat sätt. Nu håller vi fast vid 
det som tidigare har varit. 

Med den debatten som har varit här tidigare i salen redan 2006, flera av 
oss var med då och är med nu och också i det parlamentariska betänkandet 
som kom 2009, så känner jag mig ganska trygg att den här lagen också kom-
mer att passera lagtinget i den tappning som vi ser här. I den här lagfram-
ställningen finner man de här olika punkterna som man har önskat. Därför 
tycker jag att det är väldigt roligt idag att se att den har kommit så här långt. 
Tack.  

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Jag har också en detaljfråga eftersom ltl Lindholm har varit ak-
tiv i framtagande av lagstiftningen. När det gäller de 300 ålänningarna 
som hade hembygdsrätt och som man hittade, det kan väl vara på sin 
plats, som jag läste i framställningen, att påpeka att det berodde ju på 
att man bytte system. Det fanns personer som föll bort då.  

Min slutsats, när jag läser framställningen, är att det ändå har funge-
rat hyfsat när man har haft register som har talat med folkbokföringen. 
Det var ett systemfel helt enkelt, en engångshändelse.  
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Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Till stora delar så var det på grund av det. Jag tycker inte att man kan 
säga att det har varit ett hyfsat förfaringssätt när det ändå är 300 perso-
ner som har varit utanför registret. Det behöver man jobbar på när man 
ska bygga upp det nya systemet så att det faktiskt också fungerar. Att det 
inte är någon som till exempel ska ställa upp i val sedan märker att man 
inte har hembygdsrätt och då inte kan ta del av det arbetet. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson 

Tack, fru talman! Bästa kollegor, för oss självstyrelsenördar är detta en väl-
kommen dag. Vi trivs särskilt gott nu både i självstyrelsepolitiska nämnden 
och i lag- och kulturutskottet där vi dryftar både internationella avtal och 
demilitariseringsstrategin. Nu har vi då på bordet för behandling i lag- och 
kulturutskottet inom kort förslaget till hur vi ska reglera hembygdsrätten 
framöver. 

Som jag redan sade i mitt lilla replikskifte med kansliminister Valve så är 
det oerhört angeläget att vi nu får på papper det som har utvecklats som en 
praxis under drygt 60 år.  

När det gäller hembygdsrätten så har det skett en rättsutveckling. För oss, 
som ibland hade det tvivelaktiga nöjet att slåss för Åland i samband med EU-
förhandlingarna, så ställdes vi redan i ett tidigt skede inför viss domdagspro-
fetia. Ni kommer inte att klara av att säkerställa hembygdsrätten och därmed 
de grundläggande rättigheterna knutna till institutet, i och med att det inte 
direkt går att härleda tillbaka till Ålandsfrågans lösningar i Genève 1921. Men 
den typen av profetior fick ju bara vår stab att känna ännu mer energi. Nog 
var det tusan om vi inte skulle kunna övertyga världen att det har funnits ett 
internationellt samfund som har ansett att Ålandsfrågan skulle hanteras på 
ett sätt som skulle säkerställa Ålandsöarnas befolknings svenskspråkiga kul-
tur och sedvänjor, som det heter i beslutet. Vi lyckades.  

Det är väl också i ljuset av det som vi nu idag har att tackla en direkt EU-
dimension. Det vill säga hur den så kallade standstill effekten kommer att på-
verka de övriga rättigheterna, frånsett rösträtten, som är knutna till hem-
bygdsrätten. Det är därför som jag i ett tidigare replikskifte med minister 
Valve underströk vikten av att ska vi behålla en enighet när det gäller jordför-
värvssidan, det är bra om det finns en politisk bred förståelse för den kom-
plexa situation som vi ställs inför. 

När det gäller standstill så har nu så väl EU-domstolen, EU-kommissionen 
som till och med de högsta finska domstolarna sagt att man tittar även på 
praxis, till och med anvisningar. Det betyder att vi måste röra oss oerhört för-
siktigt när det gäller hur vi reglerar jordförvärvsidan framöver. 

Naturligtvis skulle man idag ha välkomnat att vi skulle ha haft helheten på 
bordet, att vi kunde ha tagit ställning till ett helt paket. Men jag tror att alla i 
salen har förståelse för att det skulle ha varit en omöjlig uppgift. Redan att 
förverkliga detta steg har egentligen tagit nästan fem år, från det att den, av 
Gun Carlson ledda, parlamentariska kommittén lade fram sitt betänkande.  
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Rättsutvecklingen när det gäller hembygdsrättsinstitutet är på något vis en 
märklig process om man ser det rent juridiskt, man har kunnat leva i någon 
form av informell praxisvärld.  

Det mycket uppmärksammade Oinas fallet ledde till att man på Åland in-
såg att hembygdsrätten inte var trygg när det för ålänningarna gäller den 
självklara kopplingen till kunskaper i svenska. Det var en ögonöppnare när 
högsta förvaltningsdomstolen, efter omröstning bland justitieråden, kom 
fram till att ålänningarna inte kan ställa krav på svenskakunskaper när det 
gäller hembygdsrättens beviljande. 

Här har vi fått en viktig förändring i och med 1991 års självstyrelselag. Ef-
tersom hembygdsrätten är en del av vår konstitution, en av de verkliga 
grundbultarna, så för mig är det obegripligt hur ett tidigare parlament i detta 
hus kunde stifta den nu gällande hembygdsrättslagen med enkel majoritet. 
För mig är det faktiskt förvånande.  

Det gläder mig att landskapsregeringen nu har gått på självstyrelsepoli-
tiska nämndens linje om att det är kvalificerad majoritet som ska vila under 
hela hembygdsrättsinstitutet framöver. 

När det gäller själva sakfrågan så ansluter ja mig mycket till det som Gun-
Mari Lindholm redan sade. Vi återställer egentligen läget som var gällande en 
bit in på nittiotalet. Man får fortsätta att känna sig som en ålänning. Vi klip-
per inte banden i onödan när man av olika anledningar väljer studier utanför 
Åland och till och med utanför de statliga gränserna. Då skapar vi ett instru-
ment som ser till att banden består under studietiden. 

 Jag förstår att det finns en hel del frågetecken som kommer att resas un-
der resans gång. I ljuset av den här kompletterande lagframställningen och 
själva processen kan jag se att det här är rutiner som kommer att sätta sig 
ganska snabbt i vardagen, det vill säga hur man hanterar tveksamma fall. Det 
kommer att utmejslas en praxis. 

Jag ser med tillförsikt fram mot att lag- och kulturutskottet kommer att 
ägna den här delen en hel del uppmärksamhet. 

När det gäller likabehandlingsprincipen så är jag inte det minsta orolig när 
vi de facto ser till att vi egentligen behandlar alla åländska ungdomar som 
väljer studier utanför Åland på samma sätt. Jag kan inte se att det här på nå-
got sätt skulle vara i konflikt med de grundläggande likabehandlingsprinci-
perna. Vi har ett starkt argument. Man främjar ett godtagbart samhällsin-
tresse, kalla det nu positiv särbehandling, det är väl bra ord för det.  

Jag sällar mig till kansliminister Valves åsikt. Jag hoppas att den liberala 
lagtingsgruppen, i den fortsatta processen, verkligen vässer sina argument 
när man ska försöka förklara för oss; varför gå med på åtta år för alla som 
lämnar Åland. Om vi tänker på det steget, om lagtinget mot förmodan skulle 
ta det, så är det ju ett oåterkalleligt steg. Ingen av oss vet effekterna av konse-
kvenserna av en sådan revolution, som mycket riktigt kansliminister Valve 
använde som ett uttryck. Jag kan inte annat än att mana till försiktighet när 
det gäller de här grundläggande delarna av vårt system, särskilt i ljuset av 
EU-rätten och kravet på att standstill är det som gäller. Hit men inte längre 
när det gäller att backa från det som en gång har beviljats. Tack, fru talman. 
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Ltl Katrin Sjögren  

Talman! Så är vi då här, en lång resa som inleddes redan i april 2008 i och 
med att den parlamentariska kommittén för hembygdsrätt, jordförvärv och 
näringsrätt inledde sitt arbete. Det är fem år sedan, ganska länge. 

Att förändra självstyrelsens grundvalar har visats sig vara mer komplicerat 
än man först trodde. Det är rimligt eftersom det inte ska göras utan mycket 
noggrann eftertanke och analys.  

Först ut är hembygdsrätten, vårt lokala och regionala medborgaskapsbe-
grepp, men landskapsregeringens intention är att revidera, modernisera och 
rättssäkra även jordförvärvs- och näringsrättslagstiftningen i enlighet med 
den parlamentariska kommitténs åsikt att frågor rörande hembygdsrätten 
och de andra rättigheterna ska följa tydliga normer i lag för att skapa ett 
rättssäkert och jämlikt förfarande. Det är också riktigt att införa bestämmel-
ser om att förändringar i hembygdsrättslagstiftningen ska tas med kvalifice-
rad majoritet.   

En okulär analys visar ärendenas komplexitet. Den parlamentariska kom-
mitténs rapport som behandlar allt är på 70 sidor medan rapporten som be-
handlar hembygdsrätten enbart är på dryga 80 sidor exklusive bilagor. 

Att fundamenten i självstyrelsen förändras, liberaliseras, i takt med tiden 
ser man om man analyserar historien och revideringen av självstyrelselagen. 
Enligt 1951 års självstyrelselag tillkom hembygdsrätt omedelbart en kvinna 
som ingår äktenskap med man som åtnjuter hembygdsrätt. Man hade gifto-
rätt. Det slopades genom 1991 års självstyrelselag. Det var en definitiv moder-
insering och ett utslag av att jämställdhet blev ett naturligt och självklart poli-
tikområde.  

Liberalernas ståndpunkt är att förändringen av och målsättningen med 
hembygdsrättslagstiftningen är att det ska vara enkelt, obyråkratiskt och libe-
ralt. Vi vill sända en positiv signal till alla som flyttar pga. studier, arbete eller 
annat! Åk ut skaffa dig erfarenhet, vidga dina vyer men kom hjärtans gärna 
tillbaka. Vi behöver dig!   

Vår erfarenhet är att när den parlamentariska kommitténs förslag skulle 
förverkligas uppdagades problem beträffande det uttalade målet att förlänga 
hembygdsrätten för studeranden. Det här är en orsak till att vi har vidgat vårt 
begrepp. Inte uppfann den här landskapsregeringen hjulet helt och hållet på 
nytt. Man jobbade också med frågan under förra landskapsregeringen. Det 
var komplext och svårt.  

En särskild tillämpning för studerande innebär gränsdragningsproblem 
och behov av extra administrativa resurser. Landskapsregeringen måste upp-
rätta särskilda rutiner för registrering och kontroller och dra gränser för vilka 
studier som berättigar till särbehandling. Dessutom kan likabehandlingspro-
blematik uppstå, t.ex. kan en person förkovra sig på sätt som motsvarar stu-
dier t.ex. skaffa sig värdefull arbetserfarenhet. 

Liberalerna vill att alla som flyttar från Åland kan behålla hembygdsrätten 
upp till åtta år. Därmed undviks kostnadsdrivande och krånglig administrat-
ion och komplicerade gränsdragningar för de studerande. Samtidigt öppnas 
möjligheten för alla ålänningar att under en längre tid bo på annan ort utan 
att förlora hembygdsrätten efter fem år. Varför stannade liberalerna för just 
åtta år? Vi såg att det inte var helt lätt att göra det här särskiljandet med stu-
deranden. Vi upplevde att det fanns en grund för en diskussion och att det 
fanns flera partier som eventuellt kunde tänka sig det här.  
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Liberalerna anser att, som sagt, det är av ett allmänt intresse att unga per-
soner förkovrar sig genom studier eller andra erfarenheter, också utanför 
landskapet. Möjligheten att behålla sin hembygdsrätt en längre tid är en sig-
nal från samhällets sida att återvändande ålänningar är mycket välkomna 
tillbaka. 

 I de remissvar som landskapsregeringen fått på sin gedigna rapport finns 
det några som är mycket intressanta. Ett svar som problematiserar och ställer 
relevanta frågor är Ålands Vänner i Helsingfors. De anser att förlust av hem-
bygdsrätten efter 5 år är en verklig kort tid. De anser att skilja ut studeranden 
har lett till ett otympligt och detaljreglerat resonemang för att definiera vad 
för studier som duger för att förlänga femårstiden innan man förlorar sin 
hembygdsrätt. De anser att landskapsregeringen gör ett krystat försök att 
koppla detta till landskaplagen om beviljande av studiestöd. Alltså man kopp-
lar hembygdsrättslagstiftningen till studiestödslagen.  

Ålands Vänner i Helsingfors funderar varför man gör undantag för sådana 
som arbetar till sjöss. En sjöman utan tidigare anknytning till landskapet kan 
skriva sig på Åland utan tidigare anknytning till landskapet utan att egentlig-
en någonsin bo där i praktiken. Sjömannen blir ändå med tiden berättigad till 
hembygdsrätt. 

Ålands Vänner i Helsingfors fortsätter: Det finns andra sätt för någon som 
är uppvuxen på Åland att inhämta yrkeskunskaper och erfarenhet genom att 
verka utanför landskapet, än vad som omfattas av landskapslagen för studie-
stöd. Den som på så sätt praktiserat utomlands blir obönhörligt av med hem-
bygdsrätten efter fem år. Medan en som valt studiebanan får hålla sin hem-
bygdsrätt. Denna ojämlikhet kan ha grava juridiska följder. Om utlandsprak-
tikanten efter 6 års bortavaro får motta en fastighet i arv av sin farbror, får 
han eller hon inte besitta sitt arv. Det får däremot en studerande i samma si-
tuation. 

Vännerna i Helsingfors föreslår därför att perioden efter vilken man förlo-
rar sin hembygdsrätt förlängs till 10 år. Då skulle alla bortflyttade behandlas 
likvärdigt inför lagen. Dessutom undviks juridiska spetsfundigheter genom 
att man inte behöver blanda in andra landskapslagar. Om man beaktar att 
självstyrelselagen är minoritetsskydd, syns det orimligt att någon född och 
uppvuxen på Åland förvandlas till ett hot mot åländskhet på bara fem år. 

Likabehandling och icke-diskriminerande är ledord för liberalerna. Att 
särskilja studeranden från andra visar sig också bli kostsamt. I lagförslaget 
konstaterar landskapsregeringen under rubriken ”Myndighetsuppgifter och 
kostnader” bland annat att förslaget kommer att medföra ett antal nya ar-
betsskeden och utvidgade förvaltningsrutiner i samband med handläggning-
en av hembygdsrättsärendena. 

Förslaget föranleder en permanent ökning av arbetsbördan vid landskaps-
regeringens rättsserviceenhet. Sådana lagrum som har kostnadsökande effek-
ter är främst de som gäller förvaltningsförfarandet vid förlust av hembygds-
rätt. Vissa lagrum uppställer möjlighet för enskilda att begära individuell 
prövning. Behovet av arbetsinsatser på längre sikt är beroende av antalet 
ärenden som initieras av enskilda. 

Landskapsregeringen fortsätter: Det kommer att finnas behov av ökad be-
manning vid rättsserviceenheten redan för förberedelserna för det nya syste-
met med brev till hembygdsrättsinnehavare, nya ansökningsformulär, in-
formation med mera. Förberedelserna omfattar även processkartläggning ut-
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gående från den föreslagna nya lagstiftningen. Dessutom kan vissa kostnader 
för utbildning tillkomma. 

Landskapsregeringen bedömer att det ökade personalbehovet inlednings-
vis motsvarar en handläggare under ett års tid och att behovet av tilläggsre-
surser och storleken på dessa noggrannare kan utvärderas först efter att lag-
stiftningen trätt i kraft. Vid en sådan utvärdering bör även beaktas de troliga 
ytterligare behov av tilläggsresurser som den förestående revideringen av lag-
stiftningen om jordförvärv och näringsrätt medför.  

Från liberalernas sida tycker vi att de ekonomiska utredningarna och kost-
nadsutvecklingen i framtiden är mycket otillfredsställande. Det skull vara på 
sin plats att lagtinget skulle ha någon slags hum om vilka ökade kostnader det 
medför.  

När rapporten var ute på remiss så fanns det faktiskt de som kallade den 
för ett administrativt monster. Målsättningen måste ju vara att försöka göra 
det enkelt och effektivt. Vi ålänningar har kunskaper i vårt eget samhälle. Vi 
har t.ex. dataföretag som har gjort det till sin affärsidé att vara kundinriktad 
och göra saker och ting enkelt. Tack.  

Minister Wille Valve, replik 

Tack, ltl Sjögren för ett intressant anförande.  
Vad gäller den inledande anmärkningen om 80 sidor så vill jag på-

minna om att tidigare landskapslagstiftning har varit betydligt längre. 
Om vi tar som ett exempel datainspektionen och landskapslagen om be-
handling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvalt-
ningen, tre sidor parallelltexter, så var det 89 sidor. Här talar vi ändå om 
Ålands konstitution och väldigt centrala saker, rösträtt, jordförvärv och 
liknande. Man kan till och med argumentera för att vi behöver mera mo-
tiveringar, om man är på det humöret. 

För egen del hoppas jag att vi får med liberalerna på det här förslaget. 
För oss handlar det ytterst om att verkställa en enig parlamentarisk 
kommittés önskemål där liberalerna faktiskt på riktigt har varit sakliga 
och konstruktiva genom hela processen. Jag hoppas kunna fortsätta ett 
sådant samarbete. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Liberalerna försöker alltid vara sakliga. Jag förstår inte den här 
halvdarrigheten. Jag redogjorde i mitt gruppanförande varför vi har för-
ändrat vår åsikt. Det är just p.g.a. den här byråkratin. Ser man på den 
administrativa lagen så skulle man kunna ta bort 7-8 paragrafer och 
man skulle kunna göra det lite enklare. Vi ska också komma ihåg att den 
här lagen är en folklag som ltl Gunnar Jansson alltid brukar säga. Lagen 
är inte helt lätt att förstå. Jag beklagar mitt fel om sjömän, men lagen är 
ytterst komplicerad att läsa, förstå och få klarhet i. 

Minister Wille Valve, replik 

Ja, det är komplexa frågor. Förfarandelagen har en ganska hög detalj-
grad. Men man kan notera att den riktar sig i första hand till myndighet-
er och är avsedd att stärka myndigheternas arbete gentemot medbor-
garna, till exempel detta med att du får ett besked sex månader före du 
håller på att förlora hembygdsrätten.  
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Det inger ett visst hopp, jag hoppas att liberalerna har möjlighet att 
resonera en gång till kring detta med fem år och förlängd förtöjnings-
lina. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! På samma vis hoppas jag att det ska finnas utrymme att disku-
tera, att vi inte har en monolog utan det är en dialog så att man också 
kan ta fasta på de argument som liberalerna för fram. 

När det gäller att aktivt ge besked från landskapsmyndigheterna om 
att man håller på att förlora sin hembygdsrätt så var jag inne på det i en 
replikväxling med ministern. Om man ska vara så aktiv själv att man re-
gistrerar vart man flyttar, tror inte minister då att man har koll på när 
man förlorar sin hembygdsrätt? Man bygger upp en administration som 
är kejsarens nya kläder. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Tack, fru talman! Det blev inte en riktigt rätt beskrivning av partiernas 
respons på förslaget om åtta år under regeringen Eriksson, då motiverat 
av att landskapsregeringen inte fann några lösningar för de studerande. 
Dåvarande lantrådet frågade oss och då sade vi; fortsätt att vända på alla 
stenar för att klara de studerande enligt kommitténs förslag. Om ni inte 
lyckas får vi då diskutera huruvida åtta årsregeln skulle vara ett alterna-
tiv. 

Nu har landskapsregeringen lyckats. Kan inte då liberalerna lägga ner 
sitt reservförslag såsom det var när man efter den parlamentariska 
kommittén inte lyckades hitta någon lösning för de studerande. Nu har 
man lyckats. Varför då visa den här envisheten när vi har funnit en lös-
ning för vår gemensamma vilja från 2009?  

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Men vi lever väl inte i Nordkorea? Det är ju liberalernas fullständiga rät-
tighet att föra fram åsikter. Vi har mognat i det här.  

Vtm Jansson, till vilket pris har man kommit fram till att särskilja de 
studerande? Ja, till en ökad byråkrati, till en ökad kostnad och delvis till 
en lagstiftning som kan uppfattas som kejsarens nya kläder. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Jag tar naturligvis mycket illa upp när man jämför min syn-
punkt här i den här diskussionen med nordkoreansk politik. Det var 
mycket fult. Det enda jag gjorde var att fråga varför liberalerna inte kan 
återgå till det som vi var överens om i den parlamentariska kommittén 
om utökning av tiden för de studerande, den så kallade förtöjningslinan. 
Det har visat sig att man hittar en lösning som är juridisk hållbar. För-
slaget om åtta år kom ju faktiskt som ett reservförslag från den föregå-
ende regeringen för att man inte kunde hitta dessa lösningar. Det var 
åtminstone förklaringen till oss under den föregående perioden. Var det 
en osanning som framfördes av dåvarande ledning i landskapsregering-
en? 
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Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Inte alls, men här har vi ju svaret nu. Vi har redogjort för att vi 
tycker att det fortfarande är otillfredsställande. Vi tycker att det skulle 
vara en enklare lösning att ge åtta år för alla. Det finns också remissvar 
som understryker att vi behöver inflyttning och återflyttning till Åland. 
Man konstaterar att det blir komplicerat att koppla det till studiestöds-
systemet. Man föreslår att förenkla regelverken och höja gränsen för för-
lust av hembygdsrätt till åtta år generellt, så säger t.ex. Ålands närings-
liv. Det finns andra som har den här åsikten. Det är liberalernas fulla 
rätt att argumentera för sitt. Landskapsregeringen har redan kvalifice-
rad majoritet. Att vi inte ens skulle få vända på stenarna och diskutera 
fördelar med vårt förslag förstår jag inte riktigt.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Liberalerna får tycka vad de vill för mig. Jag kan konstatera att 
man fortsätter att problematisera, vilket man gjorde under förra man-
datperioden. Man hittade inte lösningar då och man fortsätter att pro-
blematisera saken trots att lösningen nu är hittad.  

Man har satt väldigt mycket fokus på den tekniska lösningen. Det blir 
så byråkratiskt. Då vill jag bara nämna att med hänvisning till studie-
stödslagen så är den tekniska lösningen den samma som FPA tillämpar 
för tillräknande av pensionsförmåner för studietiden. Så funkar det för 
”krångliga” FPA så månne det inte ska krångla i andra sammanhang 
också.  

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Det är inte bara liberalerna som problematiserar. Läser man 
arbetsgruppsbetänkandet så problematiserar man ju en hel del där 
också. Vi har olika åsikter, det är bara att acceptera. 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Ja, absolut. Jag har full respekt för att man har olika åsikter. Vi 
är här för att vi har lite olika utgångsläge. Men just i den här frågan så 
hade vi inte det. Men ni får naturligtvis ha den fria rättigheten att ändra 
er. Problematiken som man för fram är inte till alla delar helt rätt.  

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Jag vill också påminna om att det är andra som problematiserar. I re-
missvaren ser man att det blir bekymmer. Landskapsregeringen gör 
egna bedömningar att det är kostnadsdrivande.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Det är ett komplext system och en komplex bakgrund till 
varför vi har den här rättigheten. I remissutlåtandena framgår det sär-
skilt tydligt att det är väldigt komplext att förstå alla turer kring det här. 
Det gavs flera exempel här i anförandet, bland annat om man får ett arv 
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från en person och man inte är bröstarvinge. I förordningen som styr 
jordförvärvstillstånd finns åtminstone fyra olika scenarier där man kan 
behålla åtminstone en del av arvet, beroende på vad man ärver. Om man 
har haft hembygdsrätt och det är viktigt att få ärva så har man möjlig-
heten att flytta hem och få tillbaka sin hembygdsrätt. Det här är bara ett 
exempel på massor med scenarier som de, som har yttrat sig, helt enkelt 
har åsikter om för att de har missförstått eller inte ser helheten med de 
andra undantagen som vi har bl.a. jordförvärv.  

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Om man får ett arv och inte är bröstarvinge och man är tillfäl-
ligt borta och jobbar i världen så inte är det så lätt att bara flytta hem. 
Har man någon gång bott utomlands och jobbat på andra ställen så vet 
man att inte tar man sitt pick och pack så lätt och flyttar från ena dagen 
till den andra. Så fungerar det inte i verkligheten. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Man har ju ändå rätt att ärva. Man har rätt att omsätta det 
arv man får. I jordförvärvtillståndförordningen har man dessutom flera 
olika möjligheter att behålla en stor del av arvet, upp till 8 000 
kvadratmeter för t.ex. en fritidsbostad eller framtida tomt om man tän-
ker flytta hem i framtiden. Det finns många möjligheter att behålla arvet 
också t.o.m. för dem som inte har haft hembygdsrätt, men har bott på 
Åland under viss tid av sitt liv. Sedan finns det fyra olika versioner av 
den bakgrunden som tillåter jordförvärvstillstånd. Undantagen är också 
viktiga när man diskuterar. Det är en detalj i det stora sammanhanget 
men jag ska återkomma i mitt anförande till just de där specialfallen.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Barbro Sundback 

Fru talman! Det är frågan om två separata lagar som ingår i den här fram-
ställningen. Det ena är landskapslag om hembygdsrätt som ersätter en lag 
från 1993. Till den finns en landskapslag om hembygdsrättsförfarande anslu-
ten.  

Det här är lite grälsjuk och gnällig debatt. Båda de här framställningarna är 
ganska givna med tanke på hur världen hela tiden förändras, framförallt se-
dan 1993. 

I de här frågorna har vi haft ett förfarande som nästan byggde på att den 
tjänsteman, som skötte det här, kände till alla familjer och vilka som stude-
rade osv. Den tiden är förbi. Det krävs ett mera professionellt och rättssäkert 
system. Det borde egentligen ha kommit för länge sedan, men av olika skäl 
har det dröjt, men nu är det äntligen här. 

Fru talman! Socialdemokraterna omfattar och ger sitt bifall till båda för-
slagen.  

Sedan har jag några små saker som jag hoppas att utskottet tar upp till be-
handling. Det är bra att vi får en modern lagstiftning på det här området. Vi 
får framförallt ökad rättssäkerhet. Jag hoppas också att frågan med stu-
derande och deras rätt tonas ner. Den här rätten har man haft förut. Jag är så 
gammal att jag har haft den när jag studerade och säkert några till här. Sedan 
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förändrades världen och det var inte längre förenligt att ha det som vi hade 
det då på 60- och 70-talet. Nu är det dags att återställa det här systemet.  

Nu har det från liberalernas håll framställts att det här skulle vara brist på 
likaberättigande och stöta på hinder i det fallet. Vi måste hålla liberalernas 
argumentation om tandvården i skärgården i minnet. Det var också enligt 
dem en paragraf som stred mot grundlagens 4 § om likabehandling. Utslaget 
där var ju väldigt tydligt. Det strider inte mot likabehandlingsprincipen ef-
tersom det gäller en grupp som är geografiskt klart avgränsad. I det här fallet 
så skulle man behandla de studerande olika, det är då som likabehandlings-
pargrafen skulle kunna sättas emot en sådan här bestämmelse. Vi i majorite-
ten hade nog ganska många diskussioner om det här. Vi socialdemokrater är 
mycket glada att 7 § till slut fick den här utformningen att det inte gäller en-
bart dem som har studiestöd och dem som i första hand studerar vid högsko-
lor utanför Åland. När man tänker på den här särskilda rättigheten så måste 
man komma ihåg att de som studerar utanför Åland gör ju det p.g.a. att man 
inte kan studera motsvarande på Åland. Man är mer eller mindre tvungen att 
resa bort om man vill studera till en viss examen eller ett visst yrke. Det är 
svårt för mig och mitt parti att se att det här skulle vara något allvarligt brott 
vad gäller likabehandling.  

Likabehandlingsdiskussionen har uppkommit på senare år. Den grundar 
sig ofta på en missuppfattning, att alla, oberoende av deras bakgrund och 
andra villkor, måste behandlas exakt lika. Det är lite såsom när man har sys-
kon, att alla måste få precis lika stor bit av tårtan. Det är väl någon slags lika-
behandling men någon kan ju ibland vara i behov av lite mera, är svag och 
bräcklig och det behandlar man inte alls i en sådan enkel rättvisediskussion. 
Inom socialvården bygger egentligen allt på olika behandling för att männi-
skor ska kunna ett leva ett någorlunda likvärdigt liv. Det där är ofta en rätt så 
förenklad diskussion. 

Sedan detta med åtta år, nu har alla liberaler gått ut, kanske i protest mot 
mig jag vet inte varför. Men åtta år är lite intressant. Om man tänker på 
siffermagi så kanske sju år hade varit mera intressant om vi tänker Bibeln, 
sagor och alla sånger. Det finns en sådan magi. Men när det gäller åtta, varför 
inte tio, eller femton år? Jag får känslan av att talet åtta inte är särskilt väl 
underbyggt. Om vi går från fem till åtta så då är all byråkrati mycket mindre 
och vi sparar pengar, jag skulle vilja se den analysen och den slutledningen. 
Det är ju liberalernas huvudargument att om man har det bara fem år och av-
skiljer gruppen studerande så blir det en sådan väldig byråkrati och det kos-
tar så mycket. 

Regeringen beskriver den här kostnaden som att man under ett år kanske 
skulle behöva anställa extra personal. Det har inte att göra enbart med de 
studerande. Hembygdsrättsregistret har varit ganska illa skött, vilket fram-
kom i ltl Gun-Mari Lindholms anförande om detta som vi upplevde senaste 
val. Det finns ett stort arbete att göra, man ska ställa i ordning och reda upp 
det här registret och få det att fungera enligt modern digital teknik. För min 
del är jag beredd att offra så mycket pengar för att vi ska få det här att fun-
gera. Det är väl också ett sätt att visa respekt för självstyrelsen. 

Att tro att man kan skriva sådana förfaranden på något enkelt sätt genom 
att ta bort några paragrafer, det är något underskatta den offentliga förvalt-
ningen och rättens villkor, under vilka de ska fungera. Det är precis som mi-
nister Valve sade, den här lagen är ju i första hand skriven för förvaltningen 

76 



  

och för den sökande som av någon orsak tycker sig vara illa behandlad. Då 
kan man i stöd av den här lagen anföra klagomål till rättsliga instanser. 

Fru talman! Några kommentarer, landskapslag om hembygdsrättsförfa-
rande innehåller ett kapitel om ansökan om hembygdsrätt och man precise-
rar hur kunskaper i svenska påvisas och redovisas. I punkt 1 sägs; ”sökande 
ska med anledning av kravet på tillfredställande kunskaper i svenska i an-
sökan ange sitt modersmål och sina föräldrars modersmål”. Jag har intuitivt 
en känsla av att det här inte är riktigt förenligt med den syn vi har på den en-
skilda människan som rättsobjekt i vårt system och vår förvaltning. Man ju 
fråga sig varför detta? Vad skulle det ha för betydelse för beviljandet av hem-
bygdsrätt? Är det på det viset att om ens mamma och pappa är finsktalande 
så är det kanske inte så bra. Om pappan pratar arabiska och mamman 
franska är det bättre eller det bäst om båda pratar svenska? På något vis 
känns detta lite självständighetsaktigt. Det är gammalmodigt.  

Det finns också ett annat juridiskt hinder, det gäller landskapslagen om 
personuppgifter. Om myndigheten frågar efter den sökandes föräldrars mo-
dersmål så måste de ju föra ett register över detta. De kan inte bara fråga. Vad 
ska de göra med det? Det måste finnas registrerat någonstans. Landskapsla-
gen om personuppgifter har ett helt kapitel om Information till den registre-
rade. Där ingår också informationsplikt, när uppgifter samlas in från någon 
annan än den registrerade. Jag hoppas verkligen att lag- och kulturutskottet 
tittar på det här. För det första, vad är det för mening med att registrera för-
äldrarnas modersmål? Inte ska det väl påverka den sökandes chanser att få 
hembygdsrätt? Inte kan det väl heller vara avgörande för personens förmåga 
att uppfylla kravet på kunskaper i svenska? Jag känner spontant att man 
borde överväga att stryka det där tillägget.  

Fru talman! I 28 § i hembygdsrättsregistret så finns det registrering av 
hembygdsrätt som förvärvas på grund av lag. Där talas det om att då barnet 
förvärvat hembygdsrätt ska hembygdsrättsdag registreras. I anslutning till 
hembygdsrättsdagen ska det framgå om hembygdsrätten förvärvas vid föd-
seln, dag på adoptionen fastställdes, inflyttningsdagen, dagen då finskt med-
borgarskap förvärvades eller dagen då fadern och modern eller båda föräldrar 
förvärvat hembygdsrätt. Nu lever vi inte i en värld där alla har fader och mo-
der. Det finns också familjer med mödrar, fädrar och kanske det i framtiden 
blir fyra föräldrar så småningom. Det här känns för mig otidsenligt och ål-
derdomligt. Jag vet inte om det baserar sig på någon annan befintlig lag. Jag 
tycker att man borde säga; då den ena föräldern eller båda föräldrarna för-
värvade hembygdsrätt. Man borde modernisera innehållet och språket sam-
tidigt. 

När jag är inne på detta med moderna tider så tror jag att det inte i para-
graferna nämns han eller hon, men det finns på många ställen i motivering-
arna. Jag tycker att lagutskottet, som är vårt grundlagsutskott och den som 
har det högsta ansvaret för våra lagar, skulle överväga att uppmana regering-
en att börja använda ordet hen istället för han eller hon. Vi sparar till och 
med på orden och pappren om vi gör så. Tack, fru talman. 

Minister Wille Valve, replik 

Tack ltl Sundback för de påpekandena och ändringsförslagen.  
Jag tänkte kort nämna punkten där ledamoten hänvisade till land-

skapslagen om personliga uppgifter. Den springande punkten tycks vara 
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att det inte ska registreras vad ens föräldrar har för modersmål. Det här 
är något som vi garanterat kan titta närmare på i lag- och kulturutskot-
tet. Jag välkomnar även ledamotens förslag till en modernisering av 28 
§. Månne vi inte ska hitta rättssäker formulering i samråd med utskottet. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack för det. Jag tror säkert att utskottet i sin klokhet hittar en bra lös-
ning på de här frågorna. 

Bästa ministern, om man inte registrerar föräldrarnas modersmål, då 
ska de inte heller finnas som någon slags rekvisita i den här lagen. Man 
kan inte göra både och, det är antingen eller som jag ser det. Annars är 
det inte rättssäkert. Hur ska då den sökande veta om föräldrarnas mo-
dersmål var ett hinder för att man inte fick hembygdsrätt?  

Minister Wille Valve, replik  

Det kan mycket väl vara så att ltl Sundback har en poäng. Jag måste för-
djupa mig ytterligare i det här för att kunna ge ett rätlinjigt och linjärt 
svar på den frågan. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Talman! Det är bra ministern sätter sig in i frågan, men nu är det lagut-
skottet som äger ärendet i första hand. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Axel Jonsson 

Tack, fru talman! Tack landskapsregeringen för att man levererar ett kon-
struktivt och sedan länge beställt förslag till ny landskapslagstiftning om 
åländsk hembygdsrätt. Vi i Ålands Framtid har varit eniga om att så här ska 
problematiken lösas, även om det fortfarande finnas detaljer som vi i utskot-
tet kan diskutera och fördjupa oss i.  

Det är ett synnerligen genomtänkt och genomarbetat lagförslag. Det ska 
landskapsregeringen ha en eloge för. Det är ett lysande undantag i denna 
blankettlagstid, tyvärr.   

Inledningsvis, ett stort tack till landskapsregeringen. Det finns några om-
råden kvar som fortfarande väntar på leverans. Vi från Åland Framtid väntar 
och vi fick signaler att också övriga här i salen väntar. Vi hoppas att man 
också kan prestera lika bra förslag på de områdena i enlighet med den parla-
mentariska kommitténs betänkande.  

Ska man ha fem eller åtta år? Jag tycker egentligen inte att diskussionen 
bör handla så mycket om det. Det handlar om det ska vara fem år för stu-
deranden eller åtta år för alla. Det är den intressanta diskussionen.  

Ser man på syftet med själva hembygdsrätten så finns det ju en risk att 
man urgröper det om man förlänger tiden alldeles för länge. Det kunde ju 
vara tio eller femton år också. Då är frågan vilket syfte och verkan hembygds-
rätten har. Uppfyller man det syftet genom att förlänga tiden så pass mycket? 
Nej, att studera är något som de flesta förhoppningsvis gör tillfälligt och se-
dan söker man sig tillbaka till Åland. Så betraktar man också studier till ex-
empel i beskattningen. De som studerar utanför Åland, och kommer tillbaka, 
skattar för det arbete som de utför här på Åland, tack vare att de studerande 
betraktas som tillfälligt borta från Åland. Det är också naturligt att man kan 
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göra samma tolkning vad gäller hembygdsrätten. Vi stöder helt och hållet det 
resonemanget. Är man studerande så är man tillfälligt borta, är man inte stu-
derande så kan man vara tillfälligt borta men det är inte tillräckligt god grund 
för att man ska få förlängd hembygdsrätt. Det är ett logiskt resonemang och 
vi ställer oss bakom det. Det finns mycket förnuft i det resonemanget. 

Ett område som jag skulle vilja lyfta fram, som tyvärr kanske inte lyfts fram 
på det sättet som det borde, är folkbokföringen. Från självstyrelsepolitiska 
nämnden begärde vi att landskapsregeringen skulle komma med en analys av 
folkbokföringen, dess möjliga betydelse och de möjligheter det kunde ge att 
hantera hembygdsrättsfrågan på ett bättre sätt. Vi skulle då göra en framstäl-
lan till riksdagen om att få folkbokföringen till Ålands behörighetslista. Det 
kan ju göras relativt enkelt med en enkel rikslag och lagtingets bifall. Det är 
ingenting som kräver flera parlament och nyval emellan. Det går ganska 
snabbt och enkelt om man bara kommer överens om det. För den skull är det 
inte en helt okomplicerad fråga, vilket vi är medvetna om från Ålands Fram-
tids sida. Vi tycker ändå att man borde titta på det här alternativet. Vi upple-
ver inte riktigt att självstyrelsepolitiska nämnden har fått ett tydligt och ut-
tömmande svar på frågan om det vore klokt att vi övertar folkbokföringen till 
vårt behörighetsområde. Vi från Ålands Framtid förespråkar det här. Jag 
tycker att det är lite synd att den biten inte är så noggrant beskriven i försla-
get. Jag hoppas att man kan återkomma till lag- och kulturutskottet och ge 
sin syn på saken. 

Oavsett om folkbokföringen enbart har intresse för hembygdsrättslagstift-
ningen så kan den också vara intressant på andra områden. Jag tycker att 
man ska analysera det faktum att vi nu, när vi går in för den här lagstiftning-
en, också förmodligen kommer att behöva anslå mera medel för att kunna 
hantera hembygdsrättslagstiftningen. Det är en konsekvens som vi får ta och 
som man kanske beskriver lite luddigt i lagförslaget. Vi får ändå en indikation 
på att det kommer att krävas mera resurser.  

Tittade vi på folkbokföringen idag, som sköts av riksmyndigheter eftersom 
det är en riksbehörighet, så stadgas i 47 § självstyrelselagen hur avräknings-
grunden ska ändras. Ett motiv, som finns uppräknat i den första punkten i 47 
§, är när verksamheter som är av betydande riksintresse efter överenskom-
melser sköts av landskapet så då ska också avräkningsgrunden ändras. Man 
får väl nog se det som ett betydande riksintresse att folkbokföringen också 
sköts på Åland, bland annat för skattemyndigheter och andra. Det här kunde 
också vara ett motiv till att ändra avräkningsgrunden. Det är egentligen logi-
ken bakom den nuvarande självstyrelselagen, ändrar man behörighetsför-
teckningen så ska ju också avräkningsgrunden justeras. Vi vet ju alla att det 
är en fråga som är ganska svår att få upp på bordet och också det kunde vara 
en möjlighet. 

Ser vi då i förlängningen på vad det här skulle kunna leda till och den möj-
lighet som man skulle kunna använda det här till. Eftersom vi får ökade kost-
nader för folkbokföringsområdet, samtidigt som man konstaterar att med en 
ökad digitalisering kan vi kanske minska kostnaderna på sikt, så kunde vi an-
vända en ökad avräkningsgrund till att finansiera de merkostnader som upp-
står för att också hantera folkbokföringen. Det kommer att kräva resurser 
men vi kan säkert hitta samordningsvinster genom de andra register som vi 
har t.ex. hembygdsrättsregistret. Jag tycker att utskottet borde titta närmare 
på den här möjligheten, dels folkbokförings betydelse för hembygdsrätten 
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som sådan, men också den möjligheten att finansiera hembygdsrätten och 
förverkligandet av den lagstiftning som vi behandlar i dagsläget. 

En annan fråga, som landskapsregeringen analyserar ganska kortfattat i 
likhet med folkbokföringen, det är EU-rätten och vad den säger om koppling-
en till finländskt medborgarskap. Det här är en mycket intressant fråga som 
jag personligen kommer att verka för att utskottet ska fördjupa sig i.  

Tittar man på som sagts om det finländska medborgarskapet, och dess 
koppling till hembygdsrätten när den har prövats juridiskt ljuset av den frå-
geställningen, så tillåter EU-rätten att övriga EU-medborgare diskrimineras 
vid ansökan av åländsk hembygdsrätt? Vi tillåter inte idag att EU-
medborgare får hembygdsrätt trots att de har bott här i fem år och pratar 
svenska. Man måste bli finländsk medborgare. Helt klart kan man ställa sig 
frågan om det är diskriminering. Är det framförallt diskriminering i ljuset av 
EU-rätten? Det är den intressanta frågan. 

Landskapsregeringen skriver här i förslaget att de förde den här frågan till 
högsta förvaltningsdomstolen 1996. Då begärde man också att man skulle få 
ett förhandsavgörande från EG-domstolen, som den hette på den tiden, om 
dess syn på saken, så att man skulle få en bedömning från högsta instans. Vad 
gäller egentligen? Är kravet på finskt medborgarskap legitimt? Är det fören-
ligt med EU-rätten? 

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade för det första att det var en in-
tern angelägenhet för Finland och därför behövde man inte begära ett för-
handsavgörande från EG-domstolen. Det här stämmer ju inte. Det finns 
också andra områden inom EU som har liknande arrangemang och som tyder 
på att det här inte enbart är en intern angelägenhet för Finland. Man kan ar-
gumentera att eftersom det finns andra områden som har liknande problem 
så är det en europeisk angelägenhet, t.ex. Isle of Man hade vid den tidpunk-
ten åtminstone liknande arrangemang och har det säkert fortfarande. Det var 
ju synd att man inte valde att föra frågan till EG-domstolen så att vi skulle ha 
fått svart på vitt vad som gäller. 

Högsta förvaltningsdomstolen hävdade också att icke diskrimineringsarti-
keln, artikel tre i Ålandsprotokollet, att den endast kan tillämpas på undanta-
get om etableringsrätt, utan någon närmare motivering. Ålandsprotokollet 
innehåller ju på de här områdena få undantag; ett för hembygdsrätt och jord-
förvärvsrätt och ett annat för etableringsrätten. Det är olika punkter. Men 
högsta förvaltningsdomstolen hävdar att man endast vid etableringsrätten 
kan tillämpa artikel tre. Jag kan läsa upp det: ”Finland ska se till att alla fy-
siska och juridiska personer i medlemsstaterna likabehandlas på Åland.” 
Alltså en finländsk skyldighet direkt härledd från EU:s primärrätt. Varför 
man gjorde det här valet är fortfarande oklart. Jag tycker absolut att man kan 
hävda att också artikel tre borde kunna tillämpas på hembygdsrätten och 
jordförvärvsrätten. Det här är någonting som utskottet bör fördjupa sig, jag 
ska just förklara varför. 

Ser vi på vad den här tolkningen leder till så medför det att EU-
medborgare som har varit bosatta på Åland i fem år ska ha samma möjlighet-
er att köpa egendom, var de önskar och på vilka villkor som helst, som fin-
ländare har. Men de diskrimineras helt enkelt om man hävdar att artikel tre 
kan tillämpas på annat än etableringsrätten, alltså på hembygdsrätten i det 
här fallet. Då strider också kravet på finskt medborgarskap mot EU-rätten 
idag, som tidigare hette EG-rätten. Det betyder att vi idag faktiskt har en 
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självstyrelselagstiftning som strider mot Finlands anslutningsfördrag och 
EU:s primärrätt. Det är en rättsordning som vi från åländsk sida inte kan ac-
ceptera. Det är också någonting som vi borde använda i argumentationen 
gentemot Helsingfors. 

Man kan till och med ställa sig frågan; borde vi inte i ljuset av det här 
ändra vår policy när vi prövar fall om beviljande av hembygdsrätt för perso-
ner som inte har finländskt medborgarskap men som har ett EU-
medborgarskap? Borde man bevilja hembygdsrätt åt de här personerna? Det 
här är en fråga som utskottet definitivt borde fördjupa sig i. Frågan är mycket 
relevant och mycket intressant. Det är ingen här i den här salen som vill att 
det ska vara på det här sättet. Har vi bra argument och bygger upp det på det 
här sättet så tror jag att vi kan nå långt också i den här frågan. Det är min ab-
soluta förhoppning. 

Om jag ska sammanfatta så tackar vi från Ålands Framtids sida för ett kon-
struktivt lagförslag. Vi vill att man tittar närmare på folkbokföringen och dess 
möjligheter. Vi vill också att man tittar närmare på EU-rätten och vad den 
faktiskt säger och de möjligheter som det eventuellt kan ge Åland framöver. 
Tack, fru talman. 

Minister Wille Valve, replik 

Tack, ltl Jonsson. Jag har väl sällan känt mig så nära Ålands Framtid 
vilket känns lite oroande faktiskt. Jag är väldigt glad över ltl Jonssons 
anförande och även över realismen och ärligheten i resonemanget kring 
folkbokföringen. Ja, folkbokföringen kostar givetvis att ta över. Frågan 
är hur mycket vi värderar den kostnaden och det ”böket” som följer 
med. Jag kan hålla med om betydande delar av ledamotens resonemang.  

Däremot håller jag inte riktigt med om slutknorren. Jag anser att det 
inte finns någon grund att bevilja någon annan än en finländsk medbor-
gare hembygdsrätt idag, med den lagstiftning vi har. Det är ett väldigt 
sympatiskt resonemang. Visst, jag kan förstå att ledamotens rättskänsla 
säger det. Men om vi skulle göra det så skulle vi i sådana fall bryta mot 
lagen. 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Ja, men problemet är att förmodligen bryter vi mot en lag oavsett hur vi 
gör. Och då måste man ställa sig frågan; vilken lag kommer först? Är det 
EU:s primärrätt eller är det självstyrelselagen? Självstyrelselagen regle-
rar indirekt EU-rätten, alltså rätt att förvärva fast egendom, det faller 
inom EU-rättens område. Då måste ju också primärrätten tillämpas på 
det här området. Finland har den skyldigheten, framförallt genom det 
tydliga stadgandet som finns artikel tre. Om man riktigt ställer frågan på 
sin spets, så är frågan vilken lag vi ska bryta mot? Åtminstone mina 
kunskaper om rättsordningen säger att primärrätten går före och då kan 
vi inte tolerera att lagstiftningen ser ut på det sättet idag. Det enklaste är 
förstås att lagstiftningen ändras och det ska vi också propagera för. Men 
i de enskilda fallen så är det trist att vi behöver bryta mot antingen själv-
styrelselagen eller mot artikel tre i Ålandsprotokollet. 

Minister Wille Valve, replik 

Det finns ingenting, så vitt jag känner till, i högsta förvaltningsdomsto-
lens praxis som skulle tala för att Ålandsprotokollets tredje, tämligen 
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mångtydiga, paragraf skulle kunna upphäva en bestämmelse i självsty-
relselagen av den här kalibern. 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Nej och orsaken till detta är ju att man inte begärde ett förhandsavgö-
rande från EG-domstolen på den tiden. Det finns inget svar från den 
högsta uttolkaren av Ålandsprotokollet. Därför vet vi inte svaret på den 
här frågan. Vi vet vad högsta förvaltningsdomstolen säger, men vi vet 
inte hur det ligger till i själva verket. Det hade varit en helt annan situat-
ion om man faktiskt hade fört det här ärendet till EG-domstolen för för-
handsavgörande. Då hade vi fått svart på vitt hur artikel tre i Ålandspro-
tokollet skulle tolkas. Nu har vi endast att lita på högsta förvaltnings-
domstolen och det är inte tillfredsställande tycker jag. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman 

Fru talman! Det här är onekligen ett intressant ämne. Det här är ”core busi-
ness” för självstyrelsen och för oss här i lagtinget. Det är kanske den allra vik-
tigaste dagen efter vår grundlag, självstyrelselagen. 

Utvecklingsbehovet när det gäller den här lagstiftningen har ju varit stort 
och det kan läsas ut av framställningen. Nu kommer saker och ting på rätt, 
praxis kodifieras och ändras och rättssäkerhet stärks osv. Den dag vi godkän-
ner den här lagstiftningen och den träder ikraft är absolut en viktig dag.  

Det har varit mycket arbete med ritningarna. Många politiker har stött och 
blött det här, det har funderats på hur man ska lösa byggnationen efter de här 
ritningarna och både politiker och tjänstemän har varit väldigt kreativa arki-
tekter. Sedan har det framförallt varit ett omfattande snickrande. Tjänstemän 
på lagberedningen och på kansliavdelningen har snickrat tillsammans under 
överinseende av politiker. Alla de här personerna ska ha ett stort tack för den 
stora lunta som har landat på vårt bord i denna viktiga sak. 

Hembygdsrätten och anknutna rättigheter till den är ganska komplext. Det 
kan vara svårt att hänga med i alla turer. Det finns en bra skrift, en rapport 
om Den åländska hembygdsrätten, den är från ett seminarium som hölls i 
Helsingfors den 14 juni 2007. Där finns en historiebeskrivning som är intres-
sant, det handlar om hur hembygdsrätten kom till. Det finns också en artikel 
kring hur det har gått till och hur praxis har utvecklats när det gäller förvärv 
av åländsk hembygdsrätt på ansökan. Om man som lagtingsledamot ska läsa 
någon bok så är det den här. Den är jätteviktig, den har delats ut till alla lag-
tingsledamöter när den kom och den finns i lagtingets bibliotek. Om ni inte 
har läst den, bästa kollegor, gör det! Den är intressant.  

Hembygdsrätten fanns inte med från början i de grundläggande statuter-
na, dock fanns ju ingredienserna med. I de dåvarande första landstingen och 
de första landskapsnämnderna pratade man från allra första början om hem-
bygdsrätt, vilket framgår av den här artikeln. Man fick gång på gång på päl-
sen från högsta domstolen. Det var många turer och mycket stridigheter när 
man hävdade det här begreppet. Man härledde ett sådant här begrepp ur de 
här andra garantierna. Till slut gav man med sig på andra sidan havet och 
förde in det i 1951 års självstyrelselag. Då var omvärldssituationen en helt an-
nan än idag. De yttre förutsättningarna gjorde att det var jätteviktigt dels att 
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skydda Åland mot förfinskning och dels att i detalj reglera t.ex. jordägandet 
eftersom jordbruket vara så viktigt. Det var viktigt att reglera ägandet av 
strand så att inte skeppsbyggnadsindustrin gick oss ur händerna osv.  

När det gäller jordbruk och att bygga fartyg på stranden visst är det viktigt 
också idag, men det har inte alls samma betydelse som avgörande betydelse 
inom näringslivet. De yttre förutsättningarna har helt ändrat när det gäller 
alla tre delar i hembygdsrätten. Det som framförallt har ändrat är världssam-
fundet i stort och hur folks rörlighet har ändats. På den tiden när hembygds-
rätten kom till så flyttande man huvudsakligen inom ett land, man flyttade 
huvudsakligen inom Finland, man flyttade från och till Finland och till Åland. 
Nu har vi en helt annan flyttningsrörelse. Vi har 92 nationaliteter. En stor del 
av vår befolkning har flyttat hit från de övriga nordiska länderna, också från 
andra europeiska länder och t o m från utom europeiska länder. Det här med-
för att kravet på finskt medborgarskap, som från början inte överhuvudtaget 
var något märkligt, är en väldigt udda fågel idag när det gäller kraven för 
hembygdsrätt. Det här är ju inte en fråga för den här lagstiftningen men det 
är så pass relevant att jag tycker att det är värt att nämna det. Det börjar bli 
ett demokratiproblem när storleksordningen tio procent av befolkningen ute-
sluts från att delta i den nationella politiken, vilket självstyrelsepolitiska 
nämnden många gånger har påverkat. Det är jätteviktigt att den kampen går 
vidare, att få bort det kravet och kunna ge hembygdsrätt åt andra än finska 
medborgare.  

Diskussionen som ltl Jonsson förde tycker jag att är intressant. Frågan är 
om vi borde börja med civil olydnad. Man kan också fråga sig om det är civil 
olydnad som vi håller på med. Det som är lika relevant, för att få en lämplig 
åsnebrygga här, är att vi har devalverat hembygdsrätten från när den kom 
1951. Kvar i hembygdsrättsinstrumentet idag är egentligen två saker; befrielse 
från värnplikt som det egentligen inte är men blir det på grund av språkkra-
ven och att få de politiska rättigheter som man behöver för att ställa upp och 
rösta i lagtingsval. 

Bedriva näring och äga mark, där har man precis samma rättigheter oav-
sett om man har hembygdsrätt eller inte om man har bott här i fem år. Man 
får fast äga hela Åland utan hembygdsrätt bara man har bott här i fem år. Då 
har man rätt till jordförvärvstillstånd, man har inte jordförvärvsrätt. Det här 
medför att spänningen, diskrimineringen, minskar eftersom det är de saker 
som EU värnar om när det gäller fri rörlighet. Man värnar inte så mycket om 
politiska rättigheter över gränserna. Det där är en akademisk diskussion och 
juridik i den högre skolan. 

 Jag tycker ändå att man kan titta vidare på det spåret som Jonsson 
nämnde. Givetvis ska man vara lite försiktig och inte bara rusa till och göra 
det om det går att lösa på andra vägar. 

Varför har vi gjort den här devalveringen av hembygdsrätten? Den har 
gjorts i huvudsak därför att det blev orimligt att utesluta framförallt den stora 
gruppen svenska medborgare från att kunna äga mark och bedriva en näring. 
Av praktiska orsaker på grund av kravet på finskt medborgarskap har man 
behövt devalvera hembygdsrätten och ge dem rättigheterna, koppla bort dem 
igen kan man säga, som det var i praktiken före 1951 års självstyrelselag.  

Utan att förakta möjligheten att ställa upp i val och detta med militärtjänst 
så är det ändå de två rättigheterna som kanske ålänningarna i första hand 
tänker på, särskilt möjligheten att äga mark. Det är fortfarande ett mer kom-
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plicerat tillståndsförfarande om man ska få utnyttja sin rätt till jordförvärvs-
tillstånd som man de facto har. 

Om man ska vara helt krass så är hembygdsrätten egentligen en skugga av 
sitt forna jag. Den viktiga saken att få delta i lagtingsval som kandidat och 
väljare, det är kanske den delen som är den allra viktigaste när det gäller 
detta med tidsaspekten. Hur fort ska man få hembygdsrätt och hur fort ska 
man förlora den? Nu finns det förslag på att klockan inte ska börja ticka för 
de studerande. Det tycker jag att är jättebra. De juridiska lösningar man har 
kommit till är jättebra. Studier kan vi inte erbjuda här på Åland, bara till en 
liten del. Man måste kunna vara borta och studera utan att det här börjar 
ticka. Det är egentligen väldigt enkelt att argumentera för den här jämlikhet-
en mellan en studerande på Åland och en studerande som vill ha en sådan 
utbildning som inte finns här.  

Angående tidsbegränsningen, varför får man inte hembygdsrätt direkt när 
man flyttar hit omedelbart? Nå, det är för att man ska bo här i fem år, inte-
grera sig i det åländska samhället och ta del av den lokala kulturen och sed-
vänjorna, hur ålänningarna tänker. Integrationsprocessen har man bedömt 
att tar fem år, då kan man få hembygdsrätt. När hembygdsrätten kom till så 
var det en väldigt ensidig ström av inflyttning och utflyttning, med bara två 
kommunicerande kärl. Nu är det en helt annan flyttningsström. Det är också 
ett helt annat samhälle när det gäller möjligheter att interagera med inform-
ationssamhällets intrång som har kommit sedan hembygdsrätten kom till. 

Ingen har, vad jag vet, föreslagit att tiden innan man får hembygdsrätt ska 
förlängas från fem år till åtta år. Det har jag inte hört. Däremot har jag hört 
förslaget från liberalerna att man generellt ska förlänga tiden som man får ha 
hembygdsrätten kvar innan man måste ”parkera” den på Åland och fortsätt-
ningsvis förvisso ha den kvar på det villkoret att man kommer hem igen. Re-
dan idag kan man delta i två lagtingsval även om man har bestämt sig för att 
flytta från Åland för gott eller för en längre tid. Nu vill liberalerna ge möjlig-
het att delta i ytterligare ett lagtingsval. På åtta år kan man träffa tre lagtings-
val, om det råkar sig.  

Varför är det ett problem? Det här har jag varit inne på många gånger tidi-
gare. Jag tycker att man måste se budskapet i evangeliet, hur hela helheten 
och skyddsmekanismerna är utformade, så att det som sker på Åland, de fö-
retag som finns på Åland och den mark som Åland består av, ska vara en an-
gelägenhet för lokalbefolkningen. Det är själva tanken. Det ska skapa en 
styrka som står emot förfinskningstrycket och då finns det olika beståndsde-
lar, det var den ursprungliga meningen. 

Att man inte får rösta på fem år när man flyttar hit och att man inte heller 
om man flyttar bort får interferera i åländska val och rösta, det ska garantera 
att de som röstar lagtingsval hänger med i den åländska utvecklingen och de 
behov som finns här. Och de kan inte ha andra prioriteringar. Man behöver 
inte vara en fiende eller till skada, som sades här i ett anförande, men man 
kan ha helt andra prioriteringar och man har flyttat bort. Man vet inte heller 
om det överhuvudtaget är någon fara, det kan man inte säga och det kan man 
inte mäta eftersom de som röstar alltid har rätt. Väljarna kan aldrig ha fel och 
får de politiker de tjänar.  Man kan ju anta att man prioriterar annorlunda om 
man inte bor på Åland och inte hänger med i den lokala debatten på samma 
sätt. Därför tycker jag att det är viktigt att det finns en tidsbegränsning när 
man måste parkera hembygdsrätten på Åland, det är så som man ska ut-
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trycka det. Ska man förlänga den så måste man vara medveten om att man då 
begår intrång i de ursprungliga statuterna när det gäller politiska inflytanden. 
Utformningen av de ursprungliga självstyrelseskyddsmekanismerna ändrar 
man då i och det vill inte jag göra. Bara när det gäller de studerande som sagt 
var, med det motivet att det är någonting som man är tvungen att göra på an-
nat håll än på Åland. 

Avslutningsvis, det är bra att man har löst den här frågan. Det är bra att 
allt det här reds upp, att man får ordning och reda och rättssäkerhet i den är 
väldigt viktiga lokala rättigheten som vi har, hembygdsrätten, det lokala 
medborgarskapet. Man ska samtidigt också komma ihåg vad hembygdsrätt 
idag egentligen är och samtidigt vad den har varit. Tack. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Diskussionen, om man borde tillåta via den här lagstift-
ningen att man kunde delta längre i politiken genom rätt att rösta här, 
är oerhört intressant. Det vi förespråkar skulle i teorin åtminstone ge 
möjlighet till att rösta ytterligare en gång i lagtingsval. Vi känner till de 
farhågor som ltl Sundman pratade om, att någon som röstar kanske har 
andra prioriteringar. Men vi ser det här väldigt annorlunda. Vi ser att 
det kunde vara berikande för det åländska samhället om någon person 
genom rösträtten också kanske skulle delta i den politiska debatten här 
på Åland utifrån de influenser man har fått när man har bott någon an-
nanstans. Jag är inte helt säker på att det alltid är det bästa det som vi 
här under vår lilla kupa diskuterar och kommer fram till. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Så tycker jag också, så kan man säga, vi vet inte vad som är 
det bästa. Men om vi har det här systemet att det är slut med inflytande 
efter fem år, då är det på gott och ont. Man har rätt att delta i ett eller 
två val och sedan är man inte berättigad att delta. Men man kan ju delta 
i debatten ändå, vilket har förekommit mycket i historien. De så kallade 
bortålänningarna, nu kallar vi dem ålänningar ute i världen, har deltagit 
i den åländska debatten men inte haft inflytande. Då har nog många 
tänkt i många fall; vilken tur att de inte får rösta. Med det har också fö-
rekommit sunda åsikter och sådant som man har tagit åt sig i åländsk 
politik och genomfört. Den bedömningen kan man inte göra, det blir 
alltför subjektivt. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Vi tror jag att de personer som har rotat sig så länge på 
Åland att de har haft hembygdsrätt eller haft hembygdsrätt sedan 
barnsben ändå känner starkt för det här samhället, oberoende om de 
tvingas eller väljer att uträtta sitt värv någon annanstans. Vi har väldigt 
svårt att tro att de medvetet skulle vilja göra Åland illa.  

Det är intressant att konstatera att det är de konservativa politikerna 
och partierna som mycket påtalar faran att man ska behålla rösträtten. 
Ltl Sundman, åtminstone som jag uppfattar det, representerar den fa-
langen, medan vi liberaler mera ser på nyttan av att vi kunde få ytterli-
gare influenser till det åländska samhället. 
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Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Jag tror att man hur som helst kan ta sig den rätten att säga 
att det åländska samhället får väldigt mycket influenser utifrån och är på 
vågens framkant när det gäller att utvecklas idag. Vi får influenser från 
alla som flyttar hit och det är viktigare att ge dem politiskt inflytande än 
att ge dem som flyttar bort ökat politiskt inflytande. Alltså man ska ge de 
icke finländska medborgarna politiskt inflytande för de kommer med 
många nya idéer och det är de som mycket utvecklar Åland. 

Det finns säkert många ålänningar ute i världen som har bra idéer, 
men det finns också de som har dåliga idéer. Som sagt, på gott och ont 
får man rätt väljarunderlag om man begränsar det till dem som bor och 
verkar här. Det är hela tanken, också med jordförvärvsrätten och med 
näringsrätten.  

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

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

Andra behandling 

6 Korrigering av vallagen 
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 7/2013-2014) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 11/2013-2014) 
I andra behandlingen kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid 
den första behandlingen eller förkasta förslaget. 

Först tillåts diskussion och efter det föreläggs lagförslaget för antagande. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Lagförslaget föreläggs för antagande i andra behandling. Begärs ordet?  

Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är 
avslutad.  

Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. 
Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. 

Ärendet är slutbehandlat. 

Enda behandling 

7 Strategi för hållbar utveckling 
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 14/2013-2014) 
Landskapsregeringens meddelande (M 2/2013-2014) 
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. 

Diskussion. 

Ltl Jörgen Pettersson 

Talman! Låt mig börja med det viktigaste. Det är ett enigt finans- och nä-
ringsutskott som står bakom det betänkande ni har framför er. Utskottets 
samtliga medlemmar applåderar arbetet med att göra Åland till ett hållbart 
samhälle. Målsättningen är år 2051 men vi ser gärna att det sker tidigare av 
väldigt självklara skäl. Vi tror att hållbarhet är ett argument när det gäller att 
finna morgondagens affärer och skapa framtidens tillväxt och därmed ar-
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betsplatser. Vi stöder tanken på att Ålands unika ställning, oförstörda natur, 
närproducerade och friska mat ska väcka vår omvärlds intresse. Genom att på 
allvar bli en grön ö i ett blått hav kan vi göra Åland till ett friskt, rent och väl-
komnande besöksmål. Det vinner alla på; våra turistföretagare, detaljhand-
lare, skolor, banker, rederier, IT-bolag, nöjesindustrin, lantbruk och alla 
andra. Genom att skapa bilden av ett hållbart Åland kan vi bli ett varumärke 
och en föregångare som når framtiden lite tidigare än våra konkurrenter. Det 
är ändå enklare att förändra en ö och 29 000 människor än att förändra stora 
länder med miljoner medborgare. Vi har genom åren pratat om vår åländska 
småskalighet och företagaranda. Nu har vi ett läge där vi på riktigt kan bli en 
föregångare mot ett mer klimatsmart och mer hållbart samhälle. 

Betänkandet ni har framför er är resultatet av en lång rad höranden och 
många, långa, idérika och utmanande diskussioner. Arbetet med landskaps-
regeringens meddelande om hållbarhetsstrategin har tvingat oss likväl som 
de övriga utskotten att svälja den cynism som reflexmässigt uppstår när det 
handlar om framtiden. För det vet vi ju alla att det är något som ingen männi-
ska kan förutse. Vem kunde till exempel tro på internet för 37 år sedan? Vem 
kan idag tänka sig en vardag utan internet? Det som var science fiction igår är 
verklighet idag och kommer att vara det även imorgon. 

För 37 år sedan hade vi år 1977. Det är lika långt åt det hållet som det är till 
år 2051 då vårt Åland enligt dessa planer ska vara ett hållbart samhälle. Jag 
har roat mig med en tillbakablick med anledning därav. Det här året 1977 
blev Sverige först i världen med såväl obligatoriskt halvljus på bilar som var-
ningsmärken på cigarettpaketen. I USA gjorde rymdfärjan Enterprise sin 
första flygning och i Indien avgick Indira Gandhi. Norges oljeskatt drabbades 
av ett svårt avbräck då en plattform i Nordsjön exploderade och spydde ut 
fyra ton olja per dygn i havet. Världens kanske mest berömda film Star Wars, 
Stjärnornas krig, hade premiär och Sverige lagstiftade om fem veckors semes-
ter. Allt det jag nämnde händer även i dag. Oljeriggar havererar, version 7 av 
Star Wars kommer på biograferna i början av nästa år. Det politiska systemet 
i Indien är alltjämt rackligt och vi blinkar åt varandra om någon glömt att 
sätta på lyktorna trots att det är mitt på dagen. Inget har hänt men ändå har 
allting förändrats, mest av allt sättet på vilket vi kommunicerar med 
varandra. 

Idag pratar vi obehindrat med våra vänner i Australien eller i Kina och kan 
köpa böcker med en knapptryckning och se på teve precis när vi vill. Männi-
skan av idag har en valfrihet som aldrig tidigare skådats. Vi får i realtid veta 
att isberg kalvat på Sydpolen och kan följa utvecklingen i Ukraina och Syrien 
utan filter. Vi är upplysta på ett sätt som vi aldrig tidigare varit. Därför har 
också rörelsen om och insikten i betydelsen av ett hållbart samhälle vaknat på 
allvar. Allt färre lever i okunskap. Vi vet att vi förbrukar mer än vår planet 
kan producera. Vi vet att vi släpper ut för mycket koldioxid. Vi vet att vi 
slänger bort för mycket mat och vi vet att vi alldeles i onödan tar bilen när vi 
borde cykla. Ändå, och det är det riktigt konstiga, fortsätter vi som om ingen-
ting har hänt och därför är det extremt viktigt från alla samhällens sida att ta 
ansvar och visa på en väg som leder till ett hållbart och därmed bättre sam-
hälle. 

Mot den här bakgrunden måste vi trycka undan cynikern som finns i oss 
alla. Det är så lätt att kommentera högt flygande planer och visioner med sar-
kasmer och ironi och ett skrockande ”jojo, det där har vi hört förut…” 
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Jag hoppas att den här diskussionen och alla andra ska resultera i att vi 
väljer en annan väg än sarkasmens och ironins. Vår gemensamma framtid är 
värd ett bättre öde. Frågan vi måste ställa oss är om vi verkligen har råd och 
tid att inte ta visionen på allvar. Vi vet idag att jordens befolkning förbrukar i 
runda slängar tre gånger mer än vad planeten producerar. För ungefär en 
månad sedan hade vi använt slut på våra så kallade budgeterade resurser för 
detta år, idag lever vi med lånta fjädrar. 

I betänkandet har vi i finans- och näringsutskottet försökt kombinera nöd-
vändigheten av att bygga ett hållbart samhälle med möjligheterna i vårt nä-
ringsliv. Vi tror inte vi kan nå målet utan att samtidigt tjäna pengar. Dessu-
tom blir det oerhört mycket svårare att övertyga oss själva och andra om nyt-
tan av ett hållbart samhälle om vi samtidigt upplever att vi får det sämre. Så 
gör inte människan. Hållbar utveckling sker inte genom att sluta med allt. 
Vår uppgift är att skapa ett hållbart samhälle genom att satsa på rätta saker, 
på att utbilda unga i sådana branscher som inte förstör utan bygger upp. 

Mycket i hållbarhetsrapporten kretsar kring fyra huvudprinciper. Enligt 
dessa ska vi inte ta material från berggrunden, vi ska undvika att använda 
kemikalier, vi ska låta bli att skövla sådant som inte kan återskapas och vi ska 
se till att människor har utrymme att växa. Detta är ur ett strikt hållbarhets-
perspektiv ganska självklart men vi har från utskottets sida valt att påminna 
om en femte princip. Vi tycker det är viktigt att behålla fokus på tillväxt. Inte 
nödvändigtvis traditionell handel men personliga tjänster, IT-lösningar och 
sådan verksamhet som skapar arbetsplatser utan att lämna förödelse bakom 
sig. 

När det handlar om hållbar utveckling är det omöjligt att inte nämna be-
hovet av energi som ständigt växer; ta till exempel elektriciteten. För 30 år 
sedan använde Åland cirka 100 GWh per år. Idag är siffran uppe i det tre-
dubbla eller 300 GWh. 70 procent köper vi från Sverige och utgörs av en 
blandad kompott vattenkraft och kärnkraft. Resten är vindenergi som vi pro-
ducerar själva. När det gäller försäljningen av oljeprodukter på Åland var siff-
ran år 1980 cirka 50 000 kubikmeter och är nästan exakt lika stor idag trots 
att antalet fordon mångdubblats. Skälet till det är utveckling, ingenjörskonst 
och ett tilltagande hållbarhetstänk baserat på lönsamma affärer. 

På tal om kärnkraft är det förresten i år också 37 år sedan verket i Barse-
bäck i Sverige öppnades under vilda protester. Jag undrar hur det svenska 
industriundret sett ut om den tidens makthavare hade lyssnat på nej till 
kärnkraftrörelsen. Sverige hör idag till Europas starkaste ekonomier och är 
på många sätt en föregångare i den internationella miljörörelsen. Det är man 
tack vare affärsmässiga framgångar och framsynt energipolitik och atom-
kraftverk. Det finns många dubbla bottnar i den verkligheten. Tack vare tek-
nik, ekonomi och ett välfungerande samhälle har man i Sverige konstruerat 
bilar som kräver mindre energi för att gå framåt. Detta kan Åland också göra, 
fast i mindre skala och kanske inte som biltillverkare. 

Ett första steg för oss kunde till exempel vara att arbeta för att hela Åland 
ska bli vad den lilla ön Jeju blivit för Sydkorea – en spjutspets när det gäller 
smarta elnät och förnyelsebar energi, ett forskningscentrum där målet är 
hållbarhet och energiomställning. Det finns intresse i Finland att göra detta 
på Åland och jag vill att landskapsregeringen är redo då projektet kan kon-
kretiseras. Smart grid demonstration environment, är begreppet som rätt 
hanterat kan bli ordet för dagen och framtiden. 
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Det finns även andra skäl till att Åland och ålänningarna på riktigt bör se 
över vad vi själva gör. Vattenförbrukningen i landskapet har stigit från 1,3 
miljoner kubikmeter år 1985 till cirka 2 miljoner kubikmeter idag. Trots att 
befolkningstillväxten inte varit lika stor. En del av förklaringen är industrins 
ökade behov. En annan är att dagens människor helt enkelt slösar med vat-
ten, vid sidan av att vi slänger bort mat. 

Tvivlar man fortfarande på att vi lever ett liv som faktiskt är väldigt långt 
borta från en hållbar tillvaro vill jag lyfta fram planerna på fiskodling på land. 
Det projektet har stöd av detta lagting, mig själv, vår landskapsregering och 
starka finansiärer som vädrar vinster. Så långt allt väl men låt oss ta ett större 
perspektiv på det hela. Nog är det ju ett symptom på att allt inte står riktigt 
rätt till när man på allvar släpar upp fiskar på land för att folk ska kunna äta 
sig mätta och sedan slänga bort det man inte orkar med. 

Rapporten Omställning Åland är ett väl genomarbetat och mycket värde-
fullt dokument som förtjänar ett bättre öde än att bli liggande i den knut av 
arkivet där rapporter lär samlas. På ett ställe i texterna citeras Albert Einstein 
som ska ha sagt: ”Det krävs ett nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi 
skapat med det gamla sättet att tänka.” Tydligare än så är det svårt att sam-
manfatta vår utmaning. 

Vägen framåt från nu är att konkretisera och göra allvar av visionerna. 
Detta är ingen mjuk fråga, det handlar om hela Ålands långsiktiga framtid. Vi 
får heller inte fastna i en problematisering av uppgiften. Det är visionen som 
är viktig, där finns affärsmöjligheterna som leder till bättre företag och lyckli-
gare människor. 

Personligen kan jag tycka att tidsplanen borde vara snabbare. Det nämns i 
rapporten att Åland ska vara koldioxidneutralt år 2020. Varför inte sätta det 
målet redan nästa år? Allt vi bygger upp och investerar i ska vara så koldiox-
idneutralt som någonsin möjligt. Året 2051 får inte bli ett skäl till att skjuta 
upp det vi borde göra idag till imorgon. 

När det gäller vägen mot ett hållbart samhälle har vi också lärt oss att det 
finns många goda exempel och även om man inte behöver kopiera dem rakt 
av är det nyttigt att söka inspiration i till exempel Göteborg, Västerås, 
Eskilstuna, Upplands Väsby eller Malmö som alla inlett arbetet och kommit 
en god bit på väg. När hållbarhetsarbetet sedan är igång gäller det också att 
ständigt göra uppföljningar kring mätbara mål, ekonomi och att upprätta en 
utvecklingsbudget. Därefter ska investeringar i miljöteknik, gröna jobb, ener-
gieffektivisering och tryggheten i samhället uppmuntras. Åland ska vara värl-
dens tryggaste plats, gärna världens finaste plats, en föregångare inom 
smarta elnät och en inspirationskälla för våra större grannar. 

Talman! Framtiden är idag, liksom i går, ofattbart spännande och vi på 
Åland borde jobba ännu hårdare för att lyfta fram oss själva som det möns-
tersamhälle vi strävar till att bli. Kan detta bli resultatet av arbetet med Om-
ställning Åland, då är detta det viktigaste som hänt sedan det här parlamentet 
första gången träffades.  

Med hänvisning till det sagda och till vårt betänkande föreslår samman-
fattningsvis ett enigt finans- och näringsutskott att lagtinget antecknar sig 
landskapsregeringens meddelande för kännedom och bringar betänkandets 
motivering till landskapsregeringens kännedom. Tack. 
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Ltl Mika Nordberg, replik 

Fru talman! Jag vill passa på och tacka finans- och näringsutskottets 
ordförande för ett bra betänkande.  

I början av det här ärendets behandling var jag lite oroad främst med 
tanke på hur företagens verksamhetsförutsättningar påverkas av even-
tuella åtgärder samt vad ekonomiska följder och förhastade felaktiga 
slutsatser kunde orsaka. Men slutresultatet av betänkandet är både bra 
och balanserat. Ett stort tack till ordförande. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Det krävs i utskottsarbetet, som när man dansar, minst 
två stycken. I vårt utskott har vi varit sju som har hjälpt varandra. Man 
ska nog slå fast att när vi började det första mötet så kändes det ganska 
flummigt, vilket är ett ord som vissa inte tycker om. Men det kändes lite 
så till en början, men allt eftersom vi benade oss ner i det hela så tror jag 
att vi insåg att det finns något annat i det som faktiskt är väldigt, väldigt 
viktigt. När vi började nå kärnan efter alla höranden så kanske vi alla 
blev lite klokare. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Tack för det. Alla höranden, som vi hade under utskottets behandling av 
det här ärendet, gjorde att olika företag ser en möjlighet att profilera sig 
när det gäller hållbarhet. Jag tror att det här har varit en bra sak och 
man har fått sig en tankeställare när det gäller hållbarhet.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Tack, fru talman! Jag vill gratulera utskottet till ett bra betänkande. Vis-
ionerna känns mer konkreta nu och särskilt mera realistiska. 

Jag vill ställa en fråga som utskottet inte har berört och som land-
skapsregeringen har framfört till oss och som ni citerar på första sidan. 
”Landskapsregeringen har för avsikt att, tillsammans med bland an-
nat kommunerna, näringslivet och företrädarna för den tredje sektorn, 
underteckna ett samhällskontrakt under 2015.” Har utskottet på något 
sätt får klarhet i hur det här ska göras? Hur ska behandlingen i kommu-
nerna, i näringslivet och i tredje sektorn göras för att nå ett sådant sam-
hällskontrakt?  

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Talman! Tack för den frågan. Svaret är att vi inte har gått in och benat så 
väldigt mycket i det. Vi blev väldigt medvetna i samband med behand-
lingen att man inte gör något av detta ensam. Regeringen kan inte göra 
det ensam, tredje sektorn kan inte göra det ensamma och näringslivet 
kan inte det. Det måste på något sätt ske tillsammans. 

När det gäller hur man ska formalisera det så känns det som att det 
inte riktigt är vår uppgift. Det måste nog landskapsregeringen göra och 
den fortsatta operativa behandlingen. Vi är ju väldigt väl medvetna om 
svårigheterna att få folk att skriva på något som ska ske 2051. 
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Vtm Roger Jansson, replik 

När lagtingets behandling av det här ärendet är över så ska det åter till 
landskapsregeringen och man ska försöka gå vidare med det. Det intres-
santa är hur resten av Åland, förutom vi politiker i den här salen och i 
landskapsregeringen, inkluderats i det arbetet. Jag kan tänka mig att 
kommunerna kommer att ha en process hos sig, och det är väl lätt att 
tänka hur det går. Men näringslivet är betydligt mera diversifierat och 
brett och innehåller många delar. Det blir naturligtvis en stor uppgift att 
försöka få dem att anta någonting som de måhända inte riktigt vet vad 
det är och vad det innebär för dem. Konkretiseringsnivån i den proces-
sen måste antagligen ytterligare skärpas. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Talman! Det är fullständigt riktigt som vtm Jansson påpekar här.  
Ett exempel som vi har resonerat kring i utskottet är att allting måste 

börja någonstans, detta är det första steget och det här är den högsta 
församlingen i vårt samhälle. Sedan sipprar det här neråt i landskapsre-
geringen som på sina vägar har till uppgift att försöka sprida det bland 
kommunerna. Inom näringslivet kommer de snabbt att begripa att här 
finns pengar att tjäna. Om inte förr så när hotellen försöker sälja konfe-
rensupplevelser till en stadsdelsnämnd i Stockholm och stadsdelsnämn-
der i Stockholm säger; ”vi är absolut intresserade men har ni Green Key 
certifikat?” Om man inte har det så faller man bort redan i den första of-
fertrundan. Där tror jag att den stora nyckeln är mot framtiden. Vi ska 
uppmuntra vårt näringsliv att certifierat sig på olika sätt för att nå fram 
till affärerna. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Även jag skulle vilja gratulera till ett mycket bra be-
tänkande från finans- och näringsutskottet. 

Ltl Pettersson problematiserade lite kring atomkraftverk. Jag tänkte 
föra en kort diskussion kring det. Atomkraft har gett oss och Sverige alla 
dessa framgångar. Men ur ett hållbarhetsperspektiv, hur ser man då på 
det? I och med att vi har kunnat utnyttja atomkraftsverkens energi så 
har också den här utvecklingen gått så snabbt framåt, vilket har gett oss 
dessa mängder med avfall och andra problem som vi har med koldioxid-
ökningar. Det här är en problematik som man också måste börja disku-
tera. Om man då redan skulle ha fattat beslut att välja sol, vatten och 
vind så kanske vi skulle ha varit i ett annat läge idag men ändå inte i ett 
sämre läge. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Tack för den påpassliga frågan ltl Kemetter. Det är precis 
så som jag ville illustrera det. Det finns inga enkla svar när det gäller var 
vi är idag och när vi ska mot framtiden, lika lite som det fanns förr mot 
var vi är idag.  

Kärnkraftverken har ställt till med alldeles för mycket elände skulle 
jag gissa. Uranbrytning är skövling i dess allra mest råaste form på 
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många sätt. Men med hjälp av energin så har man lyckats utvinna och 
skapat mer miljösmarta bilar och industrier som inte spyr ut lika mycket 
avfall som tidigare. Man har lyckats skapa samhällen där man faktiskt 
släpper ut mindre koldioxid än vad man gjorde tidigare på den gamla 
goda kolkraftstiden. Det är ett svårt dilemma och det är något som vi 
måste hantera. Skulle jag ha svaret på detta så tror jag att jag skulle göra 
någonting annat idag än att stå här och komplicera frågan. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Carina Aaltonen, replik 

Tack för ett fint anförande. Jag försäkrar finans- och näringsutskottets 
ordförande att strategin för ett hållbart Åland inte kommer att hamna 
på någon hylla i glömskans arkiv. Jag är också övertygad om att ingen 
ledamot i Ålands lagting skulle kunna låta det ske i och med att ni nu 
har gett ert starka stöd för en omställning av Åland. 

Redan idag väcker den här strategin ett stort internationellt intresse. 
Efter den här behandlingen i Ålands lagting så tror jag att vi kan slå på 
stora trumman ännu mera. Den här strategin kommer att presenteras i 
många sammanhang de kommande åren framöver. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Talman! Minister Aaltonen, precis så där ska det låta! För med visioner 
är det som det mesta annat här i livet, det blir så stort som man själv 
väljer att det ska bli. Om man verkligen tycker att det här är viktigt för 
framtiden ska vi lyfta fram det i alla de sammanhang vi någonsin kan. 

Jag tror att jag kan tala för hela utskottets vägnar, vi har lärt oss väl-
digt mycket i samband med behandlingen. Jag tror att vi faktiskt är lite 
klokare idag än vad vi var för fyra månader sedan och det är inte alla da-
gar som man kan säga det i en specifik fråga. 

Minister Carina Aaltonen, replik 

Det är precis så som det är. Det här är någonting som vi gemensamt kan 
vara stolta över. Ålands landskapsregering och Ålands lagting står enade 
bakom en vision om att vi ska bli hållbara 2051. Det är något som alla av 
oss ska gå runt och tala om för omvärlden, då kan vi verkligen sätta 
Åland på kartan och få människor med oss i det här förändringsarbetet. 
Vi behöver någonting positivt i dessa dagar med klimatförändringar och 
negativa nyheter. Det här är något som känns bra också för framtida ge-
nerationer att jobba för. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Christian Beijar 

Fru talman! Jag vill också sälla mig till den skara som uppskattade ltl Jörgen 
Petterssons anförande. Jag tyckte att det var mycket bra anförande. Jag hop-
pas att social- och miljöutskottet, som jag representerar, också har bidragit 
något till finans- och näringsutskottets betänkande. Det framgår att finans- 
och näringsutskottet beaktar social- och miljöutskottets utlåtande i sitt be-
tänkande. 
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Man har lärt sig väldigt mycket kring detta med strategi för hållbar ut-
veckling. Jag delar ltl Petterssons åsikt i det här fallet. Man tycker inte alla 
gånger att man lär sig så mycket. Men i det här fallet så tror jag att de flesta är 
eniga om att när det gäller strategi för hållbar utveckling så har det varit väl-
digt nyttigt för gemene man och kvinna i lagtinget. 

Social- och miljöutskottet har diskuterat ärendet. Vi har också varit eniga i 
vårt utlåtande till finans- och näringsutskottet. Vi har haft konstruktiva dis-
kussioner kring olika frågor. När det gäller frågan om att lägga meddelanden 
och utredningar på hyllan så delar vi ministerns åsikt om att man behöver ak-
tivera sig från början.  

Social- och miljöutskottet anser att strategin utgör en bra utgångspunkt för 
det fortsatta hållbarhetsarbetet, men konstaterar samtidigt att strategin inte i 
sig förändrar något. Enligt utskottet är det angeläget att strategin snarast om-
sätts till konkreta åtgärder och mål som är tillräckligt specifika, mätbara, ac-
cepterade, realistiska och tidssatta och därför lätt kan följas upp.  

Utskottet vill även understyrka vikten av att hållbarhetsstrategin integreras 
i beslutsfattandet och i all verksamhet som landskapet ansvarar för samt be-
aktas vid uppgörandet av budgetförslag, verksamhetsplaner och övriga styr-
dokument. 

Utskottet har diskuterat den här frågan. Den aktivitet som strategin för 
hållbar utveckling medför i lagtinget så finns det alla möjligheter att lyckas nå 
fram till ett jättebra jobb i den här frågan. 

Utskottet har också behandlat de olika hållbarhetsprinciperna och lite 
grann specificerat dem. Jag ids inte gå närmare in på dem.  

Vi konstaterar att de fyra hållbarhetsprinciperna utgår från tre ömsesidigt 
beroende dimensioner; den ekonomiska, den sociala och den ekologiska som 
alla ska ges lika tyngd och värde.  

Utskottet har också erfarit att utöver de fyra hållbarhetsprinciperna även 
är viktigt att man i hållbarhetsarbetet beaktar att det kan inträffa händelser 
som medför förändringar i väder, miljö och klimat och för vilka det behöver 
finnas en fungerande beredskap för att klara människors behov av mat, 
energi och skydd. 

Från utskottets sida har vi varit nöjda med det här meddelandet. Vi tycker 
också att landskapsregeringen har arbetat väldigt målmedvetet med den här 
frågan. Vi hoppas att uppföljningen ska bli så bra som möjlig.  

Som en parentes så kan jag nämna att jag kommer att närvara vid ett nor-
diskt hållbarhetsseminarium nästa vecka i Köpenhamn. Jag lovar minister 
Aaltonen och övriga lagtinget att jag ska marknadsföra Åland och meddelan-
det om strategi för hållbar utveckling. Tack. 

Annette Holmberg-Jansson 

Fru talman! När finansutskottet fick detta meddelande var jag personligen 
helt ärligt lite fundersam och jag tänkte varför fick finans- och näringsutskot-
tet detta och inte social- och miljöutskottet? 

För mig har ordet hållbar utveckling efter vår behandling i utskottet fått en 
ny mening. Hållbarhet är inte bara miljö. 

Under de hörande vi har haft i utskottet har vi fått ta del av mycket klok-
skap och haft så många inspirerande timmar att jag nu inser att vi måste gå in 
och ge näringslivet de långsiktiga prioriteringar och riktlinjer som de behöver 
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så att det vet färdriktningen och därmed kan ha möjligheten att ställa om och 
satsa på rätt väg.  

Någon sade ingen har råd att skjuta med hagelbössan i spridda skurar och 
visst är det så. Det är därför jag nu insett vikten av visa vägen och det gör vi 
genom att säga att Åland ska var hållbart 2051. Däremot räcker det så klart 
inte med detta meddelande, det är nu arbetet med att få Åland hållbart börjar 
på riktigt.  

Vi understryker i betänkandet vikten av att hållbarhetsstrategin ska inte-
greras i det årliga budgetarbetet och att det offentliga Åland måste föregå 
med gott exempel. Visst är det så. Vi behöver nu hela tiden tänka hållbarhet! 
Det gäller allt från planerande inom infrastrukturen när det gäller flera elbi-
lar i trafiken, färjor som kan drivas med el och renovering och nyproduktion 
av byggnader. Om inte vi inom det offentliga visar vägen vem ska då göra det? 

Det är dock så att för att få hela Åland med på tåget så behöver det ändå 
finnas incitament som gör det intressant att hoppa på detta tåg. Det behöver 
också var så att det inte är näringslivet som ska stå för kostnaderna för denna 
strategi. Om vårt hållbarhetsarbete ska fungera så måste också var så att det 
åländska samhället inte kan ha strängare regler med sämre villkor än konkur-
renter i våra närområden. 

Det finns förstås branscher som borde bli bättre på att visa hur hållbara 
det redan är och använda sig av det för att locka till sig nya kunder. En av 
dem är turismen och så finns det branscher som kanske måste ställa om sitt 
tänkande lite mer mot hållbarhet än andra.  

Turismen är en av världens snabbast växande industrier och hållbarhet ger 
lönsamhet. Om du sköter dina kort rätt eller blir bättre på att visa din vin-
nande deal, så har du allt att vinna. Jag vet att flera boenden runt om på 
Åland som säkerligen klarar av de flesta krav som finns för att kunna räkna 
sig som hållbara och flera andra genom små förändringar skulle kunna klara 
av det, för det är nog dit man ska eftersträva att vara idag. Flera kommuner 
och företag väljer idag helst anläggningar och boenden som är hållbara när de 
ska ha sina konferenser, precis som ltl Pettersson sade. Här måste vi bli 
bättre och sätta Åland på den kartan. Vi på Åland är rätt dåliga på att visa hur 
långt vi ändå kommit här på vår fina ö när det gäller hållbarhetsarbete.  

Ett gott exempel är ändå Ny Nordisk mat och alla satsningar på att lyfta 
närproducerad mat. Jag själv köper alltför sällan det ekologiska alternativet 
men finns ett åländskt alternativ så väljer jag det, om det är lika bra som de 
andra alternativen.  

Det är väl så jag som individ kan börja, tänka på de val jag kan göra ganska 
enkelt. Sedan är det upp till det offentliga Åland att stötta mig och alla andra, 
peppa och visa hur mycket vi kan vinna på den hållbara vägen. För alla vill 
vinna något, om vi kan vinna en grön ö i ett blått hav samtidigt som jag dess-
utom kan må bättre, tjäna pengar på mitt hållbara leverne så visst är det en-
klare att få alla med sig då. Det är bara att börja! 

Ltl Katrin Sjögren, replik 

Talman! Det är just det som är hållbarhet, att kunna sammanfoga t.ex. 
ekonomi och miljö. Där hade jag en from förhoppning om att finans- 
och näringsutskottet t.ex. kunde ha diskuterat lite mera om det finns 
grön tillväxt, grön kapitalism och vad det innebär. Det ska finnas både 

94 



  

och, det ska finnas miljökrav, det ska finnas ekonomi och det ska absolut 
finnas en möjlighet att sammanfoga dessa två. 

Annette Holmberg-Jansson, replik 

Jag är den första att hålla med. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Carina Aaltonen, replik 

Tack, fru talman! Ltl Holmberg-Jansson säger förtjänstfullt att hållbar-
het är ett sätt att få lönsamhet i sina företag. Precis så är det. I min värld 
borde vi beskatta och bestraffa verksamheter som inte följer hållbar-
hetsprincipen, verksamheter som smutsar ner och är skadliga. Medan 
all sådan verksamhet som t.ex. förnyelsebar vindenergi borde kunna bli 
lönsam utan stöd. Vi borde egentligen helt enkelt vända på steken. Allt 
som är bra för människor och miljöer borde vi stöda och allt annat 
borde vi bestraffa. I min värld behöver inte landskapsregeringen komma 
in med stödprogram för företag i framtiden. De ska vara lönsamma av 
sig själv. 

Annette Holmberg-Jansson, replik 

Jag tror dock att för att få en början så kommer man att behöva stöda 
och peppa, precis som jag också kommer att behöva stöd och peppning 
för att välja det ekologiska alternativet lite oftare. 

Jag håller med om att för dem som inte sköter sina kort så kanske det 
kan få kosta lite extra. Men det får inte bli för tufft på en gång, det fun-
gerar inte, man måste nog ta den snälla vägen. 

Minister Carina Aaltonen, replik 

Om man tittar på vårt grannland Sverige så finns där många företag 
idag, också stora företag, som har gått in för hållbarhetsprinciper. De fö-
retagen gör det av många orsakar. Men en av orsakerna är ju att de är 
familjeföretag och de vill ha en långsiktighet. De vill fortsätta med sin 
verksamhet också efter den senaste kvartalsrapporten. Däremot är det 
svårare för politiker att våga ta de här stegen.  

Nu tycker jag att Åland, som är ett lagstiftande område, verkligen har 
möjlighet att gå in och med olika incitament stötta och stöda i den här 
omställningsprocessen. Det tror jag faktiskt att vi alla behöver, både po-
litiker och företag. 

Annette Holmberg-Jansson, replik 

Efter att jag har hört näringslivet så har jag stor förhoppning. Näringsli-
vet bara väntar på att vi ska visa vägen.  Näringslivet vill veta vad de ska 
satsa på så att de satsar rätt och inte sprider den här hagelskuren runt 
om. Att vi nu har den här strategin är en stor hjälp. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Karl-Johan Fogelström 

Fru talman! Finans- och näringsutskottet har avgivit sitt betänkande om 
landskapsregerings meddelande om strategi för hållbar utveckling. 
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Utskottet omfattar landskapsregeringens strävan att Åland utvecklas till ett 
hållbart, välmående och konkurrenskraftigt samhälle år 2051. Blicken är 
alltså riktad på en tidpunkt lång fram i framtiden. Hela anslaget har karaktä-
ren av en vision, en viljeyttring och färdriktning.  

Meddelandet innehåller principer om hållbarhet och metoder och metodik 
för arbetet att förverkliga vision och målsättningar. 

Utskottet framhåller att de fyra hållbarhetsprinciperna i meddelandet inte 
ska tolkas bokstavligen. Att så är fallet framgår också i meddelandet där man 
talar om att minska spridning och nyanvändning av material som hämtas ur 
berggrunden och minska miljöpåverkande utsläpp. 

Genomförandet av strategin, konstaterar såväl landskapsregeringen i 
meddelandet som utskottet i betänkandet, kräver politisk enighet, långsiktig-
het och tydligt ledarskap. För att lotsa vårt samhälle i riktning mot ett håll-
bart samhälle kommer det att krävas kunskap och insikt i hela det åländska 
samhället; landskapet, kommunerna, företagen, organisationerna och den 
breda åländska allmänheten. Utbildning och information är en grundförut-
sättning för ett framgångsrikt genomförande av hållbarhetsstrategin. 

Finans- och näringsutskottet rekommenderar också en femte hållbarhets-
princip som beaktar behovet av BNP tillväxt.  

Jag var för några veckor sedan på Ålands näringslivs dag där en av talarna 
uttryckte sig så här: ”Vi behöver mer utveckling med mindre resurser, inte, 
mer utveckling med mer resurser, gör vi det senare är vi rökta”. Så, ekono-
misk utveckling, ja, men inte vilken tillväxt som helst.  

Utskottet konstaterar också att det kommer att finnas affärsmöjligheter för 
de företag som investerar i hållbar utveckling. 

Utskottets betänkande andas omsorg om det åländska näringslivets kon-
kurrensförmåga. Man vill inte ha hårdare regler eller sämre villkor än kon-
kurrenterna i våra närområden. Det är helt naturligt och sunt att värna det 
åländska näringslivet. Vi befinner oss inte i ett vakuum. Vi är en integrerad 
del av en stor marknad runt omkring oss.  

Hållbar utveckling är på kommande på bred front. De som ligger i fram-
kanten beträffande hållbar utveckling kommer att ha en konkurrensfördel. 
Ekologiska produkter är på stark frammarsch, efterfrågan på hållbarhetsrela-
terade varor och tjänster kommer att öka. Allmänheten, marknaden kommer 
att premiera företag, varor och tjänster som fyller kriterierna för hållbar ut-
veckling. Det gäller för näringslivet att anpassa sig till en hållbar utveckling 
och att utnyttja de nya möjligheter som nu öppnar sig. Den framtida hårdva-
lutan kommer i ökande grad att vara näringslivets förmåga att anpassa sig till 
dess förändringar. Jag ser fler möjligheter än risker med genomförandet av 
hållbarhetsstrategin.  

Utskottet betonar att hållbarhetsstrategin integreras i landskapsregering-
ens beslutsfattande samt i det årliga budgetförslaget. Ingen regering och inget 
lagting kommer att fatta beslut som sänker vårt näringsliv. Det är vi själva 
som har bollen! Tack. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Det håller jag med om Det hade varit väldigt intressant att se 
en mera utvecklad diskussion kring hållbar tillväxt. Det går ju inte att 
dra all tillväxt över samma kam. Är tillverkning av solpaneler lika för-
kastligt som utvinning av tjärsand? Är resurser till forskning mot cancer 
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och aids lika förtappat som att byta till en platt TV? Är ett nytt malaria-
vaccin lika farligt som semesterresor till Thailand? Det finns absolut 
möjlighet till hållbar tillväxt.  

Ltl Karl-Johan Fogelström, replik  

Jag ser flera möjligheter än risker. När det här får fullt genomslag så 
kommer nog de här sakerna att sortera ut sig själva.  

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Samtidigt får vi komma ihåg att det behöver konkretiseras. Vi i 
lagtinget behöver fatta konkreta beslut och vi behöver få förslag, som 
faktiskt driver den här utvecklingen framåt, att ta ställning till. Som 
social- och miljöutskottet påpekade så är det tomma ord innan vi kon-
kretiserar hela hållbarhetsarbetet.  

Ltl Karl-Johan Fogelström, replik  

Som jag ser det så kommer den här strategin att konkretiseras årligen i 
landskapsregeringens beslut, i budgetförslaget och i lagtingets beslut. 
Det är där som förvaltningen kommer att genomföras. Hur det sedan 
genomförs av allmänheten och företagen så där trycker jag på det som 
jag sade, det är viktigt med kunskap och insikt om det här. Vi har en stor 
uppgift här att folk, inte bara finans- och näringsutskottet, utan också en 
bred allmänhet vet vad vi pratar om.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund 

Tack, fru talman! Jag vill först tacka utskottet, alla ledamöter och ordförande 
för en mycket konstruktiv och bra behandling av hållbarhet 2051. Vi har haft 
många, långa och bra diskussioner. Som ordförande sade så var vi kanske 
från början lite fundersamma på hur vi skulle tackla det här. Jag tycker att vi 
har kommit med ett väldigt bra betänkande. I princip skulle man inte behöva 
gå upp och säga någonting alls. Jag vill ändå lyfta fram några saker. 

Ltl Fogelström nämnde de fyra hållbarhetsprinciperna som man inte ska 
tolka bokstavligen. De ska närmast ses som riktlinjer i det framtida arbetet. 
Så är det. Det framtida arbetet betyder ju att man dagligen i princip ska tänka 
på hållbar utveckling, när man handlar och i alla hänseenden. När man hand-
lar mat, bilar eller vad som helst så ska man fundera på om det är hållbart. 
Att få människor att ändra attityder är väl det som är det svåra, att man har 
det här tankesättet när man funderar på sina inköp. Det är ett stort och tufft 
arbete framför oss att få attitydförändringen in i folks medvetande. 

Utskottet har också lyft fram en femte hållbarhetsprincip som är viktig att 
landskapsregeringen utarbetar. Det är att man beaktar behovet av BNP-
tillväxten och att våra företags och näringsgrenars konkurrenskraft behålls. 
Det här är viktigt, åtminstone för mig, att man inte för in sådana regleringar 
och sådana krav på våra företag så att vi inte kan verka på Åland, utan att vi 
helt enkelt bara flyttar verksamheten till ett annat ställe där man är lite libe-
ralare på kraven. Jag anser att detta måste gå i takt med tiden. Det är en pro-
cess som måste jobbas in bland företag så att man har hållbarhetstänket hela 
tiden. 
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Insatser från företag för att förbättra miljön måste också belönas på ett el-
ler annat sätt. Då menar jag inte direkta bidrag. Man kan ha skatteavdrag el-
ler på något vis ge till företag som gör stora satsningar för att förbättra mil-
jön. 

Idag har vi vindkraften på Åland som ligger under stora ekonomiska be-
kymmer. Det beror helt och hållet på att elpriset är så lågt idag att man egent-
ligen inte får någon lönsamhet. Fortsätter vi i den här takten som är nu så blir 
det i princip en nedmontering av vindkraften. Då är det frågan om vad vi kan 
göra från samhällets sida. Det handlar om vad vi som sitter i lagtinget anser, 
behöver vi vindkraft? Ska vi uppnå de här miljömålen där 38 procent ska vara 
miljövänlig energi? Om vindkraften monteras ner så vad kompenserar vi det 
med om man tänker att vi ska producera någon sorts miljövänlig energi? Det 
här handlar helt enkelt om prioriteringar i framtiden. Det kanske kan kosta i 
ett visst skede så att man håller företagen flytande. I längden tror jag inte att 
elpriserna kommer att hållas på en sådan här nivå. Det måste komma föränd-
rade attityder från alla företag och människor att det inte kan vara förenligt 
med bra miljö att utnyttja el från kolkraftverk, även om den är billig förstås. 
Men det är oftast pengarna som styr i de här sammanhangen. 

Sedan vill jag gå in lite på realistiska delmål. Jag är glad att utskottet har 
tagit in en skrivning i andra stycket. Jag citerar: ”Landskapsregeringen 
kunde även göra en konsekvensanalys av de ekonomiska effekterna för nä-
ringsgrenen och livsmedelsklustret vid en långsiktig total övergång till eko-
logiskt jordbruk på Åland”. Jag tycker att den här meningen är bra. År 2003 
eller 2004 så lade vi från Ålands Framtid en motion och då var det också en 
debatt om ekologiskt och konventionellt jordbruk. Det kom många påstående 
om hur det skulle gå till och alla hade sina teorier. Det är inte alldeles lätt, 
som kanske många tror, att bara hoppa över till ekologiskt jordbruk. Vi ville 
att landskapsregeringen skulle göra en konsekvensanalys över vad det totalt 
för Åland skulle innebära om vi skulle gå över till ekologiskt jordbruk. Det 
skulle göras inte bara för själva jordbrukarna utan för hela samhället och för 
dem som jobbar på industrierna.  Skulle förädlingsindustrierna leva kvar; 
Chipsen, Dahlmans och Trädgårdshallen? Får de sådana volymer av produk-
ter att det går att existera? Finns det till exempel utsäde till att odla lök ekolo-
giskt idag så att man kan övergå till det? Det finns det inte idag.  

Därför är jag glad att man har gått in för det här. Därför förväntar jag mig 
att landskapsregeringen kommer att agera och göra de här utredningarna så 
att man har svart på vitt så att man inte behöver argumentera utifrån vad 
man tycker utan vad man vet. 

När det gäller konkretisering i budgeteringen så där förväntar jag mig i 
framtida budgeter i samband med det årliga budgetförslaget att det finns an-
slag som visar att man har ett hållbarhetstänkande. Det gäller att konkreti-
sera målsättningarna och då måste det synas i framtiden budgetar. 

Från Ålands Framtid har vi redan diskuterat att vi kommer att lägga en 
motion i samband med budgeten i år. Jag vill annonsera det redan nu så att 
ingen annan kan stjäla den. I samband med budgeten kommer vi att lägga 
fram ett förslag om att införa ett kommunalskatteavdrag i samband med an-
skaffande av elbilar. Då förväntar jag mig att landskapsregeringen också stäl-
ler upp och är med och finansierar laddningsbara stationer, snabbladdnings-
stationer, så att man kan bygga upp elbilsnätet. Det är ett konkret mål. Det 
visar på en viss handlingskraft att man försöker uppnå målen. 
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Sedan när det gäller de många gånger omdiskuterade närproducerat, här-
producerat och ekologiska produkter så tycker jag att man kanske inte ska 
nedvärdera varken det ena eller det andra. Det är ju konsumentens val. Det är 
huvudsaken att det finns att välja på, när- och härproducerat eller ekologiskt. 
Det gäller att landskapsregeringen visar på att man försöker uppnå de här 
målen och hjälper till att aktivt informera konsumenterna om att det är vik-
tigt att man handlar vettigt och att man handlar det som är närproducerat. 
Det är också attitydförändringar. Det är lätt att titta på priset på hyllan och 
handla efter det och inte titta var produkten kommer ifrån. Men det är ett val 
från varje konsument. 

Ytterligare en sak är emballagen runt tandborsten, batterier eller vad man 
handlar. Idag är det nästan armeringsplast runt produkterna. Man måste ha 
en kniv och en avbrytartång för att få bort plasten. Det här är saker som end-
ast konsumenten kan välja bort och välja bort så att ingen handlar. Styrkan 
ligger hos konsumenten. Förpackningsmaterialet måste man få bort idag så 
att man inte måste vara nästan inbrottstjuv för att komma åt produkterna. 
Tack.   

Minister Carina Aaltonen, replik 

Först ett varmt tack till ltl Brage Eklunds engagerade och insiktsfulla an-
förande. Precis som ltl Eklund så tror jag nog att de viktigaste områdena 
när det gäller omställning är just energi, livsmedelsproduktion och 
också förstås drivmedel. 

Beträffande livsmedelsstrategin så är det nu något som är på gång i 
landskapsregeringen. Men om den innehåller konsekvensanalys för att 
helt lägga om till ekologiskt, det kan jag inte lova, men det ska jag fram-
föra. 

Beträffande det intressanta förslaget till finansmotion så finns det re-
dan nu i tilläggsbudgeten pengar upptaget för att påbörja en infrastruk-
tur när det gäller laddstolpar. Landskapet tillsammans med andra 
kommer att vara med och bygga ut sådana. De här båda behövs. Det 
måste finnas en infrastruktur för att man också ska kunna göra sats-
ningar på elbilar och inköp. Jag tycker att det var mycket kloka tankar 
som kom fram i anförandet. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Jag tyckte att jag skulle vara snabb nu här med en 
motion, men tydligen har landskapsregeringen hunnit före. Man kanske 
piskar landskapsregeringen ytterligare lite när vi säger att vi tänker 
lägga en motion. Vi får väl se om den får ett positivt mottagande så det 
är kanske lika bra att vi lägger motionen ändå. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Jag vill från liberalernas sida ge ett stöd till ltl Eklund angående 
livsmedelsstrategin som det faktiskt står om i regeringsprogrammet 
också. Den borde ju ha tagits fram före man gjorde LBU-programmet. Vi 
har också kunnat konstatera att LBU-programmet inte driver det 
åländska jordbruket mot mera hållbarhet och mer ekologiskt. Tvärtom, 
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det har visat sig att det har blivit sämre för ett mer miljövänligt jordbruk 
och det var en av de stora sakerna som var dåligt med det nya LBU-
programmet.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Jag tror att Katrin Sjögren har rätt i det där fallet. I det skedet när LBU- 
programmet behandlades så fanns det ingen strategi för hur livsmedels-
produktionen skulle se ut på Åland och vad man stödde. Som jag sade i 
mitt anförande så är det här ingen snabb övergång. Alla måste få en pro-
cess. Om man tar sådana här stora omställningar så måste det utredas 
om det finns möjligheter att överleva och bli lönsamt, för både företag, 
jordbrukare, anställda och alla som blir berörda.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Carina Aaltonen 

Fru talman!  Jag vill inleda med att gratulera kommande generationer på 
Åland. Det lagtinget nu bekräftar och ger sitt fulla stöd till är att Åland nu har 
ett gemensamt mål och en tydlig tidtabell. Min uppfattning är att det finns en 
ärlig och uppriktig vilja och ett brett politiskt stöd för att ställa om Åland till 
ett hållbart samhälle till år 2051.  

Hur vägen dit ser ut vet vi inte, men vi vet vart vi är på väg. Vi vet när vi 
ska vara framme. Och vi vet att vi måste göra denna resa tillsammans, det 
räcker inte att bara Ålands landskapsregering och Ålands lagting stiger på 
hållbarhetståget. Vi måste ta med oss alla ålänningar, de åländska företagen, 
föreningar, församlingar, ja – alla som verkar och bor på Åland ska i något 
skede följa med på denna resa. 

Men idag, i och med att Ålands lagting också stiger ombord, kan vi på all-
var börja färden mot att bli världens första helt hållbara samhälle - Åland 
2051. 

Ett stort varmt tack till alla ledamöter i utskotten som under vintern, våren 
och sommaren har fördjupat er i denna viktiga framtidsfråga. Ni har engage-
rat er och som har lyft blicken och ser att en omställning verkligen är en möj-
lighet för Åland, inte bara för att vi ska kunna ha en fortsatt god miljö och 
rent vatten, men också för att vi ska kunna ha ett välmående samhälle där 
människor är trygga, trivs, är friska och tar ansvar och ett samhälle där före-
tagen kan utvecklas och blomstra.  

Hållbarhet i sin enklaste mening handlar ju om att bruka utan att förbruka. 
Det i sig innebär en utmaning att tänka på nya sätt, nämligen att allt hänger 
samman och att allt du gör i din verksamhet har en påverkan på människa, 
miljö och ekonomi. 

Det finns många viktiga aspekter på hållbarhet som utskottet betonar. Jag 
vill bland annat ta upp finans- och näringsutskottets förslag att man utarbe-
tar en utarbetar en femte hållbarhetsprincip om behovet av tillväxt. 

Det är väldigt relevant att föra in den ekonomiska dimensionen bland håll-
barhetsprinciperna eller systemvillkoren. Det är också viktigt att förstå att 
ekonomin inte ska ses som en hållbarhetsprincip i sig självt. Ett samhälle blir 
inte hållbart om inte även dess ekonomiska system är det. Detta är utskottet 
helt klart värt beröm för att de lyfter fram. Man måste ha ett ekonomiskt 
hållbart ekonomisk system för att lyckas. Men istället för begreppet tillväxt, 
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vilket är ett mycket problematiskt förhållningssätt – med anledning av med 
vad jag inledde med, hållbarhet är att bruka utan att förbruka, kunde man 
kanske fokusera på uttrycket; bärkraft till hela Åland! 

Självklart ekonomisk bärkraft, men också bärkraft till skärgården, lands-
bygd och stad. Tillväxt i sig är varken en vision eller ett mål, det kan däremot 
bärkraft vara. 

Det är också glädjande att finans- och näringsutskottet uttrycker ett starkt 
stöd för landskapsregeringens valda linje i hållbarhetsarbetet både vad det 
gäller definitionen av hållbarhet och den strategiska planeringen. Man vill att 
förvaltningen ska vara ett gott föredöme internt samt att Åland kan utvecklas 
till ett föredöme externt som också kan påverka politik i ett större samman-
hang både i Norden och i EU. Detta är verkligt goda signaler till ålänningarna 
och det åländska näringslivet som kommer att få en reell möjlighet att bli en 
del av en sådan målmedveten satsning både lokalt och internationellt.   

Vi vet att idag vill fler företag och organisationer hitta en nisch, en unik be-
rättelse, för att kunna inspirera människor att komma samman kring att göra 
det förändringsarbete som behövs för inte bara klara av klimatförändringar 
men också för att kunna sticka ut på marknaden och visa att man är ett före-
tag eller en organisation som gör mer än skapar vinst och aktieutdelning till 
sina ägare. Företagsledare vet att idag tjänar man helt enkelt mycket bättre 
om man också kan visa att man är ett företag som tar ansvar för miljö, män-
niskor, de som jobbar med underleveranser osv. än om man bara tittar kort-
siktigt på kvartalsrapporterna.  

Det finans- och näringsutskottet gör med sitt betänkande, det är att ge 
klartecken till att på bred front börja skriva historien om hur Åland med ge-
mensamma krafter ställde om till ett hållbart Åland. 

Ett annat viktigt guldkorn att ta fasta på i betänkandet från finans- och nä-
ringsutskottet är förslaget om att regeringen bör undersöka vilka incitament 
som skulle bidra till att allmänheten aktivt börjar konsumera mer hållbart. 

Här tar finans- och näringsutskottet upp något väldigt centralt - allmän-
heten, eller ännu tydligare medborgaren eller privatpersonen. Jag vill verkli-
gen berömma utskottet för att ni lyfter fram denna viktiga kärnfråga. Med en 
utbredd vilja hos den åländska allmänheten att ta ansvar för sitt liv och sina 
handlingar blir det en självklarhet att också vilja konsumera hållbart och att 
samhället i stort är hållbart. Den stora frågan blir förstås hur man uppnår 
denna utbredda vilja. Det här är en process som måste starta hos varje en-
skild människa och något som vi kan hjälpa varandra att locka fram. En viktig 
åtgärd från politiskt håll är också att försöka se till att ha en klok fördelnings-
politik så att inkomstklyftorna i vårt samhälle inte ökar.  

All forskning visar att ju mer jämlikt och jämställt ett samhälle är och där 
det är en liten inkomstskillnad mellan befolkningen, desto mindre sociala- 
och hälsorelaterade problem finns det, mindre våldsbrott, mindre alkohol- 
och drogmissbruk, färre psykiska sjukdomar och depressioner, längre livs-
längd, bättre skolresultat och förstås mindre överkonsumtion och faktiskt 
bättre avfallsåtervinning. Ett hållbart samhälle är också ett jämlikt samhälle.  

Jag vill också nämna lag- och kulturutskottets viktiga framtidsvision. Även 
om det enda vi vet om framtiden är att vi faktiskt inte alls kan förutspå hur 
den kommer att se ut - så målar utskottet upp en bild av en ljus och varm 
framtid som man med glädje vill att ens barn och barnbarn ska få uppleva – 
och som vi nu har möjlighet att lägga grunden för. Man blir varm i hjärtat av 
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lag- och kulturutskottets vision 2051 och jag tror att det är viktigt att vi beva-
rar den här känslan nu när vi går vidare i vårt arbete med att genomföra stra-
tegin för hållbar utveckling. 

Sedan delar jag också helt och fullt social- och miljöutskottets synpunkt 
om att strategin i sig inte förändrar något. Strategin måste snarast omsättas 
till konkreta åtgärder och mål som kan följas upp och att hållbarhetsstrategin 
måste integreras i beslutsfattandet och i all verksamhet som landskapet an-
svarar för.  Precis så är det. Vi måste gå från ord till handling. Men det här 
området är ett stort kunskapsområde och utbildningsbiten är central om vi 
ska kunna förstå vad som behöver göras för att nå vår gemensamma vision. 

Hur går vi nu vidare med processen?  Finansutskottet betonar i sitt betän-
kande behovet av ett tydligt ledarskap i hållbarhetsarbetet. Det politiska an-
svaret är tydligt, det är lantrådet och regeringen som har det övergripande 
politiska ansvaret. Ansvaret inom förvaltningen idag vilar idag på förvalt-
nings- och utvecklingschefen som i sin tur ska se till att hela förvaltningen får 
utbildning, riktlinjer och ser till att tid och resurser avsätts från alla avdel-
ningar för att stöda att hållbar utveckling ska vara integrerat i allt som görs 
inom förvaltningen. Förvaltnings- och utvecklingschefen ska även ansvara för 
att genomförandet sker och även följa upp arbetet med hållbar utveckling. 
Dessutom ska arbetet med hållbar utveckling vara en stående punkt på led-
ningsgruppens möten.  

En resursperson som har kunskap om processer och back-casting metoder 
och dylikt behövs inom förvaltningen och därför kommer nu en hållbarhets-
strateg att anställas under hösten i samband med att det treåriga projektet En 
utvecklingsplan för Åland.  

Den verkligt stora hållpunkten för det åländska hållbarhetsarbetet är nu 
att vi förädlar, visualiserar och förankrar visionen hos den åländska allmän-
heten, så att samhällskontraktet har bred folklig förankring och att vi kan un-
derteckna samhällskontraktet under nästa år. 

Bästa lagtingsledamöter, vi kan nu glädjas åt att vi har ett gemensamt mål 
och en tidtabell. Hur vägen dit kommer att se ut vet vi inte idag. Men vi vet 
vart vi är på väg. Vi vet när vi ska vara framme. Vi har en metod att följa, vi 
vet vilka principer vi ska följa och vi har en gemensam vilja. Nu väntar hårt 
arbete att nå hela vägen fram.  

Ett stort tack till alla som har bidragit till arbetet så här långt. Tack. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Tack, fru talman! Ministern inledde med att gratulera Åland till ett ge-
mensamt mål. För mig är det inte klart. Landskapsregeringen har gett 
oss en strategi för hållbar utveckling. Nu har vi haft en lagtingsbehand-
ling där detta har kompletterats ganska ordentligt. Då går det tillbaka 
till landskapsregeringen som rimligen sedan måste ta till sig lagtingets 
uppfattningar och göra korrigeringar i strategin för hållbar utveckling. 
Annars blir det inget sammanhållet dokument för resten av Åland, näst-
an 28 000 personer, bortdraget alla dem som har varit inblandade i det 
här. Hur tänker landskapsregeringen göra med lagtingets behandling? 
Hur kommer landskapsregeringen att förhålla sig till kommuner, nä-
ringsliv och tredje sektor där man har lovat att tillsammans göra ett 
samhällskontrakt 2015? Jag vill gärna veta hur ministern ser på den 
processen.  
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Talmannen 
Tiden är ute! 

 Minister Carina Aaltonen, replik 

Det viktiga i det här skedet har varit att vi kommer överens om att det är 
året 2051 som Åland ska vara helt och fullt ett hållbart samhälle. Här 
behöver vi också få samhällskontrakt med kommunerna, Ålands nä-
ringsliv och föreningarna osv. så att vi kan dela den här gemensamma 
visionen. Hur vägen dit sedan ser ut så där finns många möjligheter. Vi 
har en gemensam politisk bredd nu. Vi vet årtalet och vi vet visionen; 
hållbart 2051. Vi vet också att vi kan följa de här principerna.  

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Jag vill gärna ha ett mer konkret svar när jag en gång står 
här och frågar. De som är överens nu är landskapsregeringen och lag-
tinget. Nu ska vi ha en massa till som ska bli överens om detta mål för 
2051. Det fordrar naturligtvis hårt arbete i 16 kommuner, i över 2 000 
företag och i den tredje sektorn som innehåller väldigt många medlem-
mar. Hur ska landskapsregeringen nu konkretisera det här? Den här 
landskapsregeringen har bara ett år kvar och därför måste man ha en 
klar plan på hur man ska gå till väga från och med dagens datum. 

Minister Carina Aaltonen, replik 

Från och med idag, dagens datum, kommer vi att inleda det här hårda 
arbetet. Det kommer att anställas en hållbarhetsstrateg som förstärker 
landskapsförvaltningen i arbetet med att ta fram underlag för samhälls-
kontraktet. Det har man kunnat göra i riket. I Finland finns det också en 
strategi för att bli hållbart till 2050 och organisationer, regering, riks-
dag, politiska partier och kommuner innefattas också. Jag är övertygad 
om att det här låter sig göras. Om vi inte lyckas 2015 så kanske vi lyckas 
2016. Det är viktigt att vi gör förankringsarbetet brett och tydligt så att 
alla kan stiga på tåget. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson 

Talman! Under remissdebatten höll jag ett anförande där jag bland annat 
framförde några påpekanden och frågeställningar så jag tänkte reflektera 
över dessa nu också.   

För det första så frågade jag då om våra grusföretag måste sluta med sin 
verksamhet helt och att det fanns kritik mot framförallt den första hållbar-
hetsprincipen om att "ämnen som är tagna från berggrunden får inte öka i 
naturen". Det här har nu vi i social- och miljöutskottet fördjupat oss i och 
konstaterat att så ska man inte tolka den första principen. Det framgår ur ut-
skottets betänkande att principen innebär att man ska sträva eftersatt minska 
användningen av till exempel tungmetaller. Principen innebär således inte ett 
förbud mot grusuttag, för man bör komma ihåg att allt som tas ur jordskor-
pan inte är skadligt för miljön. Det är alltså tungmetaller som är det främsta 
problemet. 

För det andra påpekade jag i remissdebatten att meddelandet hade en hel 
del om hållbar utveckling för det offentliga, men lite mindre kring hållbar ut-
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veckling i näringslivet. I finans- och näringsutskottets betänkande har man 
resonerat relativt mycket mer kring det och det är jag glad för. En eloge till fi-
nans- och näringsutskottet som tagit till sig det och formulerat ett mycket bra 
betänkande som beaktar det mesta jag nämnde om utbildning och annat. 
Tack! 

En av de meningar som finns i finans- och näringsutskottets betänkande 
lyder så här: "Utskottet understryker vikten av att de fyra hållbarhetsprin-
ciperna inte ska tolkas bokstavligt utan närmast ses som riktlinjer för det 
framtida arbetet". Det här är bra och viktigt ur flera aspekter. Det finns ju 
både kritik mot principerna, men också tankar om ytterligare principer och 
aspekter. En sådan är det som Ltl Fogelström nämnde där man sade att man 
avser att minska, man säger inte att det är totalförbud, man har en pragma-
tisk inställning i landskapsregeringens i meddelandet  

En annan aspekt finns i lag- och kulturutskottets betänkande och handlar 
om den sociala hållbarheten med en meningsfull fritid och vardag. En annan 
aspekt är det som finns i social- och miljöutskottets betänkande vilket hand-
lar om att man måste beakta eventuella händelser som medför förändringar i 
väder, miljö och klimat och då särskilt beredskapen för detta. 

Det finns alltså framstående experter som menar att det största reella hotet 
inte är den mänskliga påverkan utan det naturliga hotet som t.ex. vulkanut-
brott, asteroidträffar eller solstormar. Påståenden finns om att perioder med 
hungersnöd går att sammankoppla med stora vulkanutbrott. Solstormar har 
en påverkan på jordens magnetfält och därmed elförsörjningen. Man kan se i 
historien att asteroidträffar har skett flera gånger tidigare, nu för inte så länge 
sedan såg vi ju asteroidträffen i Ryssland. Den kom i princip fullständigt 
oupptäckt från solens håll och vi hade väl tur att den var så liten och att det 
inte skedde över tätt befolkat område.  

I och med vårt importberoende av t.ex. livsmedel så är vi inte isolerade 
från omvärldens händelser. Vissa experter menar därför att man bör ha be-
redskap för sådana händelser om man vill skapa ett hållbart samhälle. Po-
ängen är alltså att resurser, d.v.s. också ekonomiska medel, måste satsas på 
beredskapsåtgärder. Och när de vägs mot andra satsningar är inte allt så en-
kelt. 

Fru talman! Bland annat så har det som jag framfört visat på komplexite-
ten i hållbarhetsfrågan och att man därför inte bokstavligt bör låsa in sig på 
hållbarhetsprinciperna.  

Avslutningsvis vill jag ge mitt stöd till utskottets betänkande och samman-
fattning där man omfattar landskapsregeringens strävan att Åland utvecklas 
till ett hållbart, välmående och konkurrenskraftigt samhälle till år 2051. Tack. 

Ltl Katrin Sjögren, replik 

Talman! Det andades en liten klimatskeptiker där, vad jag kunde läsa 
mellan raderna. Det är ett ganska intressant argument, när man pratar 
om miljöpolitik så finns det en politisk åsikt om att det som är dyrast är 
bäst. Men så är det faktiskt inte om man pratar om miljö och ekonomi. 
Det finns utredningar som visar att de största genombrotten skulle vi 
globalt nå och minska koldioxidutsläppen om vi skulle byta glödlampor, 
om vi mera effektivt skulle gödsla jordbruket och om vi skulle förbättra 
isoleringen i kommersiella fastigheter. Det är det absurda med miljöpo-
litiken, vi har en massa lågt hängande frukter som vi överhuvudtaget 
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inte plockar, det har vi definitivt på Åland också och det behöver vi ana-
lysera.  

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Jag förstod inte riktigt påpekandet om att jag andades 
vara en klimatskeptiker. Det känner jag inte. Däremot är jag en pragma-
tiker som värnar för att vi får en hållbar utveckling för våra barn och 
barnbarn också. Jag tror att man måste vara pragmatiskt inställd också 
och inse att det finns begränsade ekonomiska medel och det finns också 
sociala aspekter att ta hänsyn till. Man kan inte bara prata om att straff-
belägga vissa alldeles för hårt och för snabbt. Man måste också fundera 
på vilka sociala konsekvenser det blir av det och vad det betyder för eko-
nomin som helhet. De här sakerna behöver man tänka på och då finns 
också andra aspekter med som man inte alltid tänker på. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Vi har lite snöat in oss i gammal argumentation och gamla be-
grepp. Det där skulle man behöva analysera och vända på. Det finns väl-
digt många miljöåtgärder som vi kan göra och som är ganska lågt häng-
ande frukter och det kan också ha stor betydelse för ekonomin. Det blir 
vinster både för miljön och för ekonomin. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Jag håller med om att man kan göra en massa åtgär-
der som är lågt hängande frukter som ltl Sjögren sade. Det är absolut 
inget fel i det. Det görs redan mycket sådant och det kanske inte heller 
har lyfts fram tillräckligt mycket i debatten. Det görs många konkreta 
åtgärder både i kommuner men framförallt i våra företag görs det 
många sådana åtgärder som inte har lyfts fram tillräckligt mycket i de-
batten. Företagen har varit väldigt duktiga på det här området. Vi inom 
den offentliga sektorn har inte alla gånger varit lika duktiga som nä-
ringslivet. Jag menar inte alla företag utan vissa. Vi har många exempel 
där man har jobbat med de här frågorna väldigt tydligt, bl.a. den stora 
satsningen på Viking Grace är ett fantastiskt exempel på en fin åtgärd.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sara Kemetter 

Tack, fru talman! Jag vill kommentera lite kort diskussionen i social- och mil-
jöutskottet där jag sitter. Vi hade faktiskt lite domedagsdiskussioner. Är det 
någon idé att satsa överhuvudtaget ifall det skulle bli ett vulkanutbrott eller 
någon annan katastrof som skulle leda till att de här värdena ändå ökar? Alla 
de insatser vi gör nu är värdelösa. Pengarna borde gå till att ta hand om be-
folkningen.  

Men man kan ju inte alltid utgå från ett sådant resonemang. Den samman-
fattning som social- och miljöutskottet har gjort i sitt betänkande är det som 
vi har enats kring och den vill jag ställa mig bakom. 

Efter den här debatten som vi hade och det har debatterats länge i utskot-
ten, i flera månader, så har vi ändå sammanfattningsvis kunnat enas kring en 
politisk vilja. Det var en av de viktigaste sakerna. Hittar man en politisk vilja, 
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en enighet kring hållbar utveckling, då har man uppnått det första steget och 
det har vi gjort nu.  

Vi skulle ha tydliga mål, en strategi, både kortsiktigt och långsiktigt. Det är 
nästa steg. Vi har nu fått svar från ministern att det blir nästa steg och det ska 
det jobbas med. Det har också utskotten önskat ganska klart och tydligt.  

Sedan är det två ytterligare saker som också kommer fram i alla de här be-
tänkandena, vilket jag är glad över. Vi måste hitta en fossilfri energi, men 
också en hållbar livsmedelsindustri. Det är centralt för Åland. De här fyra 
punkterna tog jag också upp i mitt anförande då när vi började hela den här 
behandlingen. Jag är jätteglad, efter alla höranden och efter all diskussion 
som har varit, att se att vi på något sätt har enats igen kring de här fyra punk-
terna.  

Det var tråkigt att läsa i tidningen att koldioxidutsläppen ökar igen. Vi har 
nya rekord nu, 2013, och det har inte ökat så snabbt tidigare på 30 år. Jag 
tror inte att någon av oss har glömt den otroliga algblomningen som vi hade 
här i somras. Jag är orolig över att den inte debatteras så mycket. Jag tycker 
att det var en så tydlig signal att man nästan upplevde en hopplöshet. Vart är 
vårt hav på väg och vad kan vi göra? Jag upplevde också en känsla av att nu 
måste vi verkligen ta tag i det här och vi måste hitta nya smarta lösningar. 

Konkretisera konkreta realistiska delmål, nämnde jag här som den andra 
viktiga punkten. Jag har en konkret tanke som jag inte har förankrat med nå-
gon annan än mig själv, men jag tycker det är en ganska bra idé. Att vi i alla 
lagar skulle införa en skild punkt där vi analyserar kommande lagar ur ett 
hållbarhetsperspektiv. Vi analyserar ju lagarna utifrån ett jämställdhetsper-
spektiv. Vi skulle analysera sociala aspekter, miljömässigt och ekonomiskt. Vi 
skulle ha ett resonemang. Det betyder att vi för in ett tankesätt i vår lagstift-
ningspraxis kring hållbarhet. Man måste då verkligen fundera på vilka kon-
sekvenser det här lagförslaget har. Då får vi också en diskussion i plenum 
varje gång. Vi har ju många lagar där det står att det här inte har någon kon-
sekvens på jämställdheten, Okej, men har vi analyserat det ur en hållbarhets-
synvinkel så tror jag att vi har kommit en bit på väg. Det är att konkretisera 
och göra det realistiskt ganska fort. Det kan vi göra ganska snabbt, t o m un-
der den här mandatperioden.  

Så har vi ledamöter här under behandlingen också diskuterat forskning, 
utbildning och information. Åland är ett unikt paradis egentligen. Finans- 
och näringsutskottet tar upp ekologisk odling samt en övergång från fossila 
bränslen till mer miljövänligt bränsle. Just ekologisk odling och livsmedels-
industrin är något vi skulle kunna bli experter på. 

Vad ska vi göra med Naturbruksskolan, var det någon som sade. Ja, det 
finns mycket att göra. Varför inte sätta ett forskningscenter i Naturbrukssko-
lan kring eko-odling. Vi är GMO-fria, vi är varroafria, vi skulle kunna samla 
specialister, utbilda och skapa det till någonting alldeles nytt. Vi är faktiskt 
först i Norden att komma så här långt kring hållbarhet.  

Det var också massor med sökande för hållbarhetstjänsten som var utan-
nonserad i landskapet. Det finns ett stort intresse ute i världen just kring 
detta. Vi har en möjlighet att göra någonting i samband med högskolan och 
varför inte yrkes- eller gymnasieutbildningen? Det är ändå det som den nor-
diska välfärdsmodellen bygger på. Alla människor har lika värde, respekt för 
mänskliga rättigheter, rättvisa, jämlikhet, god förvaltning, låg nivå av kor-
ruption, demokrati, främjande av hälsa och välbefinnande. Det här är nyckeln 
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för hållbar utveckling. Det är alltså framtidens välfärdsmodell. Åland kunde 
ganska konkret och lätt genom de här åtgärderna ta ett steg närmare ett håll-
bart Åland 2051. Tack.  

Ltl Barbro Sundback 

Fru talman! I samband med remissen av det här ärendet så avslutade jag hela 
mitt inlägg så här: ”Socialdemokraterna kommer att göra allt för att vi ska 
få till stånd ett enhälligt beslut om att Åland 2051 ska vara ett hållbart sam-
hälle. Ett samhälle som blir en modell för omvärlden och som kommande 
generationer ålänningar med stolthet kan presentera som det första håll-
bara samhället i världen.” 

Men med det här betänkandet och de anföranden som har varit här så ty-
der på att vi skulle ha nått det målet. Vad är bättre än det? 

Vi från socialdemokraterna är väldigt nöjda med utskottets betänkande. Vi 
gratulerar regeringen för det här initiativet och arbetet bakom det här med-
delandet. 

I debatten här har nu framförts olika diskussioner om hur det här ska för-
verkligas. Det kommer naturligtvis frågor och kritiska inlägg och så ska det ju 
vara.  

Det som för mig blir mer och mer slående, om man ser på vår värld mera 
globalt, det är att den tillväxt som vi har haft i världen i säkert över drygt 100 
år, den är mycket beroende av olja. Olja har varit en billig och mycket effektiv 
energiform och ett ämne som har kunnat användas i mycket av det som vår 
höga levnadsstandard bygger på. 

Nu är vi i en långvarig ekonomisk kris, en lågkonjunktur, som inte tycks 
förändras. Vi har inte upp- och nedkonjunkturer med fyra, - femårsinterval-
ler. Det menar jag att beror på att oljeresursen har blivit allt svårare att ut-
vinna och därmed också dyrare. Oljekrisen, som vi har, har både positiva och 
negativa effekter. Vi ser att stora länder som är starkt oljeberoende, och som 
också lever på olja, nu struntar i alla möjliga klimatöverenskommelser och 
koldioxidutsläpp osv. Samtidigt som vi ser att det finns en rörelse som vill 
förändra det här tankesättet så finns det de som gör allt för att utnyttja möj-
ligheterna att kapa åt sig så mycket som möjligt av den tid som finns kvar av 
den här tillväxtmodellen. 

I den här veckans tidningar har ni säkert sett att koldioxidutsläppen nu 
ökar ännu snabbare igen än på länge. När det gäller klimatförändringen så 
stiger temperaturen snabbast nu också. I det avseendet är det mycket bra att 
Åland just nu går in för att försöka skapa en hållbar utveckling. Ni som följer 
med de här frågorna kanske också läste att den 19 augusti var en Overshot 
day. Det var då vi hade levt upp alla tillgängliga resurser för att ha en hållbar 
utveckling det här året globalt. Sedan dess överkonsumerar vi nu varje dag 
och varje timme av de resurser som egentligen tillkommer nästa generation. 
En hållbar utveckling borde leda till att vi förskjuter den här dagen varje år så 
att vi har en utveckling som är i balans och att vi inte stjäl från kommande 
generationer det som rätteligen tillkommer dem. 

Jordbruket är vid sidan av energiförsörjningen och livsmedelsförsörjning-
en den stora frågan. Vi ska inte börja någon ekodebatt, men jag har varit i 
Helsingforsregionen några dagar. Jag var ute på restaurang och där såg jag 
att man för första gången på menyn hade åländsk forell. Tidigare har det fun-
nits åländskt lamm. Man hittar Grannas äppeljuice på menyerna och även 
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åländsk gås, men nu var det åländsk forell. Jag kan inte riktigt föreställa mig 
att den åländska forellen är något väldigt märkvärdigt. Men, det som har 
skett är att vi har fått en brand i Helsingfors. Åländska livsmedel har högt 
värde och förknippas med kvalitet. Det är ju det som man borde ta fasta på 
och skapa ännu flera och ännu bättre livsmedelsprodukter, gärna ekologiska. 
Det som säljs på restauranger är inte det billigaste, utan det är konkurrens-
medel för restaurangerna. Jag tror inte riktigt att det är så enkelt att det är 
konsumenterna som har ansvar för att styra utvecklingen till en hållbar ut-
veckling. Det är nog också samhället och politiker. I den mån vi kan stöda 
ekologisk odling på Åland så är det klokare än att stöda bara jordbruket i det 
stora hela. 

När det gäller att välja bort saker med förpackningar, som ltl Brage Eklund 
var inne på, så man kan ju faktiskt inte välja bort det. Allt är ju så förpackat. 
Det är inte riktigt samma sak men nu har EU beslutat att förbjuda plastkas-
sar. Vissa sådana beslut måste tyvärr tas för att stävja den här resursförstö-
ringen med förpackningar. Det går ju också åt massor med olja till det. Olje-
beroende kommer att vara det svåra tror jag. 

Till sist vill jag gärna berömma utskottsordförandes anförande. Det var 
mycket visionärt, hoppfullt och på alla sätt bra formulerat. Jag tyckte speciellt 
om detta att vi inte ska låtas vår cynism påverka vår tilltro till framtiden. Det 
är så väldigt vanligt, speciellt när man blir vuxen och äldre, att man blir så 
cynisk. Det är antagligen ett tecken på att man känner att man inte har till-
räckligt med möjligheter att påverka varken sin eller andra människors fram-
tid. I det här fallet tycker jag att dagens diskussion har visat att vi här, som 
har varit med i debatten, tror att vi kan påverka, inte världen men det sam-
hälle vi lever i och att det finns förutsättningar att skapa en annan framtid. 
Det i sin tur är bra för de barn och unga som växer upp på Åland. De får 
känna att de har en framtid. 

Lite skämtsamt brukar jag citera Bernhard Shaw som var en verklig cyni-
ker men som ändå sade ganska förnuftiga saker. Han sade: ”Det fattar väl 
vem som helst att inte kan man förändra världen.” Men så finns det männi-
skor som inte känner till det här och de förändrar världen. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Jag håller delvis med ltl Sundback när det gäller för-
packningsmaterialet. Det är klart att besluten ska komma på högre nivå 
som till exempel att EU fattar beslut att man ska skota plastkassar. Från 
EU ska väl också besluten komma när det gäller att förpackningsmateri-
al runt batterier ska tas bort. Olika konsumentgrupper har dock stor 
möjlighet att påverka om man ställer krav gentemot EU. Man har sina 
lobbygrupper där. Aktiva konsumentgrupper har stor påverkan vilka 
produkter som går att sälja. Det ser man inom livsmedelsbranschen 
idag, det är konsumenterna som ställer krav på hur man vill ha sina 
grönsaker förpackade. Industrin och vi producenter får anpassa oss efter 
det. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, så kan man säkert se på det. Men om vi ser på Åland som ett område 
som har unika förutsättningar att producera rena ekonomiska produk-
ter. Varroafritt är ju ett väldigt bra brand för Åland. Jag tycker att det är 
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en utvecklingsstrategi. Det är så få mängder det ändå rör sig om. Varför 
inte producera exklusive livsmedel? I vår öppna värld kommer det nog 
att finnas billiga och dåliga produkter på marknaden. Men vi kan förädla 
och skapa exklusiva produkter, det är ju till exempel en del av fransk 
livsmedelsindustri. Man har t.ex. skapat Dion senap. Det finns ingen i 
världen som kan göra en sådan god senap. Det finns ostar i Italien osv.  

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Jag anser nog att vi på Åland idag har livsmedelspro-
dukter som är exklusiva. I annat fall skulle vi inte kunna sälja till Fin-
land idag för all export som går till Finland när det gäller grönsaker går 
via Ålands Trädgårdshall. Det är 99 procent som går dit på export. 
Skulle vi inte ha exklusiva produkter så skulle de inte gå att sälja.  

Sedan om man går över till ekologiska produkter så vi från Ålands 
Framtid ställde redan 2003-2004 en motion om att möjligheterna skulle 
utredas. Vad skulle det innebära för hela Åland om jordbruket, industrin 
och alla övergår till ekologiskt? Det är inte bara att starta upp imorgon 
och säga att nu blir jag ekologisk. Det ska finnas en avsättning, det ska 
finnas tillgång till utsäde, råvaror och gödsel. Det här är inte någon 
övergång som sker blixtsnabbt. 

Ltl Barbro Sundback, replik  

Fru talman! Nej, det är vi helt överens om. Jag tror inte att jag har sagt 
att det går på ett ögonblick. Det krävs säkert väldigt mycket för en sådan 
omställning. Jag är övertygad om att man kan fortsätta att utveckla det 
här med åländskt lammkött, åländsk forell, åländsk ost och helst 
åländsk barnmat.  

För att vi ska vara överens här på slutet så stödde socialdemokraterna 
Ålands Framtids initiativ vad gällde den där affärsplanen. Om det 
hänger på oss så vill vi nog ha fram den fortast möjligt. 

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

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. 

Enda behandling 

8 Befrielse från utskott 
Talmanskonferensens framställning (TMK 2/2013-2014) 
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Detaljbehandlingen börjar. Talmannen föreslår att de båda klämförslagen föreläggs var 
för sig för godkännande. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. 
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Föreläggs det första klämförslaget för godkännande. Godkänt. 

Föreläggs det andra klämförslaget för godkännande. Godkänt. 

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

Med anledning av beslutet kommer ett fyllnadsval av två medlemmar i justeringsutskot-
tet att förrättas vid plenum 15.09.2014. Kandidatlistor inlämnas till lagtingets kansli 
senast 12.09.2014  kl. 15.00. 

Antecknas. 

För kännedom 

9 Förslag till andra tilläggsbudget för år 2014 
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 4/2013-2014) 
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 15 september 2014. Motionstiden utlö-
per samma dag klockan 12.00. Det dock önskvärt att de motioner som är klara lämnas 
in så snabbt som möjligt för att göra hanteringen så effektiv som möjligt på kansliet.  

10 Tillsättande av skärgårdsnämnd 
Ltl Torsten Sundbloms skriftliga fråga (SF 5/2013-2014) 
En fråga ska besvaras inom tio dagar efter det att landskapsregeringen tagit emot frå-
gan. Om frågan inte kan besvaras ska landskapsregeringen meddela det till lagtinget 
och samtidigt ange orsaken till att ett svar inte ges. 

Plenum slutar 
Nästa plenum hålls 15.09.2014 klockan 13.00. Plenum är avslutat. 
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Plenum börjar 
Närvaroregistrering. 25 ledamöter närvarande. 

Lagtingsledamoten Gun-Mari Lindholm anhåller om ledighet från plenum 15–
17.09.2014 på grund av privata angelägenheter. Beviljas. 
Lagtingsledamöterna Torbjörn Eliasson och Igge Holmberg anhåller om ledighet från 
dagens plenum. Beviljas. 

Meddelande 
Meddelas att en frågestund enligt bestämmelserna i 35 § arbetsordningen hålls vid ett 
särskilt plenum onsdagen den 17 september klockan 13.00. Landskapsregeringen har 
meddelat att följande ledamöter kommer att vara närvarande vid frågestunden: Vice-
lantrådet Roger Nordlund samt ministrarna Veronica Thörnroos, Carina Aaltonen, 
Fredrik Karlström och Wille Valve.  

En lagtingsledamot som önskar ställa en fråga vid frågestunden ska anmäla sig till lag-
tingets kansli senast dagen före alltså imorgon tisdag. Antecknas. 

Talmannen vill också meddela att talmanskonferensen föreslår en ommöblering av da-
gens föredragningslista så att första behandlingarna avklaras före debatten om tilläggs-
budgeten. 

Talmanskonferensen meddelar ytterligare att debatten pågår till klockan 17.00 om inte 
första behandlingarna av lagstiftningarna kräver en längre behandlingstid än så. På 
onsdag ska lagtinget ha beredskap för att sammanträda även på kvällen. Antecknas 

Föredras 

1 Fyllnadsval av två ordinarie medlemmar i justeringsutskottet för återstoden av man-
datperioden 2011-2015 
(V 8/2013-2014) 
Endast en kandidatlista har lämnats in till lagtingets kansli inom föreskriven tid och i 
behörig ordning. Listan tar som ordinarie medlemmar i justeringsutskottet upp lag-
tingsledamöterna Torbjörn Eliasson och Igge Holmberg. 

Enligt 86 § arbetsordningen tillåts diskussion endast om kandidaternas valbarhet och 
valets laglighet i övrigt. Diskussion? Ingen diskussion. 

Eftersom endast en kandidatlista lämnats in verkställs enligt 96 § arbetsordningen ing-
en särskild valförrättning. Lagtingsledamöterna Torbjörn Eliasson och Igge Holmberg 
förklaras därför valda till ordinarie ledamöter i justeringsutskottet för återstoden av in-
nevarande valperiod. Antecknas. 
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Bordläggning 

14 Godkännande av en reviderad bilaga till ett protokoll till 1973 års internationella kon-
vention till förhindrande av förorening av fartyg 
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 10/2013-2014) 
Landskapsregeringens yttrande (RP 10/2013-2014-s) 
Republikens presidents framställning (RP 10/2013-2014) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 17 september 2014. 
Godkänt.  

Bordläggning 

2 Godkännande av förordningen om sättande i kraft av ett tilläggsprotokoll till Carta-
genaprotokollet om biosäkerhet 
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 12/2013-2014) 
Landskapsregeringens yttrande (RP 12/2013-2014-s) 
Republikens presidents framställning (RP 12/2013-2014) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 17 september 2014. 
Godkänt.  

Bordläggning 

15 Aktivera självstyrelselagens B-lista 
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 9/2013-2014) 
Ltl Axel Jonssons åtgärdsmotion (MOT 3/2012-2013) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 17 september 2014. 
Godkänt.  

För kännedom 

3 Renovering framom ny Vårdöbro 
Ltl Anders Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 56/2013-2014) 

16 Begränsa effekter av importstopp 
Ltl Mats Perämaas m.fl. budgetmotion (BM 57/2013-2014) 

17 Kapitallån till bolaget för förverkligande av den digitala agendan  
Ltl Tony Asumaas m.fl. budgetmotion (BM 58/2013-2014) 
Budgetmotionerna upptas för remiss i samband med nästa ärende.  

Remiss 

18 Förslag till andra tilläggsbudget för år 2014 
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 4/2013-2014) 
och de till budgeten anslutna budgetmotionerna (BM 56-58/2013-2014) 
Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. 

Diskussion. 

Vicelantrådet Roger Nordlund 

Fru talman! Ärade ledamöter. Tilläggsbudgeten kan vid första åsynen ses som 
en liten framställning, en liten framställning som innehåller stora saker och 
relativt stora politiska frågor de facto. Den är även till sin natur tudelade. 
Dels är det en normal tilläggsbudget, dels en halvårsredovisning. Jag börjar 
med en halvårsredovisning som detta år har en annorlunda utformning jäm-
fört med föregående år, därför att det är en kombination av tilläggsbudget 
och halvårsredovisning. 
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Om man kort ska sammanfatta vad halvårsredovisningen visar som vi läg-
ger fram till lagtinget och allmänhetens beskådande. Inkomsterna ökar något 
för landskapet Åland vilket är positivt och det visar att verksamhetskostna-
derna minskar något. Det är väldigt positivt, det visar de facto att vi har nå-
gorlunda kontroll över situationen och att utvecklingen går sakta men säkert 
åt rätt håll. 

Var har vi inbesparingar? Framför allt inom sjötrafiken där vi börjar se re-
sultat av de driftsprivatiseringar som har jobbats med de senaste åren. Inom 
utbildningssystemet, gymnasiet där vi föregående år haft mycket diskussion-
er men har nu en bättre kontroll och en utveckling som går åt rätt håll med 
inbesparingar. 

Inom Ålands hälso- och sjukvård har vi en något ökande kostnadsnivå. Det 
har att göra med vård utom Åland och en verksamhet som är väldigt svårt att 
prognostiserade. Det goda med situationen vi har nu är att det finns en buf-
fert att vi kan hantera detta. Ibland har vi lägre kostnader för vård utom 
Åland, ibland lite högre men det är hanterbart såsom det är. 

Det som också är positivt är att vi har lyckats hålla likviditeten på en nå-
gorlunda stabil nivå t.o.m. att den har ökat något, nästan 1 miljon. Per halv-
årsskiftet hade vi 56 miljoner i kassan, den nivån behöver vi nästan ha, vi kan 
gå ner till ca 30 miljoner men under det kan vi inte släppa landskapets likvi-
ditet. Allting tyder på med den budgetsituation vi har kommer vi att klara det 
här året och troligen även nästa år med våra egna pengar. Det känns väldigt 
betryggande att ha en sådan situation. Om vi tillsammans fortsätter att föra 
en ansvarsfull politik kommer vi att klara ekonomin på ett relativt bra sätt. 

Fru talman, över till tilläggsbudgeten. Det finns flera stora saker och speci-
ellt inom infrastrukturområdet. Det kan upplevas snedvridet att vi lyfter fram 
ett område, investeringarna inom infrastruktursektorn på ett så tydligt sätt i 
bilagan som visar hur läget är nu och vilka utmaningar vi har framför oss. Det 
hänger ihop med två saker. Det en är att vi har investeringar som är aktuella 
och som vi ber lagtinget ta ställning till i samband med tilläggsbudgeten. Det 
andra är de faktum att vi måste göra precis samma inventering inom alla våra 
verksamhetsområden, se vilka basala behov vi har och har ekonomi för, för 
att kunna hålla en bra grundservice och en långsiktig uthållighet i våra verk-
samheter. Det får inte bli att vi satsa på vissa projekt som är politiskt mer in-
tressanta och låter samhällets basfunktioner gå ner i värde och till slut inte 
kunna fungera. 

Om vi ska vara självkritiska har vi tyvärr samlat på oss ett ganska stort in-
vesteringsunderskott. Vi har anledning att vara självkritiska i den här land-
skapsregeringen men även i tidigare landskapsregeringen hur vi har hanterat 
situationen. Vår ambition är att vi i samband med budgeten för 2015 ska 
kunna beskriva situationen och ha längre investeringsplan för samhällets alla 
sektorer, inte bara infrastruktursektorn. Vi har många utmaningar framför 
oss både i hård- och mjukvara. 

De investeringar som vi ber lagtinget ta ställning till, där vi har föreslagit 
med landskapsregeringen är det s.k. Åva-Jurmoprojektet som vi föreslår att 
man ska planera om, se om man hittar en lösning som är ekonomiskt fördel-
aktigare och för miljön skonsammare och hitta en ny modern framdrivnings-
teknik. 

Vi har orsak att vara självkritiska även här, därför att det är i absolut sista 
sekunden vi dra i handbromsen för projektet. Orsaken till att vi gör det är 

114 



  

flera. Dels att projektet går 1,2 miljoner över den ram som är satt, det skulle 
behövas tilläggsfinansiering, det gör att det är svårare att räkna hem pro-
jektet. Den ursprungliga kalkylen var ca 10 -12 år skulle klara av att, med en 
mindre drift, finansiera en investering. Som upplägget är nu, dels med en bil-
ligare och mera kostnadseffektiv drift av den trafik som finns, dels med de 
kostnadsökningar som har varit gör att det går över 25 år före man kan räkna 
hem projektet ekonomiskt för landskapet, då har vi inte räknat någon ränte-
kostnad på projektet. 

Ställer man det i relation till andra nödvändiga investeringar inom infra-
struktursektorn och andra områden har vi känt oss tvungna att göra en om-
prioritering och se om det finns något annat alternativ som kan vara ekono-
miskt klokare för landskapet och mera samhällsekonomiskt nyttigt. 

Under resan har Vårdöbroprojektet dykt upp. När vi satte igång planering-
en för den här perioden trodde vi alla vi hade en välfungerande bro och för-
bindelse över Vårdö, den norra linjen men så är icke fallet utan vi har en bro 
som måste repareras eller förnyas. Inom landskapsregeringen råder delade 
meningar, vilket vi redovisar för i vårt betänkande. Det är en av de två frågor 
vi ha röstat om och där majoriteten av landskapet anser att vi ska gå in för en 
förnyelse av bron. Det beslutet grundar sig framför allt på de sakutlåtanden 
som har kommit. Dels har vi en stor sakkunskap på vår egen avdelning, men 
även begärt in från utomstående organ, varav Destia den finska motsvarig-
heten till vår trafikavdelning, är ett.  

Det skriver i sitt utlåtande ”det finns en hel del osäkerhet vad gäller ge-
nomförbarhet och kostnader för reparationsarbetet. Detta gäller bl.a. hur 
förstärkandet av genomrostad stålbalk av cortenstål kommer att lyckas och 
hur det kloridskadade mellanstöden skall åtgärdats. Ifall man går in för re-
paration borde stålkonstruktionen och underbyggnaden noggrannare un-
dersökas. Eftersom reparationsarbetet är förknippat med besvärliga trafik-
störningar och slutresultatet i vilket fall som helst blir osäkert bör man helst 
gå in för att bygga en ny bro. Målet bör vara att ha en ny bro senast inom 
fem år”. Detta är Destias utlåtande, som åtminstone för mig och för majorite-
ten av landskapsregeringen, har vägt tungt, med det vi föreslår i föreliggande 
tilläggsbudget. Om det blir en reparation eller ett nybygge är det en merkost-
nad på 6 – 7 miljoner upp till antagligen 10 miljoner på investeringssidan, 
vilket måste vara med i den fortsatta planeringen när det gäller infrastruktur-
sektorn. 

Fru talman, det är vad jag menar med en liten framställning med stora sa-
ker. Både Åva - Jurmoprojektet för de som berörs är en stor sak, även Vårdö-
broprojektet är både för regionen, men även för Åland som helhet, en väldigt 
viktig fråga. Det är viktigt att vi får en långsiktig och bra lösning på det. Jag 
hoppas att man i lagtinget och framför allt i finans- och näringsutskottets ar-
bete tar del av sakkunnigutlåtanden och skaffar så bra sakkunskap som möj-
ligt. Jag ska villigt erkänna att jag bara är en vanlig enkel politiker och jag gör 
mina bedömningar utgående ifrån det sakkunnigutlåtanden som finns och jag 
kan inte gå närmare in och analysera. 

En av de viktiga framtidsfrågorna, Ålands digitala agenda, vi begär att få 
1,5 miljoner för att kunna kapitalisterna det bolaget. Det är en viktig grund-
förutsättning för att vi ska komma vidare in i nästa steg när det gäller förverk-
ligandet av den digitala agendan. Nu behövs det pengar för att få verksam-
heten att fundera, ett kapitallån ges till bolaget som har en relativt lång åter-
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betalningstid, men en nödvändig åtgärd. Jag hoppas att alla hjälps åt för att 
komma vidare med projektet, det är viktigt inte bara för landskapet utan även 
för Mariehamns stad, övriga kommunerna och de verksamheter vi ansvarar 
för. Man ser ofta att det kritiseras varför det går så långsamt med projektet. 
Det har krävt mycket diskussioner för att hitta samförstånd mellan de sam-
verkande parterna, det samförståndet har man ganska långt nu och hoppas 
att alla hjälps åt så att vi kommer vidare med projektet. Det är en grundförut-
sättning för många andra utvecklingsprojekt inom offentlig sektor på Åland, 
att bromsa projektet betyder inte bara vi bli kvar i en omodern verklighet 
utan det kommer att innebära kostnader för skattebetalarna i förlängningen. 

Fru talman, det finns även med om arbetsvärdering och vi är väldigt tyd-
liga i framställningen med att arbetet ska gå igång under hösten. För att få 
trovärdighet vidtar vi två saker, vi föreslår dels extra pengar för utvärderings-
arbetet som en förstärkning till avtalsbyrån i landskapsregeringen. För det 
andra inrättar vi ett löneutjämningskonto där vi föreslår 200 000 som en 
grundplåt i den här budgeten och vi avser att återkomma med mera pengar i 
samband med ordinarie budget. 

Man kan mycket väl förstå det som är fackligt aktiva att det finns en tro-
värdighetsproblematik i frågorna med tanke på hur vi hanterat sakerna tidi-
gare under åren. Vi har låtit ekonomin styra och varit bra på gång, men sedan 
konstaterat att det inte finns pengar tillräckligt att vidta de nödvändiga åt-
gärderna och så har man stannat av. Landskapsregeringen har sagt, jag hop-
pas också och tror att det är från alla partier i lagtinget, att det inte ska vara 
en konjunkturfråga. Nu är det vårt ansvar att se till att vi genomför arbets-
värderingen, inte bara någon viss sektor utan det ska gälla alla på ett likvär-
digt sätt och att vi inom en överskådlig tid försöker åstadkomma en i jäm-
ställd lönesättning i landskapet inom offentlig sektor. 

Det är väl känt för alla att vi har relativt stor pensionsansvarsskuld, som 
alla samfund i Finland och i Norden har. Vi har gjort beräkningar om hur stor 
pensionsansvarsskulden är och kommer därför med beaktande av det att ut-
jämna ansvaret på flera år och att höja på den procenten och ta upp mer 
pengar i kommande budgetförslag 2015 osv.  

I tilläggsbudgeten för 2014 det kan vi minska på det anslag vi har, det låter 
paradoxalt, de har att göra med att de verkliga utbetalningarna har varit och 
är mindre när det gäller pensioner det här året och troligen även nästa år än 
vad prognoserna som jag inledningsvis hänvisade till visar på. Det är ingen 
lätt vetenskap när man ger sig in på prognostisering av framtida pensioner, 
den är tyvärr ganska komplex. Den krassa verkligheten varför vi under detta 
år och nästa år har lägre pensionsavgifter är tyvärr att flera inom offentlig 
sektor och våra pensionärer har gått bort, ett större antal än vad man kunde 
ha prognostisera. Det kommer att långsiktigt påverka utbetalningarna. Vi ska 
hålla lagtinget uppdaterat över hur arbetet fortskrider. 

Fru talman. En jobbig sak till i tilläggsbudgeten är Ålands museum, vi ser 
oss nödgade att informera om att det projektet kommer att bli avsevärt 
mycket dyrare än vad vi förespeglade i ordinarie budgeten. Orsaken till att 
det blir dyrare är att det har tillkommit kostnader för ventilationen och an-
nan utrustning som krävs för att Ålands museum ska vara modernt och lång-
siktigt hållbart. Den beräknade slutnotan för Ålands museum är 2,6 miljoner 
mot 1,1 miljoner som presenterades tidigare. Vi föreslår i tilläggsbudgeten att 
vi tar upp 500 000 för att klara av åtagandet och återkommer sedan i ordina-
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rie budgeten med resten. Jag beklagar att vi har den här situationen, men när 
man jobbar med gamla byggnader är det svårt att förutse alla saker man har 
framför sig. 

Avslutningsvis vill jag säga några ord om den ekonomiska situationen. Vi 
är nu på väg in i arbetet med ordinarie budgeten för 2015, trots den jobbiga 
situation vi har i landet har vi ett samhälle som arbetar framåt. Vi har ett nä-
ringsliv som jobbar hårt i småföretagande och det verkar som våra stora före-
tag har tagit sig igenom den största krisen, att det börjar gå lite bättre. 

Rederinäringen, färjenäringen har en utmaning kvar ännu 2015 gällande 
svaveldirektivet vilket återstår att se vilka konsekvenser det blir. Gällande 
samhället som helhet har jag en positiv framtidstro. 

För samhällsekonomin och klumpsumman ser prognosen fortsättningsvis 
ganska hyfsad ut för 2015 tack vare de extraordinära åtgärderna som man 
vidtar på rikssidan för att klara sin svåra ekonomiska situation. Däremot 
2016 och framåt är höljd i ett större dunkel. 

Fru talman, det är väldigt viktigt att de beslut och de åtgärder som vi vidtar 
i samband med tilläggsbudgeten, debatten som visar att alla investeringar 
behövs, att den är ansvarsfull och att vi hela tiden ser till att vi har kontroll 
över vår egen ekonomi, det upplever jag att vi tills vidare har. Tack. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Vicelantrådet, finansministern nämner helt riktigt att 
inkomsterna har ökat och utgifterna minskat. På inkomstsidan har det 
ökat med 0,5 miljon i skatteintäkter, testamente på knappt 1 miljon, 
räntor på 200 000 och återinfört bidrag på 300 000. På kostnadssidan 
har kostnaderna minskat med 316 000, 0,3 procent. Det gör att budget-
underskottet för 2014, enligt tilläggsbudgeten, ökar ytterligare med 
822 000 euro. Efter att tilläggsbudgeten, som antagligen antas, är un-
derskottet för 2014 13,2 miljoner euro, ett preciserande till uttalandet. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Det är alldeles riktigt som ltl Asumaa säger men samtidigt 
bör han tillägga att 1,5 miljoner i kapitallån är pengar som återbetalas 
till landskapet. Utan det kapitallånet skulle vara ett plus på ca 700 000. 
I det långa loppet kommer det att jämna ut sig. Jag ser det ändå som en 
positiv budget. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Både jag och vicelantrådet vet att kapitallån är det 
lägsta av fordringar och betalas sist av allt. Därför kommer vi i min bud-
getmotion föreslå att det stryks och som vicelantrådet, finansministern 
säger får vi ett positivt överskott i tilläggsbudgeten, och helt korrekt har 
vi ett positivt resultat på 700 000. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Det är tråkigt och en besvärlig inställning att man ska 
stryka 1,5 miljoner rakt av med tanke på den stora efterfrågan det finns 
på den digitala agendan inom offentlig sektor på Åland och även rent 
allmänt. Vi borde istället hjälpas åt för att få projektet framåt, inte sätta 
käppar i hjulet för varandra som man försöker med det här förslaget 
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från liberala gruppen. Ska den digitala agendan drivas framåt med kraft 
behövs det pengar, det måste vi alla kunna inse. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Budgetanslaget i halvårsredovisningen hålls på en bra nivå t.o.m. lite på 
minus i förhållande till 2013, det är svårt att periodisera exakt men 
grundbudskapet är att hålla sig till budgeterat anslag. Det är bekymmer-
samt att investeringarna har minskat med 4 miljoner det första halvåret, 
pengar som inte har gått ut men det har effekter på något i varje fall, 
även en stimulerande effekt ute i samhället. Jag ber vicelantrådet att be-
rätta vilka projekt som har fördröjts eftersom det är fråga om så stora 
belopp? 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Tack, fru talman! Vi har analyserat och diskuterat situationen att även 
detta år har trenden varit att investeringsmomenten har en relativt låg 
nyttjandegrad. Det absolut största enskilda projektet är geriatriska poli-
tiken inom ÅHS som är väl uppbudgeterade och även några andra större 
projekt. Vi följer noga med situationen och försöker få i gång små 
mindre projekt för att kunna sysselsätta de lokala entreprenörerna så 
bra som möjligt. Tar man sig en titt runt i det åländska samhället, inte 
minst här i Mariehamn, kan man räkna ganska många kranar ute i sam-
hället idag. Det är viktigt att göra en avvägning hur mycket ska vi driva 
på investeringsnivån med tanke på att det samtidigt tenderar att driva 
upp kostnadsnivån i samhället. Det är bra när det även finns privata in-
vesterare som är beredda att göra satsningar och tycker att det kan vara 
lönsamt. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag är vän av att man försöker planera de offentliga investe-
ringarna så att det passar in i konjunkturen i samklang med privata in-
vesteringar, om det är resultatet av en plan är det säkert bra. Man måste 
komma ihåg att det tar tid att starta upp projekt, väntar man för länge 
kan det bli 1/2 år eller ett år försent. Men det tycks finnas en eftertanke. 
Driftsutgifterna är ungefär enligt budget t.o.m. lite ner, vilket jag sa att 
var bra. Det som ändå ger en annan bild är att man har en likviditet på 
56 miljoner, man behöver ha 30 miljoner kvar och räknar med att likvi-
diteten ska räcka ännu 2015. Det här ger den krassa bilden av totaleko-
nomin, det går ut mera pengar än de kommer in. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! När det gäller likviditeten sade jag att den räcker åt-
minstone det här året och 2015, och sedan hur den kommer att vara 
2016 och framåt är helt beroende hur vi hanterar investeringsplanen och 
på vilket sätt vi finansiera kommande investeringar. Min och landskaps-
regeringens målsättning är att vi ska planerade på ett sådant sätt att vi 
kan hålla en betryggande likviditet i landskapet. 
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Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Det verkar som historien går igen. Den här gången är 
det museet och Jurmo-Åva som inte håller. Finansministerns skrev i or-
dinarie budgeten för 2014 och satte sitt namn under, att kostnaderna 
hade uppdaterats gällande Åva - Jurmo. Tio månader efter att vi tog 
budgeten i lagtinget faller det pladask. Jag vill höra förklaringen till det? 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Det blir att jag upprepar mig. Det som har varit vägledande 
och avgörande är att när anbuden kom in visade de sig vara 1,2 miljoner 
dyrare än beräknat. Samtidigt har vi stora investeringar inom infra-
struktursektorn framför oss, där även Vårdöbroprojektet, oberoende om 
man går inför reparation eller nyinvestering, är det en stor ny kostnad 
som tillkommit och måste beaktas i planeringen. Den drift vi har av tra-
fiken där visar sig de facto vara kostnadseffektiv. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Det var inte svaret. Det gällde budgeten för 2014 där 
man hade uppdaterat kostnaden. Lämnade man budgeten det till lag-
tinget utan att ha belägg för vilka kostnader man hade uppdaterat och 
på tio månader for det i väg, det var vad det handlade om. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

I budgeten lades fram det senast kända beräkningarna, när de riktiga 
verkliga anbuden kom in visade det sig att det var 1,2 miljoner dyrare 
och det är bara att beklaga för det är ganska mycket pengar för ett så-
dant projekt som påverkar hela kalkylen av hur lång tid det tar för pro-
jektet att återbetala sig. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Som finansminister Nordlund sade, detaljerna är ganska stora i budge-
ten och då tänker jag på ombyggnaden av museet. Finansministern 
nämnde att det fanns 1,1 miljoner budgeterat och jag undrar var det 
kommer ifrån? Jag gick igenom det noga och i 2013 års budget fanns 
600 000 för basutställningen, men det är något annat. I år fanns en 
budget på 700 000 för ny ventilation under samma anslag 43 40 75, jag 
undrar var 1,1 miljoner kommer från? Jag noterade att finansminister 
Nordlund sade i radion att det var en stor planeringsmiss, det får man 
lova att säga. Visst kan det dyka upp överraskningar men det måste fin-
nas någon rimlighet hur stora de överraskningarna kan bli, vad är hu-
vudorsaken till att man hamnar så här snett och vilka pengar är det som 
gäller sist och slutligen? 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Som jag sa i mitt inledningsanförande har vi anledning att 
vara självkritiska för att det har blivit en planeringsmiss som är oför-
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svarligt stor, mer än hundra procent. Sådan är verkligheten och de siff-
ror som gäller är ett totalprojekt på 2,6 miljoner. Det försöker vi hantera 
så att vi tar in 500 000 nu och för ordinarie budgeten för 2015 försöker 
utnyttja de medel så klokt och väl prioriterat som möjligt som finns på 
kontot ombyggnad och förbättringar. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är sant, det är en planeringsmiss som är oskäligt stor och ingenting 
jag står och gläds åt utan tvärtom. Jag vill veta orsaken, för det är mera 
regel än undantag att alltid landskapsregeringens budgetering och pla-
nering spricker i slutändan, men detta är rekord. Om inte finansminister 
Nordlund känner till så kanske ansvarig minister Ehn kan förklara vad 
den enorma enorm ökning beror på. Är det 1,1 miljoner vi har som fi-
nansministern säger, eller är det 700 000 det är det enda jag hittar i or-
dinarie budgetförslag för i år? 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Det är bra om utskottet tittar på var planeringen har brustit. 
Det är inte så trevligt att diskutera alltför mycket i offentligheten kring 
dessa saker. Det är enskilda människor som det berör. Men de facto är 
det någonstans som det har brustit. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Nu kommer jag in på exakt samma sak så det blir upp-
repningar. Det som är oroande när man diskuterar budgetanslag i fram-
tiden och i budgeter, när kan man lita på att en projektering och ett 
budgetanslag stämmer i verkligheten? Sådana här missar är helt otro-
liga. Är det en medveten strategi eller är det omedvetet? Om man gör en 
grundlig förundersökning av ventilationen om vad som ska åtgärdas då 
borde man ha sett hur det står till med den. Liknande kostnader borde 
inte få uppkomma i efterhand, då tror man att det är styrt på det sättet. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Jag kan inte göra annat än hålla med ltl Eklund och vi är 
lika bedrövad i landskapsregeringen som jag misstänker att ltl Eklund 
är. Samtidigt är det här ett bra, eller dåligt exempel hur det kan gå när 
man jobbar med reparationer av äldre saker, det kommer överraskning-
ar som man inte kan förutse. Det här är en överraskning i väl stora mått, 
men svårt att förutse. Generellt sett finns det anledning för oss att fun-
dera hur man lägger fram projekten. När man gör planeringen måste 
man planera in ett visst utrymme för oförutsedda kostnader, kanske i 
större grad än vi gjort hittills. I dag finns ett intresse att få igenom pro-
jekt och då försöker man ha dem så små som möjligt och sedan tar man 
det efteråt. I den hårda ekonomiska tid vi lever i nu måste vi ha en hår-
dare prioritering och en bättre planering. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 
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Ltl Runar Karlsson 

Tack, fru talman! Tack ltl Roger Jansson för att jag fick förtur egentligen 
borde största partiet komma först men eftersom jag själv måste vidare på ett 
viktigt möte beredde ltl Jansson mig förtur så att jag kan ta det i snabb ord-
ning. 

En tilläggsbudget har lagts fram som innehåller mycket som man skulle 
vilja säga och diskutera mycket om. Det mesta har diskuterats och manglats 
tidigare i våra grupper. Men eftersom det ska behandlas av utskottet är det 
intressant att ge lite färdkost och funderingar, fast vi i partiet i stort omfattar 
det.  

Momentet 43 40 75, ombyggnad av museet där vi har sagt att det ska bygg-
gas om för att ha ett bra nationalmuseum. Vi liksom de flesta i salen är för-
undrade, även regeringen själv, över de stora kostnaderna för klimatsystemet 
på 1,4 miljoner vilket motsvarar fyra bostadshus. Det finns säkert en logisk 
förklaring och utskottet tittar på det och hör i vanlig ordning. Man fundera 
om projektörerna har tagit till det bästa, finaste, möjliga man kan uppbåda 
vilket jag inte hoppas, att man gör ett system som med mänskliga mått går att 
driva utan alltför mycket automatik. Det ska utskottet och regeringen fundera 
på. 

Vi har inkomst av testamente 927 000 som reserverats, där finns ingenting 
sagt vad man ska göra med medlen utan man avser att komma tillbaka till 
lagtinget. En åsikt från oss är om man skulle fondera pengarna för Pommerns 
bevarande. Har man en fond kunde den fonden fyllas på även av kapital uti-
från att man årligen kunde ta pengar härifrån så att Pommern kan hållas i 
skick. I dag är det ett stort åtagande både för Mariehamns stad och landskap-
et, det är ett helåländskt projekt som man måste ses till att förvaras. Därav 
kunde man göra en fond. 

Kapitallån 44 95 87 till ÅDA, där vi är belåtna. Projektet har avancerat bra 
under ledning av finansminister Roger Nordlunds hatt. Det är väl mottagit så 
här långt ute i de organisationer som ska vara med. Jag sitter själv med i ÅHS 
och vi har diskuterat och vi är med, det är välbehövligt där för det är ett hop-
plock av Guds nåde av program så det är nödvändigt. Det är mycket pengar, 
det borde ha gjorts för ganska länge sedan. 

Museibyrån har en verksamhet i Saltvik där man nämner det fantastiska 
projektet där man hittat lämningar av gamla byggnader som nu grävts ut. Vi 
är glada att man fortsättningsvis ger stöd för det att man kan se vad det har 
varit där. Det kan vara något stort, kanske ännu större som finns där och 
kunniga personer som haft åsikter om området. 

Arbetslöshetsersättningen stiger fortsättningsvis, börjar närma sig 4 mil-
joner och det är ett jättebekymmer. Det är inte många år sedan det låg runt 1 
miljon, trots att vi har låga arbetslöshetssiffror är det speciellt för ungdomar 
ett bekymmer, en av 15 ungdomar är arbetslös i dag vilket inte är bra. Här bör 
man fundera hur vi kan hjälpa till, inte bara genom ersättning utan försöka 
stimulera att det blir nya arbeten. Det är inte bara landskapet som ska göra 
det utan även kommunerna. Vi har 16 kommuner som kanske ganska lätt kan 
anställa ungdomar så att de får arbetslivserfarenhet och sedan lättare komma 
in i arbetslivet. Det kommer att vara en stor uppgift framöver. 

Sedan jämställdheten som landskapsregeringen rejält har tagit i, vi får 
hoppas att man inte där ute resignerar och säger att de här har man gjort 
förut och det har inte blivit någonting och tror inte att det blir någonting nu 

  121 



  

heller. Det verkar som regeringen menar allvar med detta och försöker få nå-
got konstruktivt. Vi kan inte ha det avtalssystem vi har hittills, förutom sen-
aste år där vart det euro men annars har vi procent och euro. Det systemet 
gör att klyftorna vidgas, de som har mest betalt får mer i euro än de som har 
minst. Det kan man se i statistikboken att ökar hela tiden. 

Avtalssystemet måste förändras och på sikt måste det skjutas till mera 
pengar för att ge kvinnodominerade yrken mera lön på bekostnad av något 
annat förstås. Det verkar som regeringen menar riktigt allvar, vi måste stöda 
det här i salen och se till att i 2015 budget blir mer pengar under momentet. 
Problemet är att det måste till förhandlingar med facken och det får inte bli så 
att de manligt dominerade yrkesgrupperna kräver ännu mera bara för att de 
kvinnliga ska få det, utan det måste i praktiken blir en utjämning. Inte lätt 
men ett ärligt försök att få en början på det. Att få allt gjort på en gång finns 
inte resurser till, men någonstans måste man börja. 

Fru talman. Trafik Åva-Jurmo där har man av kostnadsskäl varit tvungen 
att lägga ner projektet men det kan hända att man hittar på nya, billigare lös-
ningar. 2005 när kortruttsmeddelandet lades fram, när jag själv satt med i 
regeringen, var det kostnadsberäknat till 2 miljoner. Om vi backar bandet yt-
terligare några år hade inte Åva - Jurmo någon intern trafik, då i gick Viggen 
in när den gick till Osnäs. Hösten 2001 satte man in intern trafik för en kost-
nad på ca 400 000 euro. 2005 hade man ett meddelande om att man borde 
ha en linfärja för att få ned kostnaderna. Man räknade med en besparing på 
250 000 per år, återbetalningstiden med 2 miljoner investering skulle bli ca 
tio år inklusive ränta. 

I dag har projektet stigit att man är uppe i 7 miljoner och man säger att 
man ska spara 300 000, då ligger vi på 30 års återbetalningstid inklusive 
ränta. Var och en inser att det inte är rimligt, speciellt när det medföra att ti-
den skulle förkortas med fyra minuter och att man har tillgång till 16 turer 
idag. Som regeringen har sagt måste man tacka nej till projektet och sätta 
pengarna på något annat, om man inte hitta på en billigare lösning, vilket kan 
vara svårt på kort sikt. 

Till sist har vi Vårdöbron som är det största frågetecknet i förslaget. Fi-
nansministern själv sa att han inte var någon expert och det finns knappast 
någon som exakt kan säga hur det ska vara, det är ett svårt projekt. Centern 
har sagt att man stöder en ny bro, för min egen del vill jag ta mig en funde-
rare till med tanke på den motion som kommit där man påstår att det skulle 
kosta 4,5 miljoner att renovera, moderaterna har haft liknande siffror. Det 
kontra 9 miljoner, visst ska det diskuteras här i parlamentet och utskottet ska 
syna det ännu mera, för det är så pass mycket pengar. Kalkylen för en ny bro 
är inte grundad på geologiska undersökningar. Den gamla bron är delvis på-
lad, delvis grundat i berg. Vad händer om man flyttar den 50 – 100 meter åt 
sidan, blir det bottenlöst och kostnaderna blir orimliga. Det behöver utskottet 
fundera på vad finns det för grund till kostnaderna för ny bro och dels för re-
novering? Vi är i den ekonomiska situationen, som jag tidigare sade med av-
bytarsystemet, vi måste vända på alla slantar och se om vi kan spara pengar. 
Tror man att möjligheten finns att kunna spara 6 – 8 miljoner på en bro 
måste man syna det ännu mer, det ansvaret måste vi ha. Det kan mycket väl 
hända att det slutar med att det blir en ny bro. Man har haft en second opin-
ion och den har sagt samma sak. Det finns lokala experter som pratar om 4 - 
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5 miljoner, men det är inte så lätt för oss i lagtinget att veta därför bör utskot-
tet dess mera höra och ta reda på så får beslut tas sinom tid. Tack. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Tack talman! Jag ska återkomma till Vårdöbron i mitt anförande. Vi har 
haft samma resonerande infallsvinkel efter att vi läst rapporter och dis-
kuterat med sakkunniga företagare i branschen, sett möjligheten att 
komma till en renovering som starkt understiger kostnaderna för att 
bygga en ny bro. Vi har ställt frågor till oss själva och till experterna som 
ltl Karlsson för fram. Det är bra om vi kan ha en seriös och känslofri dis-
kussion i finans- och näringsutskottet för att se vilken lösning vi ska 
komma till. Vi har klargjort vår ståndpunkt och det är bra att den finns 
en vilja hos centern att penetrera saken ordentligt. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Med renoveringen finns ovissheten, man vet sist och slutli-
gen inte hur mycket det blir. Det finns även en ovisshet med grundlägg-
ningsförhållanden för en ny bro. För dessa miljoner är det värt att disku-
tera. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det är utmärkt så här långt. Det finns så många ovissheter 
även med tidsaspekten, det kan ta många år att bygga en ny bro det har 
nämnts olika tider för det, medan en renovering borde gå betydligt 
snabbare. Det finns mycket som pratar för renovering. Jag tänkte även i 
repliken ta lite om arbetslösheten. Arbetslösheten är nu cirka fyra pro-
cent, när mandatperioden började var den 2,8. I procentenhet är det 
bara drygt en procent men det är de facto en 40 procentig ökning av ar-
betslösheten. Vi känner oss obekymrade det uttalas så hela tiden, men 
en vacker dag kommer det att bli ett verkligt problem. Det är alltid indi-
viden som drabbas vi borde ändra tonläget och beakta den ökning som 
kontinuerligt sker och ta det på allvar. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Regeringen håller bra i frågan på det sättet att det procen-
tuellt internt har stigit men ser vi globalt har vi en låg arbetslöshet. Det 
beror på att man haft en klok politik och inte strypt åt för mycket, det är 
viktigt och en balansgång. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack talman! Tack ltl Runar Karlsson för anförandet. Jag instämmer 
helt i det som ledamoten sade att han själv var trafikansvarig vid den ti-
den när man gjorde förbättringar av trafiken Åva – Jurmo. I den frågan 
har jag minoritetsställning i landskapsregeringen och högst sannolikt 
även här i lagtinget. Jag vill vara tydlig med och säga att när lagtinget 
tog beslutet 2008 var det inte för en tidsinbesparing på några minuter, 
inte heller för några invånare man räknade inte hur mycket det kommer 
att kosta per invånare, det var inte i fokus. Inte heller antalet turer. Då 
valde man att satsa på investeringen därför att det sammantaget, de po-
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sitiva effekterna för regionen som sådan var väldigt goda och man såg 
stora möjligheter i det, därför gick man in för det då. Jag återkommer 
till de ekonomiska effekterna. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Det är inte tidsvinsten med projektet Åva - Jurmo som 
är det viktiga utan att man kommer till en linfärja där man har mindre 
personal och får mindre kostnader och man kan ha t.ex. eldrift osv. Vad 
skulle ltl Karlsson, om han bodde på Jurmo under tio år, blivit förespeg-
lade att det ska bli en utbyggnad och så faller allt. Inte tror man mycket 
på framtiden efter ett sådant slag och politikerföraktet kommer att växa. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Vtm Roger Jansson 

Fru talman! Det var meningen att vi inte skulle ha några tilläggsbudgeter 
numera men det kommer i alla fall. Vi får försöka tillsammans arbeta när det 
är ordinarie budgettider så att vi framöver undviker det mer än hittills. 

Några kommentarer kring de olika förslagen som finns. Först beträffande 
informationen på sidan två, halvårsuppföljningen av budgeten. Ålands gym-
nasium uppvisar största enskilda förändringen inom utbildningsavdelningen 
där utgifterna var drygt 0,7 miljoner euro lägre än i år. Det gör att jag minns 
diskussionerna här i plenum när det blev större kostnader för dryga året se-
dan och kritiken var enorm. Nu har tydligen de åtgärder landskapsregeringen 
vidtagit gjort att vi är tillbaka nere på den nivå vi ursprungligen hade räknat 
med, trots de kraftiga löneförhöjningarna och de avtal som ingicks under 
förra perioden, det får vi glädjas för tillsammans. 

Inom trafikavdelningens förvaltningsområde är minskningen närmare 1,2 
miljoner euro första halvåret jämfört med föregående år. Den största enskilda 
minskningen är sjötrafiken på drygt minus 0,6 miljoner. Även där får den 
minnesgode dra sig till minnes att det inte lönar sig att kritisera bespa-
ringsåtgärder som görs på längre sikt, det tar tid före det kommer och nu bör-
jar det uppenbarligen rulla in de besparingar som har gjorts. Det inte bara att 
hänvisa till billigare eller dyrare bränsle utan detta är övriga kostnader som 
har minskat. 

Några ord om arbetsvärderingen för att sätta in det i sitt rätta historiska 
sammanhang. Under min period i landskapsstyrelsen 1995-1999 brev land-
skapsstyrelsen väldigt hårt inför fackförhandlingarna att vi skulle gå in för 
arbetsvärdering, för att få en rättvis behandling mellan de s.k. manliga och 
kvinnliga yrken. Vi la fram det i avtalsförhandlingarna och fick ett klart be-
sked att de vill man inte vara med om. Det har sedan under tjugohundratalet 
upprepats, nu äntligen efter 20 år har vi kommit till en situation där parter-
na, inte bara arbetsgivar- utan även arbetstagarparten är beredd att starta en 
utvärdering. Vad det sedan resulterar i om man höjer de s.k. kvinnliga löner-
na med tio för att göra utnämningar och sedan kräver även de manliga tio el-
ler är det nöjda med mindre, det får vi allt se. 
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Dagens klo, investeringar inom infrastrukturområdet. På sociala medier 
läser jag allt oftare att vi politiker glömmer skärgården. Vi satsar för lite på 
skärgården. Bilagan i tilläggsbudgeten om satsningar visar på en siffra på 
över 100 miljoner för skärgården. Samtidigt som det visar på siffror för ca 10 
miljoner för fasta Åland, det är skillnaden. Så har det varit under hela min 
politiska karriär att satsningarna på skärgården har varit mycket stora och 
fortsätter att vara det, för det är vår vilja. 

Någonstans kommer taket emot, någonstans måste man säga att vi måste 
vara lite mer sparsamma. Vi kan inte satsa hur mycket som helst vi har inte 
de pengarna, vi är där nu. Det är klart att listan på 110 miljoner, beroende på 
hur man räknar det kan vara större, läser man bilagan kommer vi inte inom 
rimlig tid att klara av det. Vi har även andra investeringar på byggnadssidan 
Åva-Jurmo som är väsentliga. 

Frågan gällande Jurmo-Åva har vi konstaterat från moderat samling att 
kartan har förändrats när det i tiderna planerades. Vi hade redan 2001 infört 
kortrutt på Åva-Jurmo, precis som ltl Karlsson anförde. Förut var det Åva-
Osnäsfärjan som skötte trafiken, då var det en form av långrutt. När det bör-
jade planeras hade vi en dyr drift i landskapets regi av den frigående färjan. 
Vi räknade, precis som ltl Karlsson sade, med en investering på dryga 2 mil-
joner. Under resans gång har investeringssumman stigit till 5 miljoner men 
fortsatt har man räknat med en intjäningsperiod på tio år, eller strax därun-
der. 

Kartorna har ändrats, idag har vi en billigare drift och färjan. En investe-
ringsnivå på 7 miljoner och en intjäningstid på över 30 år. Då måste man 
fundera vart är vi på väg, när vi har så mycket annat att satsa på i skärgården. 
Jurmoborna har en bra trafik ända sedan 2001, det är inte fråga om annat 
och den har inte blivit sämre och ska knappast bli sämre. Det kan finnas 
andra alternativ som innebär mindre investeringskostnader, mindre budget-
slitage och en klokare infrastruktur och ekonomisk politik, låt oss titta på 
dem. 

Gällande Vårdöbron har vi oenighet i landskapsregeringen om ny eller re-
noverad bro. Vi har under resans gång blivit långt mer övertygade, än vad vi 
var i början när vi läste Destias rapport första gången, att renoveringsalterna-
tivet är det intelligentaste. Varför det? Jag ska säga det i fyra punkter. Den 
första punkten är säkerheten man har sagt, inte minst från vårdöpolitikernas 
håll att en renovering blir osäker, man vet inte om det blir en hållbar lösning. 
Jag har lärt mig under årtionden att lita på våra ingenjörer. Inte när det kal-
kylerar, det brukar oftast inte stämma men när de bygger blir det starkt. I det 
här fallet visade det sig att när man byggde en ny bro blev det inte så starkt. 
Vi har ägnat drygt ett halvår åt att utreda huruvida det kan bli starkt vid en 
renovering och kommit till resultatet att de tre delarna av bron är fullt möj-
liga att få starka. Pelarna, som vi känner till hur de är grundade, fackverket 
mellan vägbanan och pelarna är fullt möjliga att renovera. Den största reno-
veringen blir ändå på det övre lagret, den tredje delen som är ganska lätt att 
beräkna och som landskapsregeringen var på lång väg att renovera upp helt 
och hållet. Destia rapporten som det hänvisat till, säger att man inte kan 
svara på frågan i vilket skick de delar man inte hade undersökt var och vad en 
renovering ska innehålla.  

Hur man då kan hänvisa till Destia, när det gäller renoveringsalternativen, 
är för mig fullständigt obegripligt. Man har alltså inte läst deras rapport, där 
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det klart och tydligt säger att det inte kan ta ställning till det utan ytterligare 
utredningar. Den andra rapporten gjorde en svensk firma men kom till att det 
fanns osäkerhet i båda projekten men för säkerhets skull rekommenderar 
man nybyggnation. Observera att en ny bro är outredd i dagsläget. 

Min andra punkt som gäller pengarna, ekonomin vet vi inte vad en ny bro 
kostar, den är outredd. Det finns rimliga skäl att tro, med tanke på erfarenhet 
från annat håll, att prislappen ligger mellan 10 - 15 miljoner euro. Vi har lärt 
oss att en renoverad bro torde kunna genomföras under 5 miljoner euro. Det 
är enorma pengar i differens vi talar om. Vi har även lärt oss i våra utred-
ningar att trafikavbrott, där man måste använda alternativa trafiklösningar, 
kan göras obetydligt. Hur det blir vid en ny bro med tanke den tidsutdräkt ett 
sådant projekt tar när den gamla inte är i gott skick, är en intressant fråga. 

Min tredje punkt är tidsvinsten, någon berörde det redan. Startar vi pro-
jektet och börjar renovera nu kan vi ha det klart inom två till två och ett halvt 
år. Sätter vi igång och planerar en ny bro kommer det antagligen att ta uppe-
mot fem år. 

Fjärde punkten är lokal produktion. En renovering kan delas upp i fler ent-
reprenader eller i underentreprenader så att åländska företag kan vara med 
och göra det arbetet för cirka 5 miljoner, vilket är värdefullt för den åländska 
sysselsättningen. Vår erfarenhet säger att en ny bro bli väldigt svår för 
åländska entreprenörer att klara. Det kan klara det genom att boka in unde-
rentreprenörer utifrån på i stort sett helheten. 

Nu har vi en situation där man är oense i landskapsregeringen när man 
skickar en budget till lagtinget. Vårt önskemål hade varit att landskapsrege-
ringen i sin vishet hade försökt säkerställa en majoritet och en bredare majo-
ritet inom landskapsregeringen i en så här stor ekonomisk fråga. Det är inte 
meningen att regerandet skall avgöras på det sätt som vi nu riskerar i lag-
tinget. 

Man hade ställt frågan om det är en regeringsfråga om moderaternas age-
rande strider mot regeringsöverenskommelsen, svaret är att det inte är en del 
av regeringsprogrammet, utan något som har kommit överraskande på oss 
plötsligt och vi måste fatta ett relativt snabbt beslut eftersom slitytan, den 
övre ytan av gamla Vårdöbron är dålig. Därför är det inte som vi gjort över-
enskommelser i en sådan fråga. 

Vi har orsak att ekonomisera i Brändö och Vårdö. Vi behöver investerings-
pengarna så långt som möjligt till de verkligt lönsamma satsningarna som 
kortruttsutredningen redogör för. Östra och västra Föglö är sådana som kan 
tjänas in, när det gäller östra Föglö på under tio år, när det gäller västra Föglö 
på cirka tio år, så ekonomisera när det gäller överraskningsprojektet Vårdö-
bro. Jag ber landskapsregeringens majoritet besinna sig. 

Några ord om finansieringslösningarna som nämns i sista mening under 
investeringar inom infrastrukturområdet. Landskapsregeringen skriver 
”samtidigt undersöks alternativa finansieringslösningar såsom offentligt 
privat verksamhet OPS till de delar som det inte ingår i extra anslaget” 
därmed nämner man även detta med extra anslag. Extra anslag är en mycket 
osäker väg att vandra i de här sammanhangen och bör prövas på något sätt. 

Vad som är mindre osäkert är OPS-finansiering, lägger man uppe det på 
rätt sätt kan man lägga investeringarna utanför landskapets kapitaliserings- 
eller investeringsbudget. Det är intressant att gå vidare på den diskussionen 
och det vill vi gärna att man gör. 
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Avslutningsvis, fru talman, pensionspremiärprocenten, vi har fått en rap-
port från revisionsbyrån som är tydlig, vi har under ett par regeringar lagt in 
för lite i pensionsfonden och tagit ut för mycket. Det är en ekvation som inte 
håller. Vicelantrådet redogjorde för att vi kortsiktigt klarar oss p.g.a. olyckliga 
omständigheter när det gäller vår livslängd men så kommer de inte att vara, 
revisionsbyrån skriver att ”pensionspremien har varit för låg de senaste åren 
och att den bör läggas i nivån 20 procent” det måste vi och kommande land-
skapsregeringar beakta. Det sägs även ”att 19 miljoner euro som budgeteras i 
överföring från pensionsfonden 2014 är enligt kalkylerna för mycket”. Båda 
balanserna bör beaktas framöver att man inte slarvar med framtiden. Tack. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack talman! Tack för ett synnerligen intressant gruppanförande från 
moderat samling. Jag vill komma med ett förtydligande gällande Åva-
Jurmoprojektet, jag förstår att det inte finns en majoritet för, det accep-
terar jag, men däremot accepterar jag inte att man hanterar siffrorna 
ovarsamt. Det finns ingenstans dokumenterat att återbetalningstiden 
skulle vara 30 år. Avdelningen har sagt att det är strax över 20 år bero-
ende på hur arbetet går framåt. Det hade inte spelat någon roll för saker 
som sådan, men det är viktigt att siffrorna hanteras rätt. Gällande Des-
tias rapport och de därpå följande rapporterna från svenska sidan, kan 
jag konstatera att gruppordförande och jag inte är enig i någon punkt. 
Jag återkommer i mitt anförande med landskapsregeringens synpunkter 
får rapporteringen. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Det är riktigt att avdelningens kalkyl talar om lite över 20 
år, det är utan ränta. Jag kan inte se att man i en kapitaliseringskalkyl i 
framtiden i landskapet, lika lite som i kommuner och i företag saknar 
ränta och avskrivning i en finansieringskalkyl. Det är klart att vi måste 
räkna som andra räknar, även om vi inte har en lånefinansiering just nu. 
Det kan bli aktuellt för de stora investeringarna i skärgårdstrafiken 
framöver. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Avdelningen har valt att räkna och redovisa siffrorna efter nu 
gällande budgeteringssystem. Jag delar ledamotens analys kring 
huruvida de är korrekt de bokföringssystem vi har idag som inte beaktar 
alla faktorer som görs t.ex. inom det privata näringslivet. I det här aktu-
ella fallet har man använt sig av de nu gällande system och det ska av-
delningen göra tills de får andra order från regeringen. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, fru talman! Jag följde noga med ltl Roger Janssons analys av pro-
blemen med nuvarande Vårdöbron, han säger att vi andra inte har läst 
rapporten, jag undrar vem som har läst och vem som inte har läst. Jag 
vill att ltl Roger Jansson närmare beskriver vilka problem de är som ska 
renoveras i den befintliga bron. Det var synnerligen, snudd på ohederligt 
att säga att den nya bron antagligen blir att kosta mellan 10-15 miljoner. 
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Visst finns den kostnadsberäknad i utredningarna till 10 miljoner. Det 
är bra om ltl Roger Jansson berättar för oss vad 5 miljoners höjningen 
består av? Dessutom menar han att det tar fem år att bygga en ny bro, 
enligt rapporten är det fyra år, var grundar ltl Roger Jansson sina fem år 
på? 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! En ny bro är inte helt och hållet undersökt, bl.a. bottenun-
dersökningarna saknas. Det finns alltså en osäkerhet och det har även 
ingenjörerna sagt. Behovet av en MKB är uppenbart för en ny bro och 
det saknas tidsram i kalkylerna fyra år för det. När det gäller den befint-
liga bron som inte är så gammal, den består av tre delar det är pelarna 
som rimligen behöver förstärkas tillräckligt, fast över hundra ton. Fack-
verket under bron är huvudsakligen gjort i cortenstål och det finns 
många exempel på hur man reparera sådana fackverk när det gäller 
broar runt om i världen. Slitytan är i ytterst dåligt skick och måste helt 
och hållet bytas ut och kalkylerat till att kosta under 5 miljoner euro. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Plattan måste bytas ut helt hållet, det är inte problematiskt. Om ltl Ro-
ger Jansson ska få hundra ton att gå på pelarna vill jag att vi får det till 
pappers. Man säger i utredningen att om kapaciteten ska höjas till 76 
ton håller inte pelarna, men ltl Roger Jansson vet säkert bättre också i 
den här frågan. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Englund, replik 

Tack, fru talman! Ltl Roger Jansson nämnde att säkerheten skulle ga-
ranteras. Där menar vi även säkerheten i trafiklösningarna, en viktig 
punkt är att det inte får bli stopp, vi har så mycket pendling både till och 
från kommunen för näringslivet. Det finns en viss osäkerhet i uppskatt-
ningen av reparationsalternativ, det kan gå precis lika som med museet 
att vi kommer till ett resultat och det drar ännu mera ut på tiden och 
kostar ännu mera. Att projektera och bygga en ny bro är det enklaste och 
snabbaste alternativet. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Låt oss undvika att jämföra äpple och päron. Museets till-
äggsinvesteringskostnad baserar sig på att man inte i byggnadsplane-
ringen hade beaktat de särskilda ventilations-, klimatologiska förhållan-
den som erfordras för basutställningens olika delar. Något sådant har vi 
inte när det gäller Vårdöbron. 

Ltl Anders Englund, replik 

Här är det andra frågor. Börjar armeringen inne i pelarna redan korru-
gera, hur kommer det att påverka om man även måste åtgärda det alter-
nativet? Vi har även cortenstålet som har en rostyta som man egentligen 
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inte ska göra något åt, den ska inte behandlas. Kanske det finnas möjlig-
het att måla det och då måste man ha det här. Hur kan man göra detta 
till ett billigt alternativ? Eller menar Roger Jansson att man inte ska ha 
76 ton på huvudvägarna? 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Jag har förstått att nuvarande bro är byggd långt över de 60 
ton den var planerad för. Låt nu ingenjörerna titta på vad som erfordras 
för att få den nya bron att klara 76 ton vilket är ett fastländskt behov när 
det gäller tyngden på våra vägar, knappast det åländska, men för det kan 
vi tänka oss att överväga att Vårdöbron skulle klara den gränsen vid en 
renovering. Det är inte så stor skillnad ekonomiskt om man renoverar 
för 60 eller 76 ton. Det är marginaler som finns i ingenjörernas kalkyler 
för den säkerhetsfaktorn. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Jag delar i stort ltl Roger Jansson resonemang för att 
komma fram till ett beslut om att renovera bron. I Destias rapport be-
räknade man en kostnad på att riva gamla bron till 850 000, det står 
inget om att det innefattar fundamenten under vattnet. De experter vi 
har pratat med påstår att man inte kan spränga bort gamla fundament 
under vattnet det måste klippas bort. Det finns två entreprenörer i hela 
Europa som gör sådant. Därför tror inte jag på kostnadskalkylen för riv-
ningen av bron. 

Vtm Roger Jansson, replik 

När det gäller rivning av den nuvarande bron får man vända sig till 
landskapsregeringen för sådana frågor. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Så är det väl men jag tänkte om ltl Roger Jansson har 
tänkt på frågan. Vi har dåliga erfarenheter av det i Eckerö. Marsunds-
bron var budgeterat till ett anslag men står ännu som ett monument 
över dålig planering. Förmodligen har förlängningen MKB-tillståndet 
det gått ut. Men i och med att landskapet är en myndighet så behöver 
man inte förnya utan kör på som det är. Hade det varit en privatperson 
hade man legat med böter och ålägganden av att ta bort den. Där står 
den som ett monument och ett bevis på hur dålig planering är. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Nytillkomna miljökraven gällande rivning av stora byggnadsverk i vat-
ten är mycket fördyrande och även tekniken, som ledamoten var inne 
på, för att ta ned en sådan enorm anläggning i delar är kostsamt. Jag ber 
att få lägga in ett frågetecken för den summa som har nämnts. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det är intressant, det nämnde vtm Roger Jansson i sitt an-
förande, att majoriteterna i landskapsregeringen betonar Destias rap-
portering så mycket och drar sina slutsatser av den. Den minnesgode 
kommer ihåg att Destias rapport var föremål för lagtingsdiskussion sen-
aste vinter, föremål för utskottsbehandling och en majoritet av de som 
deltog i diskussionerna kunde konstatera att Destias rapportering var 
bristfällig. Det krävdes ytterligare undersökningar speciellt undersök-
ningar som fanns under vattnet av fundamentet. Landskapsregeringen 
har låtit utföra en sådan undersökning och via provborrningar konstate-
rat att fundamentet innehåller klorider, men i förväntade grad så att 
hållbarheten i fundamenten är väldigt goda. Bättre än man kunde för-
vänta sig. 4 000 kubikmeter god betong ska tas bort om man går in för 
ett nybygge. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Vi räkna förstås med att finansutskottet noga tar del av de 
rapporter som finns. Det är lätt att läsa i Destias rapport att de undand-
rar sig ansvaret för en kalkyl om en renovering, tillräckliga undersök-
ningar är inte gjorda. Därför är jag ganska sur på alla som hänvisar till 
de två rapporter som säger att nybyggnation är nödvändigt, det finns 
inte en sådan rapport från Destia. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Diskussionerna blir som vi alla skulle vara sakkunniga fast 
vi är politiker som försöker lyssna på de sakkunniga. Eftersom frågan 
om brons hållbarhet och det hävdas att den inte ska hålla för det laster 
som är aktuella. I Destias rapportering kan man läsa att det i ritningarna 
från ursprunget finns nämnt att bron ska klara av ek2 last, vilket betyder 
80 ton på mitten av bron. Man har inte varit så långt ifrån behovet i dag 
när man ursprungligen planerade bron. Om renoveringen blir av ska pe-
larna och stålbalkarna förstärkas och hela ytan ska byggas ny. Det finns 
förutsättningar att uppnå det som vi önskar. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack talman! Tack för ett övertygande anförande broingenjörer, förlåter 
vtm Jansson. Jag har läst alla rapporter med viss noggrannhet och jag 
finner de väldigt sakenliga och detaljerade. På gränsen till att jag som 
vanlig lagtingsledamot nog måste passa på att inse passa på att inse hur 
pass vederhäftiga de sist och slutligen är. Eftersom jag har en expert på 
tråden, vi står inför en utskottsbehandling i finans- och näringsutskottet 
som jag så småningom kommer att leda vill jag i all enkelhet fråga. Vi 
har Destia som har gjort en rapport, Projektengagemang i Stockholm 
som har gjort ett stött av CBI Betonginstitutet alla som har dokumente-
rad erfarenhet av svåra betongarbeten. Vilka är källorna som vtm Jans-
son hänvisar till i sitt väldigt säkra anförande kring framtida Vårdö-
bron? 
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Talmannen 
Tiden är ute! 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Tre sarkasmer är åtminstone två för mycket. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Då kanske frågan var otydligt ställd. Jag upprepar, vilka källor är det 
som vtm Jansson hänvisar till i sin övertygelse om att Vårdöbron är 
bättre betjänt av att renoveras än att bygga en ny? Frågan torde inte 
vara svår att förstå. Tack. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Moderaterna har satt sig noga in i ärendet, vilket är 
bra. När man bygger i vatten kostar det alltid mycket, det är tidsödande 
osv. Har man en grund att bygga på är det onödigt att riva grunden, man 
spar mycket kostnader. Det var ett bra anförande och väl insatt. Tekni-
ken går framåt. Man kan göra mycket reparationsarbeten, man river inte 
i första hand t.o.m. när broar är underdimensionerade inte ens då river 
man. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Mats Perämaa 

Tack, fru talman! Jag kommer att korta ner mitt anförande åtminstone gäl-
lande Vårdöbron eftersom det förts en bra diskussion och replikväxlingar ut-
gående från det förra anförandet. 

Vi har efter bästa förmåga försökt sätta oss in i expertutlåtanden, pratat 
med människor vi anser sakkunniga på området och kommer fram till att det 
finns möjlighet att spara pengar genom att renovera bron i förhållande till att 
bygga en ny bro. Tidsaspekten är väldigt stark för oss, en renoverad bro går 
snabbare att genomföra. Det ska gå att sköta trafiken under den nuvarande 
bron medan den renoveras på ett väldigt gott sätt så att Vårdöbornas behov 
tryggas. Det är oerhört viktigt gällande sysselsättningen att vi kan planera 
våra projekt, att vi kan sysselsätta lokala entreprenörer med det stora belopp 
som detta är fråga om. 

Vi kunde ha skrivit på Ålands framtids budgetmotion gällande denna fråga 
men valde dels av tidsbrist, dels på grund av att budgetmotioner ofta är något 
man skriver för att aviserar en synpunkt inför remissdebatten. Vi har både 
som parti och lagtingsgrupp väldigt tydligt gett vår synpunkt redan tidigare. 
Därav fanns inget behov av att skriva på motionen, andemeningen i den stö-
der vi. Vi hoppas att finans- och näringsutskottet kan ta sig an frågan med 
öppna ögon. 

Åva-Jurmo en stor besvikelse givetvis, även för mig personligen att pro-
jektet inte förverkligas. Jag vet vilken förväntan det har funnits i regionen att 
man skulle kunna skapa en trafik som mera påminner om en fast förbindelse. 
En vajerfärja är mer lik en fast förbindelse än en frigående färja som går på 
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glesare turlistor. Man kan inte på något sätt säga att den nuvarande trafiken 
är dålig. 

Till finans- och näringsutskottets behandling, jag vill säga ordet kräver, att 
det levereras återbetalningskalkyler i förhållande till hur läget såg ut när man 
bjöd ut projektet före sommaren, i förhållande till hur läget ser ut med de an-
bud som finns inne för att vi ska kunna bedöma hur utgångsläget varit för 
landskapsregeringen. Det är intressant att jämföra med 2008 och 2003. 
Landskapsregeringen fattade i ett beslut att bjuda ut projektet på försomma-
ren, vi vill veta vilken återbetalningstid projektet hade då med den bedöm-
ningen, för att se hur stor förändringen egentligen är. 

Vi måste bli tydliga med vilken modell för beräkning av återbetalning vi 
använder oss av. Jag föreslår att landskapsregeringen presenterar modeller 
till finansutskottet, enligt samma beräkningssätt som man presenterade när 
kortruttsmeddelandet togs fram. Modellen kallas för nuvärdesmetod, det 
känner förstås infrastrukturministern väldigt bra igen. Kanske personen i 
fråga kunde lyssna på vad jag säger nu så är det lättare att budskapet går 
fram, nej kanske inte. Om finansministern kan höra på mig så kan han be-
rätta för infrastrukturministern vad lagtinget diskuterar som bäst. Nuvär-
desmodellen vill jag ha en beräkning på med samma diskonteringsränta som 
man har presenterat i kortruttsmeddelande.  

Då får vi en återbetalningstid i projektet som vi kan jämföra med de pro-
jekt som beskrivs i det omfattande dokumentet. Först då kan vi jämföra dem 
med varandra. Vi måste hålla oss till samma metoder, det måste finnas en 
ränta med i beräkningarna som beaktar värdeförändringar på kapitalet, 
nuvärdesmodellen innehåller den via diskonteringsräntan. Det vill vi se för 
att kunna ta ställning till hur projektet ser ut. 

Ekonomin spelar alltid in, ekonomin och återbetalningstiden måste alltid 
bedömas och därför går vi in för utskottsbehandling med öppna ögon där vi 
vill bedöma situationen. 

Ålands museum, nu har vi kultur- och utbildningsansvarige ministern på 
plats. Jag noterade att kommentarerna från majoritetsblocket har varit hov-
samma och nästan vänliga när man fört fram kritik över att projektet, enligt 
de siffror som angavs under finansministerns anförande, har stigit med 136 
procent från ursprunget.  

Jag vill använda formuleringen att det finns orsak att ge ansvarig minister 
risbastu för att det kan utvecklas på detta sätt. Jag kommer att få en replik till 
detta men jag önskar att ministern begär ett anförande under behandlingen 
att vi ordentligt få reda ut vad som är orsaken till att det gick på detta sätt. 

Kostnaderna är en sak och bekymmersamma men det som känns mest be-
klagansvärt är att museet har varit stängt i ett och halvt år, om jag inte miss-
minner mig. Först nu står vi inför en diskussion om kostnaderna som ska be-
handlas i utskottet och då ska det bjudas ut. Knutpunkten vad vi har att er-
bjuda besökare, där vi presenterar vårt kulturarv, den pärlan är stäng alldeles 
för länge i och med detta. 

Vi har fört fram kritik kring tilläggsbudgeten, vilket vi står fast vid. Den är 
ingen stimulansbudget. Det vtm Jansson sa inledningsvis, att man egentligen 
inte borde presentera några tilläggsbudgeter överhuvudtaget kan vara något 
man kan förstå. Det finns anslag här som syftar till utvecklande av den offent-
liga verksamheten, som frågan om kapitallån till ÅDA osv. Det finns ingen-
ting som stimulerar näringslivet utanför det offentligas sfär. 
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Vi har valt att uppmärksamma det med ett förslag som skulle kunna vara 
en stimulans till jordbrukssektorn och livsmedelsklustret. De kopplar ihop 
med det som vi anförde i samband med avbytarservicelagen för någon timme 
sedan. Utskottets majoritet sade att man bör bevaka frågan om importstoppet 
till Ryssland och hur det slår på den åländska jordbrukssektorns ekonomi. 
Det finns ett av budgetteknisk karaktär varande anslag där man återbudgete-
rar 318 000. Från att det funnits med som investeringsstöd till lantbruket, 
har vi skrivit en välmenande budgetmotion på att dessa 318 000 skulle an-
vändas för att landskapsregeringen skulle bereda åtgärder ifall frågan om im-
portstopp utvecklar sig negativt för den åländska jordbrukssektorn, pengarna 
kunna användas för att hjälpa till att begränsa effekterna.  

Det kunde vara en bra åtgärd som resultat av debatten om avbytarservicen 
med beaktande av den svåra sits som jordbruket befinner sig i. Jag kan inte 
exakt ge svar på hur man skulle gå till väga. Lantbruksorganisationen ÅPF 
han själva nämnt att det kunde vara skäl att man ger amorteringsuppskov till 
jordbruket. Det finns uppenbarligen delar inom jordbrukssektorn som har 
likviditetsproblem och problem med amorteringar. 

För att finansiera detta kommer vi att ifrågasätta anslaget om kapitallån 
till ÅDA, våra åtgärder sammanlagt minskar budgetunderskottet som föror-
sakas av tilläggsbudgeten. Ltl Asumaa kommer att berätta mera om våra tan-
kar kring kapitallån. 

Jämställda löner. De har anförts av många att det är ett långvarigt projekt 
som behöver komma i hamn. Även mitt parti har varit delaktiga i processen 
och de steg som har lett fram till att det finns en enighet och att det måste till 
hårdvara, pengar, för att lösa situationen. Vi gjorde ett gott beredningsarbete 
under förra mandatperioden, ett ärligt sådant som ledde till en viss gräns. 
Hårdvaran kom inte in då, det är bara att acceptera situationen som den är 
och nu och ta ställning till hur vi ska göra i framtiden. Vi har uttalat vår klara 
avsikt och stöder ambitionen om att vi ska lösa det, det finns ingen annan väg 
att vandra. 

Det som oroar är att frågan väcks i samband med aviserade stridsåtgärder. 
Det vore främmande att politiskt lägga sig i de diskussioner som skall föras 
mellan arbetsmarknadsparterna, arbetstagare och arbetsgivare. Vi vill upp-
mana, i bästa välmening, lantrådet att använda sig av kommunikation för att 
diskutera med våra arbetstagare för att lösa situationen. Det är inte lätt, de 
parter som ska komma ihop sig. 

Budgetanslaget och steget till att försöka lösa det i verkligheten är positivt. 
Vi kommer att politisk bevaka att man kommer vidare med projektet som 
man vill finansiera genom tilläggsbudgeten. 

Fru talman. Vår andra budgetmotion kommer att presenteras av ltl 
Asumaa. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, fru talman! Tack för anförandet ltl Mats Perämaa. Jag har en väl-
digt god simultanförmåga, har inga svårigheter alltså att lyssna med två 
öron på det ltl Perämaa säger samtidigt som jag till min avdelning note-
rar de frågeställningar som kom från ledamoten. Jag undanber mig dy-
lik kritik i framtiden. Gällande Vårdöbron måste jag tyvärr meddela att 
den tid som fanns när en reparation skulle ha varit snabbare än ett ny-
bygge, den tiden har redan varit. Helt enkelt därför att det är över ett års 
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tid som vi haft stillestånd på bron. Den tid som vi kunde har sparat in 
genom att omedelbart skrida till reparationsåtgärder den finns inte 
längre. Avdelningen säger att i dagsläget kan vi räkna med lika lång tid 
för ett nybygge som för reparation. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Inget tvivel om simultanförmågan med jag ser gärna den 
personen i ögonen som jag diskutera med, jag sökte ögonkontakt med 
ministern men lyckades inte få det därför bad jag finansministern fram-
föra budskapet. Det har uppenbarligen gått fram. Jag förväntar mig in-
betalningskalkyler utgående från nuvärdesmetoden med en relevant 
diskonteringsränta och det kommer jag då uppenbarligen att få. Det har 
gått ett år sen vi borde ha börjat renovera Vårdöbron, men inte har vi 
kommer i gång med nybygget heller. Den tid som har gått till spillo från 
de beslut som togs av landskapsregeringen för ett år sedan gäller i så fall 
bådadera, nybygge samt renovering. Ingenting av det som åtgärdades 
förut kommer att kunna användas tillgodo vid en kommande renove-
ring. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Inledningsvis gjordes bedömningen att om man gick in för re-
paration skulle det tidsmässigt har varit smartare alternativ, om man 
bara tittar på tiden, än att gå in för ett nybygge. I dagsläget finns ingen 
fördel med att reparera bron eftersom det kommer att krävas vidare 
undersökningar, jag återkommer till det i mitt anförande, samt att det 
för båda alternativen krävs ett nytt miljötillstånd. Däremot är bedöm-
ningen i dagsläget att en miljökonsekvensbedömning inte behöver göras 
oberoende av alternativet, däremot måste ett miljötillstånd sökas, i det 
är det ganska stora skillnader. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Med den information som helheten vi har, tagit del av det 
som infrastrukturministern säger, Nu berör detta bara tidsdräkten för 
att genomföra det ena eller andra projektet. Sammantaget har vi fortfa-
rande den uppfattningen att en renovering kommer att gå fortare att ge-
nomföra än ett nybygge. Det är inte något vi hittat på utan det finns en 
bred sådan uppfattning. Vi tar givetvis emot all tänkbar information un-
der hela resans gång, fram till att lagtinget fattar beslut. Ingenting som 
sades i repliken har fått oss i grunden att ändra uppfattning. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Englund, replik 

Talman! Ledamot Perämaas uttalande gällande Ålands museum så hål-
ler jag med om resonemanget. Om vi konkret tittar på Vårdöbron har vi 
två stycken offentliga, tekniska rapporter angående Vårdöbrons skick 
som går i samma riktning. Vilka rapporter och människor hänvisar ltl 
Perämaa till och vågar ltl Perämaa sätta namnet under de s.k. hemliga 
rapporterna som han från talarstolen hänvisar till? Inte kan det väl vara 
så att någon talar i egen sak i dessa frågor när man tidigare velat ha en 
ojävig utredning som beställdes från Sverige? 
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Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag har ingen aning om vad ltl Englund försöker antyda. 
Tydligen finns breda olika uppfattningar om vad rapporterna verkligen 
säger. För min del som medlem av finans- och näringsutskottet har jag 
tagit del av Destiarapporten på ett grundläggande sätt med närvaro av 
landskapsregeringens tjänstemän från trafikavdelningen. Resultatet av 
det, med mångas medverkan, är att det skulle göras ytterligare en 
undersökning. Det viktigaste var att man skulle se på fundamenten un-
der vattnet. Läser man den svenska rapporten, den finns faktisk på mitt 
bord för den som är intresserad och vill läsa kan ta den. Där finns 
undersökningar, provborrningar gjorda på betongen i fundamentet un-
der vattnet som säger att det är en god tryckhållfasthet, en bättre tryck-
hållfasthet än man kunde förvänta sig. 

Ltl Anders Englund, replik 

Det här var precis ett sådant svar vi tidigare kunde förstå att inte kom. 
Vilka, vem har man frågat i de hemliga rapporterna där det framkom-
mer att man har en annan syn? Är det bolag eller privatpersoner? Rap-
porterna kan vi själva läsa, men vem hänvisar ltl Perämaa till? 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Nästa gång ltl Englund står där uppe och hävdar något be-
stämt ska jag ställa samma fråga vem i det åländska samhället har ltl 
Englund diskuterat med. Jag anser att det hör till det normala, åt-
minstone utifrån mitt uppdrag, att jag pratar med de människor som 
tycker att de är intresserade av att diskutera frågorna med mig. Rappor-
terna är basen i hela frågan. Majoriteten har splittrat sig i frågan vad 
som ska gälla. Att försöka misstänkliggöra en som försöker göra det 
bästa av situationen och hjälpa till att spara pengar åt landskapet det är 
inte särdeles fruktbart. Jag har pratat med det åländska näringslivet och 
det finns personer som är engagerade genom sina företag, men det är 
dessa rapporter som är offentliga som alla kan läsa som är grunden för 
det hela. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Det var ingen trevlig överraskning jag och regeringen fick i 
samband med att man från beredningens sida kunde konstatera att först 
få förseningar i projektet och dessutom skulle få en extra nota. Kort sagt 
kan man säga att valet av genomförandet av projektet, eller formeln för 
att genomföra projektet är orsaken till detta. Vi valde att ta upp pengar 
för utställningen på min avdelning, pengar för fastigheten togs upp på 
byggnadsbyrån och så lät man projekten rulla på. Det kändes bra i det 
läget när vi gjorde planeringen, kändes som att det fungerade, vi började 
få signaler att så inte var fallet och fick då planeringen att gå ihop och ef-
ter det kom överraskningarna. Tyvärr tvingas jag konstatera att skulle 
jag få göra om valet nu skulle jag göra något helt annat. Jag kan inte i 
det här sammanhanget backa tillbaka bandet och säga att vi inte kan gå 
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vidare för så mycket arbete är redan lagt. Så ser den krassa verkligheten 
ut. Fel val av metoder från första början, tyvärr. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Ledamoten Perämaa och den liberala gruppen har en mot-
ion, begränsa effekterna av importstopp, jag är den första att understöda 
att man får lägga motioner och argumentera för sin sak. Men sättet man 
gör det på genom att utnyttja ett misstag som de facto gjorts någonstans 
i förvaltningen och motionen kopplas till det. Jag har en önskar att man 
ska undvika det i framtiden. Vill man öka på anslaget från liberal sida 
föreslå det, men koppla det inte till en teknisk korrigering som det görs 
här. Man drar in en tredje part i arbetet som är obehagligt och skapar en 
obehaglig känsla i förvaltningen. Det skulle vara bra om ledamot 
Perämaa och liberalerna skulle säga om man är för Ålands digitala 
agenda eller är man mot? Det är ett väldigt klart ställningstagande mot 
när man föreslår att pengarna ska tas bort, eller har man något annat al-
ternativt sätt att gå fram som inte vi känner till? 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Vi beklagar om vår budgetmotion har skapat missämja inom förvalt-
ningen. Det är förmodligen en mänsklig miss som har gjort att man 
återbudgeterar detta. Budgetmotionen är det ingen kritik mot, utan ett 
sätt att politiskt med tanke på avbytarservicelagen och den debatten, få 
föra in ett sådant förslag. Det är klart att vårt förslag kostar 318 000 mer 
för landskapet än den återbudgetering som vicelantrådet förespråkar. 
Jag hoppas att vi kunde diskutera den politiska ambitionen i högre grad 
än vad det tycks finnas viss omfattning för än själva tekniken. I grunden 
finns en välmening i budgetmotionen. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Tack, fru talman! Vilken är liberalernas och ltl Perämaas politiska am-
bitioner när det gäller Ålands digitala agenda? 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Utmärkt, bra att jag blev påmind skulle inte har hunnit i första repliken. 
Den digitala agendan, ltl Asumaa kommer att prata mer om detta, är att 
vi ska skapa en e-förvaltning, tjänster för invånare medborgare att 
kunna nå den offentliga landskapsförvaltningen via e-tjänster på ett 
bättre sätt. Vi är bekymrade över att man skapar ett massivt bolag som 
naturligtvis har behov av att skapa intäkter, man kommer att bli en kon-
kurrent på den åländska IT-marknaden. Vi ha många goda representan-
ter för det privata näringslivet som sysslar med detta. Har vi funderat 
klart på vad det betyder att vi får en massiv organisation med tiotals an-
ställda som konkurrerar, får ett kapitaltillskott på ett jättebelopp direkt 
från landskapet. Det finns farhågor som vi vill väcka. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, fru talman! Min kommentar gällde i första hand motionerna som 
vicelantrådet redan ställde frågan om, samma påpekande där om att 
blanda ihop dessa två saker vad gällde livsmedelsproblematiken. Ålands 
digitala agenda, visserligen kan man ha dubier men är det inte bäst, ltl 
Perämaa, att ÅDA lägger grunden för att vi kan ha självständiga kom-
muner kvar enligt dagens struktur om invånarna så vill. I och med att 
man skapar en infrastruktur som gör det möjligt att till ett överkomligt 
pris få tag i bästa möjliga teknik för att klara en effektiv modern förvalt-
ning. Är liberalerna tveksamma om det som metod? 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Motiveringen är förstås sympatisk att målet skulle vara att 
bibehålla kommunerna. Ni får ursäkta vi har inte tänkt så långt att det 
finns en sådan ambition med i projektet och kapitaltillskottet. Det borde 
kanske ha skrivits tydligt i motiveringarna i så fall. Det är överraskande 
att den dimensionen kommer in här. Jag tänker väcka några andra far-
hågor med tillskottet. Det är ett bolag som lyder under aktiebolagsord-
ningen som vi är på väg att starta upp, inrätta mellan landskapet, Mari-
ehamn och ÅHS är det faktiskt möjligt enligt statsstödsreglerna att till-
föra kapital på detta sätt som ändå ska verka på en privat marknad. Hål-
ler vi på att skapa något som kan ifrågasättas utgående ifrån statsstöds-
reglerna? 

Ltl Harry Jansson, replik 

Vad gäller motionärernas förklaring, att det skulle vara i strid med stats-
stödsreglerna nog är det märkligt om man inte som offentligt organ 
skulle kunna få vidta åtgärder som är till allmän nytta. Den första erin-
ran om att det skulle vara ett problem för att företaget, bolaget inte ännu 
är registrerat. Vi måste utgå ifrån att landskapsregeringen ser till att bo-
lagsstrukturen etc. är i skick innan man för över pengar. Det känns som 
ett svepskäl för att ni i liberala gruppen är kritiska mot ÅDA som grund-
tanke. Jag har sett det som ett sätt att klara morgondagens krav på en 
modern offentlig förvaltning. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Vi är inte emot utvecklingen av e-tjänster. Vi vill att landskapsregering-
en och kommunerna ska kunna serva sina invånare på ett bättre sätt. Ju 
mer man tänker och den här modellen så vaknar farhågor om det här 
faktiskt är det rätta. Det blir en oerhört stark konkurrent till de privata 
aktörerna, kapitaliserat av landskapet, det bolaget får en stark position 
jämfört med det privata näringslivet. Alla minns vi iTiden-projektet och 
domen vi fick där. Vi tillförde medel till det projektet och ansåg att det 
var allmännyttigt att det fanns fastigheter för näringslivet att hyra. Vi 
hade inget avkastningskrav i de beslut som togs, det föll vi på och fick 
betala böter. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. Ärendets behandling avbryts härmed och fortsätter vid 
onsdagens plenum den 17 september.   
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Första behandling 

19 Godkännande av det fakultativa protokollet till konventionen mot tortyr 
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 8/2013-2014) 
Landskapsregeringens svar (RP 12/2012-2013-s) 
Republikens presidents framställning (RP 12/2012-2013) 
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. 

Diskussion. 

Ltl Katrin Sjögren  

Talman! Lagtinget har ägnat mycket energi och tid åt att analysera konvent-
ioner och protokoll, riktigt självstyrelsenörderi. Senast var det ESK, konvent-
ionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. En av de positiva sa-
ker som kom fram, efter den gedigna behandlingen, var att det klart framgår 
att riket inte ensamt kan besluta ifall lagtingets bifall behövs eller inte och nu 
tortyrkonventionen med ett fakultativt protokoll. 

Blickar man globalt ut i världen kan man konstatera att alla försök till att 
stärka mänskliga rättigheter ska understödas och klart föras fram. Där är vi 
helt överens om det materiella innehållet i konventionen. 

Presidenten föreslår att lagtinget ger sitt bifall till lagar som sätter det fa-
kultativa protokollet i kraft. Den gordiska knuten har varit att vi inte gett 
godkännande till den ursprungliga konventionen och ska nu således ge god-
kännande till ett tilläggsprotokoll.  

Efter många om och men med benäget bistånd av både självstyrelsepoli-
tiska nämnden, lagtingsdirektören och biträdande föreslår utskottet att lag-
tinget ger sitt bifall till det fakultativa protokollet till konventionen mot tortyr 
och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling. 

Dessutom föreslår utskottet att lagtinget antar en kläm, enligt vilket lag-
tinget uppmanar landskapsregeringen att vidta åtgärder för att i skyndsam 
ordning få tillstånd en överenskommelseförordning enligt vilken riksdagens 
justitieombudsman, även på de områden som hör till landskapets behörighet, 
fungera som en sådan nationell förebyggande mekanism mot tortyr som av-
ses i protokollet. 

Lite historik. FN-konventionen trädde i kraft i Finland i september 1989 på 
basen av såväl lag som förordning. Konventionen hade inte varit föremål för 
ikraftsättande i landskapet genom lagtingets bifall. Lagtingets bifall inhämta-
des däremot i samband med ikraftsättande av den europeiska konventionen 
om förhindrande av tortyr, omänsklig eller förnedrande behandling i decem-
ber 1990. 

 Lagtinget har gett sitt bifall till den europeiska konventionen men inte till 
FN-konventionen. Då konstaterades i presidentframställningen beträffande 
den europeiska konventionen ”då ovan nämnda konvention för Finlands del 
gäller bland annat lagstiftningen om upprätthållande av allmän ordning 
och säkerhet, förebyggande och stävjande av brottslighet samt barnskydd 
och socialvård, på vilka områden landstinget enligt 13 § 1 mom. 12, 14 och 15 
punkten självstyrelselagen har lagstiftningsbehörighet i landskapet och då 
konventionen även innehåller bestämmelser om myndigheternas skyldighet 
att bistå den i konventionen nämnda europeiska kommittén, erfordras 
landstingets ställningstagande till ifrågavarande lags ikraftträdande i 
landskapet”.  
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Vid tidpunkten för ikraftsättande av både FN:s tortyrkonvention och den 
europeiska tortyrkonventionen var självstyrelselagen för Åland från 1952 till-
lämplig. I nämnda lag regleras ikraftträdandet av internationella fördrag i 
landskapet ”stiftande av allmän lag eller utfärdande av förordning, då 
ärendet rör område, som är reglerat genom internationella fördrag, dock 
så, att jämväl landstinget bör giva sitt bifall till lag, genom vilket fördrag 
med främmande makt för såvitt i fördraget ingå bestämmelser, som inne-
bär upphävande eller ändring av eller avvikelse från stadganden i självsty-
relselagen”. 

Orsaken till att landstingets bifall inte in begärdes i fråga om ikraftsättande 
av FN:s tortyrkonvention var att man från rikets sida bedömde att konvent-
ionen inte innehåller bestämmelser som faller inom landskapets lagstift-
ningsbehörighet. Här fanns det en diskrepans, man tyckte en sak vid den 
europeiska konventionen och en annan sak vid FN-konventionen. 

Utskottet har mot bakgrund av landstingets bifall inte in begärdes ställt sig 
frågan om FN:s tortyrkonvention innehåller bestämmelser som faller inom 
landskapets behörighet. Frågan måste besvaras med utgångspunkt i det rätts-
läge som rådde vid tidpunkten för ikraftsättande av konventionen, något som 
även Ålandsdelegationen påpekade när vi behandlade ESK-konventionen. 

Vid tidpunkten för ikraftsättande av båda tortyrkonventionerna från 1952 
års självstyrelselag var tillämplig och när det gäller t.ex. innehållet i social- 
och sjukvården samt organiserandet av den hörde till vår behörighet. 

När det gäller allmän ordning och säkerhet innebär det att landskapet har 
behörighet gällande ordningspolisen såväl ifråga om hur myndigheten orga-
niseras samt om exempelvis vilka behörighetskrav som personal inom ord-
ningspolisen ska uppfylla. 

Beträffande undervisningsväsendet har Åland behörighet att anordna ut-
bildning på sådana områden som hör till landskapets behörighet och på såd-
ana områden som hör till rikets behörighet. I praktiken anordnas utbildning 
på ett begränsat antal områden varvid landskapet vinnlägger sig om att ut-
bildningen ska ha ett värde även utanför Åland, men i teorin kunde en ut-
bildning som enbart är giltig på Åland anordnas. 

När det gäller tjänstemannalagstiftning har vi lagstiftningsbehöriget vilket 
innebär att landskapet fritt kan besluta om hur de egna myndigheterna ska 
organiseras. Det är alltså landskapsmyndigheterna som utfärdar sådana reg-
ler och instruktioner rörande personers skyldigheter och uppgifter som omta-
las i artikel 10 i FN-konventionen. 

Eftersom bestämmelsen i självstyrelselagens 11 § 2 mom. ” för såvitt i för-
draget ingå bestämmelser, som innebär upphävande eller ändring av eller 
avvikelse från stadganden i självstyrelselagen inte innehåller någon kvanti-
fiering av självstyrelsebehörigheten, räcker det med att åländsk behörighet 
överhuvudtaget berörs för att det åländska parlamentets medgivande ska 
vara en förutsättning för att fördraget till alla delar ska gälla på Åland”. 
Det är inte nödvändigt att landskapet i praktiken har utnyttjat sin lagstift-
ningsbehörighet utan det räcker att behörighet föreligger i teorin. På de om-
råden där landskapet har lagstiftningsbehörighet tillkommer också förvalt-
ningsbehörigheten landskapet. 

Det är således landskapet och inte riket som har behörighet att organisera, 
instruerar och reglera verksamheten inom landskapets alla myndigheter in-
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klusive polis och socialmyndigheter på ett sätt som är ägnat att förhindra 
handling som innebär grym, omänsklig eller förnedrande behandling.  

Som ett mycket konkret exempel kan nämnas att det faller inom landskap-
ets behörighet att tillse och utöva tillsyn över bemötande av klienter som be-
söker ett socialt kommunalkontor i landskapet att det sker på vederbörligt 
sätt. 

Som ytterligare exempel kan nämnas att det ankommer på landskapet och 
inte riket att tillse att verksamheten på Ams anordnas på ett sådant sätt som 
är ägnat att förhindra handlingar som innebär grym, omänsklig eller förned-
rande behandling av den arbetssökande. 

I fråga om hälso-och sjukvården är saken mer komplicerad men t.o.m. på 
det området har landskapet behörighet att organisera, instruerar och reglera 
verksamheten trots att riket har behörighet över den yrkesutbildade persona-
len. 

Slutligen kan det anses inkonsekvent att med beaktande av att samma 
självstyrelselag var gällande, inbegära landstingets samtycke till den europe-
iska konventionen mot tortyr, men inte till FN:s tortyrkonvention. I republi-
kens presidents framställning gällande den europeiska konventionen konsta-
teras att landstingets ställningstagande var nödvändigt eftersom konvention-
en gällde bl.a. lagstiftningen om upprätthållande av allmän ordning och sä-
kerhet, förebyggande och stävjande av brottslighet samt barnskydd och soci-
alvård samt bestämmelser om myndigheternas skyldighet att bistå den i kon-
ventionen nämnda europeiska kommittén. Samma resonemang bör föras 
även i fråga om FN-konventionen. 

Lag- och kulturutskottet har inhämtat ett utlåtande från självstyrelsepoli-
tiska nämnden i ärendet. I utlåtandet av den 8 april 2014 konstaterar nämn-
den att eftersom det inte på något sätt entydigt kan slås fast att FN-
konventionen gäller även i landskapet till de delar den innehåller bestämmel-
ser som faller inom landskapets behörighetsområde anser nämnden att lag-
tinget inte bör ge sitt bifall till ikraftträdandet av det fakultativa protokollet 
utan bör invänta en kompletterande framställning från republikens president 
så att lagtinget först ges möjlighet att ta ställning till konventionen. Ett sam-
råd har därefter den 22 augusti 2014 hållits mellan nämnden och utskottet. 

Under ärendets behandling har en diskussion förts på tjänstemannanivå 
med berörda ministerier i riket beträffande lagstiftningsbehörigheten varvid 
det ovan relaterade resonemanget framfördes från lagtingets sida. Diskuss-
ionerna utmynnade i att utrikesministeriet i ett brev av den 5 september 2014 
meddelar Ålands lagting att utrikesministeriet har sänt en kompletterande 
framställning till justitieministeriet för att inhämta Ålands lagtings bifall till 
det lagförslag som ingår i regeringens proposition från 1989, så att lagen blir 
gällande i landskapet i sin helhet. Lagtinget kommer att få ge sitt bifall till 
konventionen som helhet. Republikens president beslöt vid föredragningen 
den 12 september att sända över konventionen till Ålands lagting. 

Utskottets slutsatser gällande behörigheten. Utskottet finner det viktigt att 
lagtinget bereds möjlighet att ge sitt bifall till angelägna internationella kon-
ventioner som rör mänskliga rättigheter. Mot bakgrund av att en komplette-
rande framställning med begäran om lagtingets bifall även när det gäller re-
geringens proposition av 1989 om godkännande av vissa bestämmelser i kon-
ventionen mot tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behand-
ling eller bestraffning kommer att överlämnas till lagtinget inom kort. Utskot-
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tet anser därmed att lagtinget ska ge sitt bifall och har också en kläm med i 
sitt betänkande och den berör JO:s behörighet i landskapet. 

Utskottet noterar att framställningen till lagtinget görs på basen av en pro-
position som gällde även en lag om ändring av lagen om riksdagens justitie-
ombudsman.  Enligt lagen utsågs justitieombudsmannen till en sådan nat-
ionell förebyggande mekanism mot tortyr som avses i protokollet. Klämmen i 
presidentframställningen tar dock sikte på lagtingets bifall till att lagen om 
sättande i kraft av det fakultativa protokollet men ärendet aktualiserar fråge-
ställningen om justitieombudsmannens behörighet på de områden som hör 
till landskapets behörighet. Självstyrelsepolitiska nämnden har vid ett flertal 
tillfällen berört frågeställningen. Enligt nämndens mening bör landskapsre-
geringen se över hela problematiken kring frågan om hur de uppgifter som i 
riket ankommer på justitiekanslern samt justitieombudsmannen ska skötas i 
landskapet och uppmärksamheten bör fästas vid såväl Ålands konstitution-
ella ställning som vid rättssäkerheten.  

Utskottets förslag är att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i 
landskapet Åland till de delar protokollet faller inom landskapets behörighet, 
samt att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att vidta åtgärder för att i 
skyndsam ordning få till stånd en överenskommelseförordning enligt vilket 
riksdagens justitieombudsman även på de områden som hör till landskapets 
behörighet fungerar som en sådan nationell förebyggande mekanism mot tor-
tyr som avses i protokollet. Tack. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Det var en uttömmande och sakkunnig presentation, tack 
för det. Jag vill förklara skillnaden i synsätt på åttiotalet i riksdagen mel-
lan FN-konventionen och Europarådskonventionen på det här området. 
FN-konventionerna behandlades ganska regelmässigt enligt den barlast 
som den dåvarande självstyrelselagen medförde, det var alltid stora pro-
blem med att få det att sitta där det skulle. Medan Europarådskonvent-
ionen vid samma tid gick mycket enklare och ännu tydligare att be-
handla därför att Finland blev medlem i Europarådet i maj 1989. Under 
examineringen av villkoren, för att klara medlemskap för Finland och 
Åland i Europarådet, bl.a. gällde den här typen av respekt för mänskliga 
rättigheter för minoriteter därav denna skillnad i hanteringen. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Det var en intressant och sakkunnig förklaring och redogörelse. 
Jag kan inte påstå att det är så lätt att hålla ett anförande i självstyrelse-
nörderiet, det är många vändningar, det är svåra ord men det är oerhört 
lärorikt att ta del i hela behandlingen. Det visar också att konvention för 
konvention och de problemen och utmaningarna som lagtinget ställs in-
för att vi får system för hur vi ska gå tillväga. ESK-konventionen var en 
och nu är tortyrkonventionen med det fakultativa protokollet en annan. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Mot bakgrunden av den här typen av överväganden så in-
nebar det nuvarande självstyrelselagen, som bereddes och stiftades un-
gefär vid den här tiden 1990-1991, ett tydligt lyft. Vi är nu fria från den 
här typen av överväganden men det sätter samtidigt förnyade krav på 
lagtinget och dess organ, vakthållning i transformering av internation-
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ella fördrag och framför allt tilläggsprotokoll till sådana fördrag som i 
tiden har i kraftsatts eller transformerats på olika sätt och med olika 
praxis. Inte är det färdigt ännu, i den kommande förnyelsen av självsty-
relselagen bör det här ytterligare justeras och förfinas. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Så är det och det ska bli intressant att även följa den utvecklingen. Så 
fort vi får tilläggsprotokoll ska det granskas från lagtingets sida, även 
grundkonventioner. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Axel Jonsson  

Tack, fru talman! Vi är inne på avsnitt två i självstyrelsehistorien om proto-
koll till grundkonventioner som av oklar anledning inte har skickats till lag-
tinget för bifall. Avsnitt ett rör ESK-fördraget och vår behandling av den tidi-
gare under mandatperioden. Lagtinget valde med Ålands Framtid som enda 
undantag att gå in för att tillåta att vi godkände tilläggsprotokollet utan att 
grundkonventionen hade skickats till lagtinget för bifall. Vi motsatte oss det 
politiska ställningstagandet och föreslog, som man gör nu att grundkonvent-
ionen skulle skickas till lagtinget för bifall eftersom vi då saknade ett eget sätt 
att hantera den här typen av grundkonventioner, konventionen över lag, som 
vi har förespråkat att lagtinget ska ta fram. Det ingår nu i arbetet med över-
syn av lagtingsordningen och är en fråga som vi i Ålands Framtid driver hårt. 
Vi borde få större möjlighet att själva avgöra på vilket sätt och vilka konvent-
ioner vi ger vårt bifall till i Ålands lagting. Det är en naturlig utveckling och 
något som inte direkt står i strid med självstyrelselagen och en mycket intres-
sant fråga. 

Varför är det problematiskt att i först går in med en metod och hantera en 
konvention eller ett tilläggsprotokoll och sedan i det här fallet väljer en an-
nan? Det förstår vem som helst att vi behöver hitta en permanent lösning för 
dessa frågor, i synnerhet när vi inte vet vilka andra typer av fördrag som kan 
komma att skickas till lagtinget och kan ställas inför liknande situationer.  

Det har talats om en skolåda som vi inte vet vad innehåller. Vi har flera 
gånger uppmanat landskapsregeringen att jobba med att få fram, att vi kan få 
en överblick av vad det innebär t.ex. för konventioner som reglerar språkliga- 
och minoriteters rättigheter som kan bli problematiska på olika sätt för själv-
styrelsen att hantera. 

Det finns en del sprängstoff i frågorna fast vi givetvis är överens om att tor-
tyr inte ska förekomma på Åland men de kan få följder för kommande ären-
den som ska behandlas på något av dessa sätt framöver, därför är det viktigt 
att vi funderar kring hur vi behandlar de konventioner vi har på vårt bord i 
dag. Det kan få konsekvenser för de framtida diskussionerna i andra ärenden 
som kan vara av betydligt tyngre karaktär. 

Därför är vi givetvis nöjda att vi tar den klara och tydliga metoden i det här 
fallet och att vi haft goda diskussioner med finska staten och fått ett besked 
att konventionen kommer att skickas till lagtinget för bifall. Man erkänner att 
man inte gjorde detta korrekt när konventionen antogs och godkändes av 
Finlands riksdag, den borde helt enkelt ha skickats hit. Det är bra att missta-
get rättas till. Det borde det även ha gjorts med ESK-fördraget för det är up-
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penbart att den väg vi hittade då inte är hållbar eftersom vi inte tycks kunna 
tillämpa den på alla typer av konventioner. Vi lämnar det till tjänstemän att 
avgöra om man skickar konventionen tillbaka eller om man helt kallt kan gå 
förbi det och skriva in det i författningssamlingen att nu har Ålands lagting 
gett sitt bifall utan större formell behandling. Det är en konstig i procedur. 
Den här vägen känns betydligt bättre tills vi har en väg vi kan vara överens 
om hur ärendena ska hantera och som helst tas in i vår lagtingsordning  

Mot den bakgrunden tycker vi att utskottets betänkande, förslag till att gå 
vidare i processen är mycket bra och vi hoppas att vi kan fortsätta med den 
vägen tills vi har en permanent lösning som befästs i vår lagtingsordning. 
Tack. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Jag kunde följa kollegan Axel Jonssons tankegång, den är 
logisk emellertid varierar sättet för transformering ganska mycket bero-
ende på ärendets art. Jag har i nämnden och i kammaren varit av den 
åsikten att vi ska eftersträva en uppgradering av lagtingets medverkan i 
det här skedet av processen, men naturligtvis är det väsentligt att från 
landskapsregeringens vara med så tidigt som möjligt under beredning-
en. Uppgraderingen av transformeringen är ett steg i rätt riktning. Jag 
kan tänka mig konventioner som inte alltid behöver ha tyngsta metoden 
d.v.s. ny presidentframställning men det är naturligtvis målet där det 
råder minsta tvivel. Uppenbar galenskap kan skötas på annat sätt. Upp-
graderingen går vidare och det är bra. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! I fallet ESK fogade vi till grundkonventionen till ärendet, ef-
tersom vi hade begärt hit grundkonventionen och inte fick den så löste 
vi det på ett genialiskt sätt och det gjorde vi därför att vi inte ville reali-
sera några diplomatiska pinsamheter för Finland. Den hand vi sträckte 
ut då, som Ålands Framtid av oklar orsak inte var med på, har gjort att 
vi nu har kommit vidare, nu fick vi konventionen hit som vi från början 
begärde. Fortsättningen måste givetvis vara att man skickar med kon-
ventionerna i de fall där det är parallellfall, att kommissionen inte har 
behandlats av lagtinget fast självstyrelsens behörighet finns i den. Di-
plomati har till den här delen lönat sig för Åland och vi borde fortsätta 
på det och Ålands framtid borde vara med som avsevärt vill utöka den 
diplomatiska makten. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Diplomati är inte att rätta sig efter vad justitieministeriet tycker och ha 
som ledstjärna att inte skapa konflikter, bara för att det finns en risk för 
det. Givetvis ska man inte ha som mål att skapa konflikter, men däremot 
får man inte vara rädd för att diskutera och hålla fast vid den stånd-
punkt som lagtinget har haft. Det är också orsaken till att vi nu tar kon-
ventionen, att vi fick den hit, att vi inte gav oss och krävde att konvent-
ionen skulle skickas till lagtinget för bifall. Det kunde vi också ha gjort 
med ESK-föredraget utan att riskera någon politisk konflikt som leda-
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mot Sundman uttryckte sig. Orsaken till att vi inte gick med på det spå-
ret då var att vi ville ha en konsekvent linje, ett permanent sätt att han-
tera den här typen av frågor. Det har vi inte i dagsläget när vi säger att vi 
använder en metod ena stunden och en annan metod eftersom justitie-
ministeriet tyckte annorlunda i det fallet, det kan inte vara ledstjärnan 
åtminstone inte för Ålands Framtid.  

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Min ledstjärna var inte heller justitieministeriets åsikter 
utan vi gjorde som vi gjorde och fogade till konventionen till ärendet det 
var en lösning, skulle vi inte kunnat gjort det hade vi måsta sagt nej till 
protokoll. Att vi inte sa nej mig rakt upp och ner som de facto skulle ha 
realiserat diplomatiska pinsamheter för staten Finland det gjorde att 
man sedan kunde lyssna på oss i nästa skede. Där är vi nu och vi har fått 
konventionen efter diskussioner och naturlig fortsättning är att i fort-
sättningen får vi hit konventionerna vid behov. Den s.k. skolådan bör vi 
upprätta för att ta hit konventioner, utan att det behövs för att det 
kommer ett protokoll till dem. Förnuftig politik, vilket jag hoppats att 
Ålands Framtid var med på tidigare vilket man är med och nu, leder till 
att vi får ett verktyg för det, alltså att konventionerna kommer hit. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Förnuftig politik, vi föreslår samma förfarande nu som vi gjorde förra 
gången men lagtinget valde då, av oklar anledning, att ta ett annat grepp 
om frågan. Vi kan inte förstå varför det nu skulle ha blivit förnuftigt att 
använda sig av det som vi redan då föreslog. Vi är glada att vi är överens 
om att vi ska hantera den här typen av frågor framöver på det här sättet 
och hoppas vi kan fortsätta samarbeta kring den linjen, vilket indikat-
ionerna tyder på. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Vtm Roger Jansson 

Fru talman! Först en korrigering till den tidigare diskussionen, det är utri-
kesministeriet som hanterar protokoll och konventioner. Ska det sedan skick-
as till Ålands lagting går det via justitieministeriet. 

Betänkandet är alldeles utomordentligt från lag- och kulturutskottet. Väl-
motiverat, ingående och den process som har varit har gett ett väldigt gott re-
sultat. Det har varit en korrespondens med självstyrelsepolitiska nämnden i 
den självstyrelsepolitiskt tunga frågan och när nämnden gav sitt utlåtande 
den 8 april 2014 såg kartan lite annorlunda ut än vad den sedermera kom att 
utvecklas till. Därför var nämnden tydlig med sin uppfattning att man skulle 
invänta en kompletterande framställning från republikens president när det 
gällde ursprungskonventionen. 

Det utvecklade situationen på ett positivt sätt och efter ett samråd med 
nämnden den 22 augusti kunde detta betänkande från lag- och kulturutskot-
tet göras klart. Som redan sagts i debatten har vi en s.k. skolåda, ett antal 
grundkonventioner tror vi, som borde ha varit till lagtinget under tidigare 
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lagstiftningar när det gäller både självstyrelselagen och sättet hur man hante-
rar dem i riket och i riksdagen. Vi hoppas att landskapsregeringen ska leve-
rera listan så fort som möjligt så vi vet var vi ligger i frågorna. 

När vi hade ESK-konventionens tilläggsprotokoll här blev slutresultatet en 
hemsnickrad lösning som ändå var så pass bra att den kunde resultera i en 
anteckning i Finlands författningssamling. Därmed ansåg vi att när vi god-
kände ursprungskonventionen, utan att ha fått den från republikens presi-
dent, att vi hade gjort ett historiskt framsteg och det hade vi utan vidare gjort. 

Som en följd av detta har hanteringen av tortyrkonventionen, tilläggspro-
tokollet till den, varit en tung fråga i lagtinget och i förhållandet mellan själv-
styrelsen och riket. Flera kollegor förordade att vi skulle använda oss av 
samma metod som beträffande ESK. Jag hörde till dem som tyckte att det ska 
vi inte göra utan här är det så tydligt att grundkonventionen innehåller 
åländsk behörighet att den bör fås hit.  

Det resulterade i att vi hade en överläggning med republikens president 
Sauli Niinistö den 12 augusti på Gullranda. Några har sagt att det var en onö-
dig förhandling, att sådana delegationer inte gör några resultat. Så är det med 
presidentbesöken att det diskuteras tunga politiska frågor men det resulterar 
inte i några resultat för presidentens ställning, enligt grundlagen i Finland, är 
inte som den var på Kekkonens tid att man kan göra politiska överenskom-
melser. 

Vid det tillfället framförde presidenten en klar uppfattning om att det var 
väsentligt för Finland att utan reservationer kunna godkänna detta fakulta-
tiva protokoll och önskade därmed att lagtinget skulle kunna tänkas ha en 
positiv inställning till det. Delegationen kunde naturligtvis inte säga något för 
lagtinget, men på basen av vädjan som vi upplevde att kom, så uttryckte vi oss 
positivt förutsatt att vi skulle få grundkonventionen hit till behandling. 

Den 12/8 var detta och rätt så snabbt har det gett resultat, inom en månad 
stod det klart att vi kunde få konventionen och därmed har vi gjort ett nytt 
framsteg i dessa frågor för självstyrelsens del. En månad senare 12/9 enligt 
protokollet till kl. 11 fattade presidenten på presidentföredragningen ett så-
dant beslut att skicka hit konventionen. 

Tack president Sauli Niinistö för detta, det kan delvis jämföras med presi-
dent Halonens insatser i samband med spellagstiftningen i riket, men det var 
naturligtvis en ännu större fråga för Åland. Principiellt för självstyrelsen är 
detta ett likartat historiskt genombrott, en seger för självstyrelsen och klok 
diplomati. Tack. 

Första behandling 

20 Godkännande av överenskommelsen med Ryssland om transport av farligt gods 
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 16/2013-2014) 
Landskapsregeringens yttrande (RP 7/2013-2014-s) 
Republikens presidents framställning (RP 7/2013-2014) 
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. 

Diskussion. 

Ltl Jörgen Pettersson 

Talman! Det finns lagar som berör och sådana som inte berör så väldigt 
mycket. Senare i dag ska vi diskutera sådant som berör väldigt mycket och är 
svårt för alla varför jag väljer att beröra just den här framställningen ganska 
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kortfattat. Enkelt uttryckt och som tydligt framkommer i det enhälliga betän-
kandet är utskottets åsikt att det är bra att detta avtal blir verklighet. När det 
gäller transporter av farliga ämnen mellan olika länder ska man undvika allt 
som kan vara otydligt. Land ska med lag byggas och järnvägstrafik likaså. Nu 
är ju antalet järnvägskilometrar just på Åland inte särskilt stort och proble-
met därför ganska teoretiskt. Inte desto mindre har vi exempelvis fartyg som 
kan transportera järnvägsvagnar och som därför, även om sjöfarten är fin-
ländsk behörighet, i vart fall teoretiskt hör hemma på Åland. 

Talman, mot denna kortfattade bakgrund och med hänvisning till vårt be-
tänkande föreslår finans- och näringsutskottet att lagtinget ger sitt bifall till 
att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar överenskommelsen fall-
ler inom landskapets behörighet. Tack. 

Talmannen 
Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. 

Detaljbehandlingen börjar. Förslaget till presidentens framställning föreläggs för lag-
tingets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling. Ären-
dets första behandling är avslutad. 

Första behandling 

21 Privatisering av avbytarservicen 
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 15/2013-2014) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 14/2013-2014) 
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. 

Diskussion. 

Ltl Jörgen Pettersson 

Talman! Vägen till detta betänkande och lagförslag har varit lång och ganska 
gropig. Faktiskt ända in i det sista, vilket jag återkommer till. Det förtjänar att 
sägas direkt att finans- och näringsutskottet inte nått enighet kring betän-
kandet till alla delar. Det råder visserligen samförstånd om att avbyteriverk-
samheten i dess nuvarande form lämnat mycket att önska och att verksam-
heten ska privatiseras. Det är sättet på vilket det ska ske som skapat oenighet 
liksom nivån på framtida ersättningar. Om pengar är det som bekant enkelt 
att ha åsikter.  

Det här förslaget går ut på att avbyteriet över tid i framtiden ska kosta 
landskapet nästan 400 000 euro per år, jämfört med de 482 000 euro budge-
ten för detta år uppskattats till. Osäkerheten är dock stor. Beroende på vilken 
sorts avbytare brukarna i framtiden väljer, företagsavbytare eller timavbytare, 
kan kostnadsspannet ligga mellan 250 000 och 450 000 euro. Dessutom be-
ror det på hur mycket pengar som går ut för sjukskrivningar och föräldrale-
dighet. Särskilt det sistnämnda är något som vi gärna och enhälligt uppmunt-
rar och stöder. 

I arbetet med betänkandet har utskottet hört många parter och erfarit att 
det finns ett brett, på gränsen till enhälligt stöd för att denna verksamhet ska 
privatiseras. Det är inte ändamålsenligt att avbyteriverksamheten som i allt 
väsentligt utgörs av praktiskt arbete ska skötas och administreras av en nä-
ringsavdelning. Utskottet har i sin behandling erfarit att dagens system är för 
småskaligt att hantera, av åtta tjänster är exempelvis bara fyra tillsatta. Nä-
ringsavdelningen har också genom åren aktivt stimulerat privata lösningar 
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och kommit rätt långt på väg. Vi har också erfarit att förmånen successivt 
minskat i betydelse, inte minst i takt med utvecklingen i branschen som går 
mot större enheter. Redan i dag har sjuttio procent av lantbruksföretagen 
egna lösningar som i stort går ut på att man själv hittar sina avbytare och får 
ekonomisk ersättning av landskapet. Så blir det även i framtiden men med 
flexiblare regler. 

Det är hur som helst ostridigt att de som kan komma att beröras mest av 
detta förslag är de kvarvarande familjejordbruken som om detta godkänts har 
att anpassa sig till en ny situation. I den finns såklart möjligheter, framför allt 
blir valfriheten större. Det handlar ändå om trettio dagar á tio timmar som 
finansieras till åttio procent. Man kan tycka att nivån naturligtvis borde vara 
högre men vi måste samtidigt inse att detta är så långt som det är möjligt att 
nå i dag. Därmed är inbesparingen en av många delar i det stora sparbeting 
som hela samhället måste genomgå. Omsorgen för hela Åland kräver det.  

Utskottets förhoppning är att denna privatisering ska leda till nyföreta-
gande på landsbygden. Det öppnar sig möjligheter för driftiga människor att 
ta sig an ett arbete som är såväl stimulerande som extremt viktigt. I debatten 
har förts fram att det handlar om en skrotning av avbyteriet. Utskottet menar 
annorlunda. Detta öppnar nya möjligheter om man väljer att se dem. 

Från början var avsikten hos denna regering att dels privatisera och dels 
inom några år helt och oåterkalleligt avsluta finansieringen av avbyteriet. 
Detta har man senare, efter remissrundor, omprövat och gått in för den här 
lösningen som löper på utan bortre tidsgräns. Den övergripande och viktig-
aste frågan är att finansieringen av avbyteriet fortsätter. Ålands landskapsre-
gering och majoriteten i finans- och näringsutskottet anser att stödet är vik-
tigt för det öppna landskapet, för tillväxten i samhället, för den närproduce-
rade framtiden och för att hela Åland ska leva. Det liggande förslaget gör det 
möjligt för våra lantbrukare att planera för en långsiktig framtid. 

Den här frågan har varit komplex från första början och blev ännu svårare 
denna sommar. Under behandlingen av lagförslaget i utskottet nåddes vi av 
beskedet att EU:s statsstödsregler begränsar t.ex. föräldraledigheten till sex 
månader och sjukledigheten till tre månader. Dessa begränsningar vill ut-
skottet inte ha men de tvingas vi leva med tills vidare. För att ändå göra den 
nya lagen så bra som möjligt för de berörda föreslår utskottets majoritet att vi 
höjer stödet från femtio till sextio procent av de faktiska kostnaderna fram till 
dess att notifieringen av de längre perioderna lyckats. I och med att de flesta 
är sjukskrivna kortare tid blir därmed effekten positiv för de allra flesta. Ut-
skottet har dock erfarit att näringsavdelningen redan inlett ett arbete med att 
skapa ett undantag för de längre ledigheterna genom att notifiera det ur-
sprungliga lagförslaget. Vi har erfarit att ett liknande arbete när det gäller no-
tifiering av generösare föräldra- och långtidssjukskrivningar pågår i Finland 
och vi förutsätter att landskapsregeringen följer det noga. Likaså kräver ut-
skottet att landskapsregeringen under den övergångstid från offentligt till 
privat, som sker vid årsskiftet, medverkar till att säkra upp ett framtida avby-
tarstöd. När detta sedan är genomfört vill vi ytterligare att en utvärdering av 
privatiseringen genomförs efter tre år. Förändring är nödvändigt och nästan 
alltid bra men kräver också skötsel. 

Om lagtinget så beslutar blir avbyterifunktionen privatiserad fr.o.m. års-
skiftet. Därmed är det slut med spekulationer, osäkerhet och kortsiktiga lös-
ningar. Vi skapar lugn och ro och framtidsutsikter som rätt hanterade är 
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långsiktiga. Det är både de som i dag är anställda som avbytare och hela 
branschen i övrigt betjänta av.  

Finans- och näringsutskottet har ägnat mycket tid åt detta betänkande och 
det medföljande lagförslaget. Vi har under tiden som gått från i somras även 
nåtts av nya besked från EU-kommissionen och därför, vilket inte hör till 
vanligheterna, tvingats gå in och ändra i lagparagraferna. Jag går inte in på 
de detaljerna då de framkommer tydligt i betänkandet. Det är inte enkelt och 
det borde inte ske men i just det här fallet valde vi att göra dessa ändringar 
för att driva privatiseringen vidare. Det får vara nog med dunkla besked till 
de anställda och till branschen. Det är dags att gå vidare. 

Med anledning av detta föreslår majoriteten i finans- och näringsutskottet 
att lagförslaget antas med de ändringar som framgår av betänkandet. Tack. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Tittar vi på avbytarverksamheten är det i grunden en social 
verksamhet. Jag har under många år i det här parlamentet hört när vi 
pratar om sociala rättigheter att det ska vara likartade sociala rättigheter 
om man jämför med hur det är i Finland. Det har framhållits i alla 
sammanhang, utom när det gäller jordbruk förstås, där gäller inga prin-
cipen alls mera. Därför är min första fråga till centerns representant i fi-
nans- och näringsutskottet, tycker han att man behandlar resonemanget 
om sociala rättigheter på ett likartat sätt i det här sammanhanget? Den 
andra frågan jag vill ställa i och med att man skriver om likartade kon-
kurrensförutsättningar, har man jämfört avbytarverksamheten i Finland 
och på Åland, tycker centerns representant att också den verksamheten 
är likartad? 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, fru talman! Tack för frågorna ltl Eriksson. När det gäller de sociala 
rättigheterna är det ett faktum att de ligger under social- och miljöom-
rådet i Finland, varför det är så och varför det inte är så på Åland kan jag 
faktiskt inte ta ställning till. Det är ett faktum att det ligger under nä-
ringsavdelningen på Åland och att man har gått in för att göra så av tidi-
gare näringsministrar kanske var det ltl Eriksson själv som fixade det, 
det ska jag låta vara osagt. Man ska försöka få konkurrenssituationen så 
nära varandra som någonsin är möjligt och det finns delar i det liggande 
förslaget som kanske inte når upp till de förmåner som finns i Finland. 
Men det finns delar som är mycket bättre, där det handlar om valfrihet 
och möjligheten att använda sina timmar på ett annat sätt än vad man 
gör i Finland. Avbytarservice i Finland är en kommunal angelägenhet 
och det tror jag inte att så många skulle vilja att det skulle bli på Åland. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det tror inte jag heller att så många vill. Jag känner inte till bakgrunden 
att avbytarverksamheten är och har varit på näringsavdelningen, det var 
den också när jag var där åtta år på nittiotalet, troligtvis p.g.a. att man 
bedömde att kompetensen att hantera frågorna fanns där. På den tiden, 
märk väl hade man olika lösningar. Det skrivs i betänkandet ”att utskot-
tet betonar vikten av att näringen får förutsättningar att klara sig i 
konkurrensen utanför Åland” kan Ltl Petterson förstå att jag som lag-
tingsledamot och många mjölkproducenter kan ha svårt att förstå att 
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man har lika konkurrensförutsättningar om man inte har samma för-
måner? Orden låter bra med uppföljningen haltar. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Talman! Det förutsätter i så fall att förmånerna verkligen skiljer sig åt 
väldigt mycket, konkurrens är inte alldeles enkelt att analysera. Det 
finns olika förutsättningar som vi har på Åland som absolut inte finns i 
Finland och jag är säker på att det råder vice versa också. Det här är ett 
förslag som faktiska skapa möjligheter för att sköta sin egen avbyteri och 
sin egen ledighet på ett sätt som är så bra som Åland just nu har råd 
med. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag skulle vara intresserad av att höra från utskottsordförande 
om utskottet också har tittat på ett helhetsgrepp, tagit ett helhetsgrepp 
om jordbrukarkårens förutsättningar för en hållbar fortsatt utveckling? 
Som utskottsordförande säger har det påståtts att det här är en skrot-
ning av avbytarverksamheten, EU:s regelverk försämrar situationen. Ti-
digare har vi diskuterat LBU-programmet och vi vet marknadssituation-
en med anledning av den ryska marknaden. Det finns så många bitar 
som lägger på ytterligare börda. Har man tagit helhetsgrepp, gjort en 
analys av den fortsatta hållbara utvecklingen av jordbruksverksamhet-
en? 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack talman! Tack för den frågan vtm Eriksson och svaret är nej vi har 
inte tagit ett sådant helhetsgrepp och det har inte heller kommit på tal i 
utskottets arbete. Vi har försökt hantera avbyterifrågan så noga vi har 
kunnat och försökt väga in de nya uppgifter som kommer allt efter hand. 
Svaret är att det är en alltför komplicerad bild för att hantera under en 
behandling av ett lagförslag. Däremot hanterades den rimligt noga i 
samband med LBU-debatten i lagtinget i våras. Den debatten gav i vart 
fall inga klara besked, utan visar att det är en väldigt spretig framtid som 
i går till mötes. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det är problematiskt, som utskottsordförande nämnde, de små 
familjejordbruken som faktiskt är väldigt beroende av servicen att vi 
fortsatt ska kunna ha ett öppet landskap, allt detta hänger ihop med av-
bytarverksamheten. När det blir för många stenar som läggs på bördan 
är de en risk att hela lasset stjälper till slut, därför är det viktigt att vårt 
finans- och näringsutskott har en helhetsbild. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack talman! Tack för följdfrågan vtm Eriksson. När det gäller familjefö-
retagen och övergången till det privata så förtjänas det att nämnas, vil-
ket även nämns i lagförslaget från landskapsregeringen, att man aktivt 
skall bidra till att få denna övergång att löpa så smärtfritt som möjligt. 
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Det är faktiskt inte i någons intresse att det ska bli så mycket sämre att 
vi inte kan hålla ett familjejordbruk kvar på Åland. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Först ett tillrättaläggande när det gäller LBU-
programmet, sista behandling blev inte i finans- och näringsutskottet. 
Det blev omröstning i lagtinget om det skulle gå till finans- och närings-
utskottet för behandling men röstades ner av majoriteten i lagtinget. Till 
min fråga, utan bortre tidsgräns gäller lagen, när nuvarande avbytarlag 
togs trodde man också att det var utan bortre tidsgräns. Det är så enkelt 
från ett politiskt parti eller landskapsregeringen att bryta och lyfta upp 
ett nytt lagförslag när det gäller avbytarlagen, utan bortre tidsgräns 
stämmer inte. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack talman! Tack för frågorna ltl Eklund. När det gällde LBU hävdade 
jag aldrig att det var till utskottet, jag hävdade att diskussionen fördes i 
detta lagting, som ett påpekande. När det handlar om att man ska ändra 
tidigare givna löften kan man absolut ha den synen att det som gäller, 
det gäller för evigt. Än så länge har det aldrig blivit sanning, allt har förr 
eller senare förändrats. Den här skrivningen är jämfört med det ur-
sprungliga förslaget den att det gäller tills vidare, förut var det en bortre 
gräns på om jag inte minns fel 8 år, den har vi lyckats få bort i arbetet 
och det tycker jag är en signal att man i vart fall menar allvar. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Jag anser däremot att den är lika osäker som om den 
är tidsbegränsad eftersom det är en tillsvidare gräns så kan du bryta upp 
den efter ett år. Har den begränsad tid så vet du att det gäller åt-
minstone en viss tid, vilket som är säkrare det vet jag inte. Finns det så-
dana politiska intentioner att man vill bryta upp en lag om det står tills-
vidare är det när ett sådant beslut tas. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Talman! Ltl Eklund verkar ha föredragit att det skulle ha varit en be-
gränsad tid på just detta stöd, det kan jag inte hålla med om. Det är 
bättre att ha en långsiktig lösning så vitt det någonsin är möjligt. Om 
man sedan måste ompröva sådana är det väl inte mer än rätt att så sker. 
Vår plats här i världen med 29 000 invånare och en inkomstkälla som vi 
inte har någon som helst bestämmande över gör att vi måste vara be-
redda på Åland att rätta munnen efter matsäcken, annars kommer våra 
efterlevande inte att vara särskilt imponerande av det arbete vi har gjort. 
Genom att skapa den här formen av en slags långsiktighet har vi gjort 
vad vi har kunnat. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 
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Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Jag ska givetvis presentera den reservation som vi har varit med 
och undertecknat men också säga några ord om betänkandet i sin helhet. 

När lagförslaget kom till lagtinget gällande privatisering av avbytarverk-
samheten sade vi via ett gruppanförande att i grunden, ideologiskt var vi inte 
i mot att man privatiserar verksamheter som inte är kopplade till det man 
kan kalla kärnverksamheter i den offentliga serviceproduktionen sjukvård, 
vård, äldreomsorg. Vi sade även att vi ville se hur lagpaketet kommer att på-
verka jordbrukets framtidsutsikter, dels gällande stödnivåer och dels gällande 
privatiseringen i förlängningen. Det innebär rakt av att landskapet tar bort 
sitt ansvar från själva utförandet av avbytarverksamhet men att man avser att 
finansiera en privat motsvarande verksamhet. 

Som framkom i en replikväxling mellan en liberal ledamot och utskotts-
ordförande så har inte utskottet fördjupat sig i helheten av det tryck som 
jordbruket nu befinner sig under. Dels kopplat till LBU-programmets föränd-
ringar och försämringar det som togs för någon månad sedan, dels vad gäller 
framställningen av en försämring av stödnivåerna i avbytarservicen. Men 
även de som har skett under senare månader att Rysslands president Putin 
har satt importstopp av livsmedelsprodukter till Ryssland vilket redan påver-
kar Europa och Finland. Det finns risker att importstoppet kommer att på-
verka det åländska jordbrukets möjligheter att leverera produkter till ett pris 
som kan täcka kostnaderna. 

Utskottsordförande sade att vi inte har fördjupat oss i den frågan och an-
tydde att frågan inte har lyfts upp. Som framkommer ur vår reservation har vi 
gett förslag till en kläm, vilket jag kommer till senare, där vi ber landskapsre-
geringen att bereda åtgärder för att motverka dessa negativa effekter p.g.a. de 
tryck som jordbruket nu befinner sig under. Därmed blir frågan svår för oss 
med det jag sagt inledningsvis. Vi har inget svar på hur jordbruket kommer 
att påverkas av förändringen. Det betyder att det är svårt för oss som borger-
ligt, liberalt parti att ta ställning till frågan om privatiseringen är bra eller 
inte. Vi tänker låta debatten här i salen få avgöra huruvida vi kan vara med 
och ta hela framställningen eller inte. 

Innan jag kommer att knyta ihop vårt ställningstagande gällande hela pa-
ketet ska jag presentera reservationen. 6 § gällande stöd för vikariehjälp till 
långtidssjukskrivna, föräldralediga, moderskaps- och faderskapsledigheter, 
den paragraf som vi fick reda på under utskottsbehandlingen, att möjligheten 
att ge stöd begränsas till maximalt 180 dagar för föräldraledighet och till en 
kortare tid för långtidssjukskrivning via en kommissionsförordning gällande 
statsstödsregler. Den var som utskottsordförande här beskrev det. EU be-
gränsar våra möjligheter att ger ett långvarigt stöd.  

Då uppstår diskussioner om vad utskottet ska göra, vi hade en tät dialog 
med näringsavdelningen i frågan. Till slut kom vi fram till att det fanns några 
möjligheter att hantera situationen. Utskottsmajoriteten har kommit fram till 
det att man i lag reglerar det exakt så som i EU och Brysselkonventionen sä-
ger men ger landskapsregeringen ett uppdrag, ifall man lyckas notifiera ett 
längre stöd så ska landskapsregeringen återkomma med ett lagförslag. Vi 
valde ett annat spår, vi reservanter. Vi gick in för att i reservation och om-
röstning driva den frågan att man i första skede ska ta det som kommissionen 
tillåter men att man ger landskapsregeringen en möjlighet via landskapsför-
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ordning, när notifieringen är gjord, att förlänga perioden till det som vi efter-
strävar. 

Det intressanta rent materiellt i förhållande till stödmottagarna är att ma-
joriteten gick in för att ge maximalt 60 procent av de totala kostnaderna un-
der den kortare perioden. Om man lyckas notifiera stödet till att gälla under 
den längre perioden ska stödnivån sänkas till 50 procent av de totala kostna-
derna. Som jag läser det strävar utskottsmajoriteten till att vi ska försöka no-
tifiera ett stöd som blir sämre, det känns inte särdeles logiskt. Reservanternas 
konkreta förslag är att när man lyckats notifiera stödnivån för längre perioder 
ska den vara kvar på den högre 60 procentsnivån. Vad liknar det att notifiera 
ett stöd som är sämre, det måste vi gemensamt inse att inte är särdeles lycko-
samt. 

Det här var en detalj i hela paketet som inte löser problematiken i förhål-
lande till stödmottagarna, jordbrukarkåren men vi kunde inte låta bli att re-
servera oss mot felaktigheten. 

Under utskottsbehandlingen, förutom den konkreta förändringen vi före-
slog i en lagparagraf, föreslog vi att utskottet skulle föreslå för lagtinget att 
några klämmar skulle antas, vilket betyder beställningar till landskapsrege-
ringen att utföra vissa saker som ett resultat av hela lagpaket. Jag ska nämna 
två av de tre vi hade.  

Ett förslag är det som pratades om tidigare och den klämmen lyder ”land-
skapsregeringen bör återkomma till lagtinget med förslag till åtgärder för 
att förstärka näringens konkurrensförutsättningarna ifall det tryck som 
näringen nu utsätts för bedöms hota verksamheterna”, då gäller det LBU 
och Rysslandsfrågan. Det fick vi inte gehör för av majoriteten i utskottet att 
man så tydligt skulle säga det såhär. 

Ytterligare ett förslag lyder ”landskapsregeringen skall säkerställa att 
skyldigheten för den privata producenten av avbytarservice att utföra sina 
tjänster vid akuta sjukdomsfall tryggas i avtal mellan parterna”. Den for-
muleringen därför att vi vet att när landskapet ska ge stöd till en jordbrukare 
för vikariehjälp och för att kunna utnyttja privat avbytarservice finns det 
inget som garanterar att den privata serviceproducenten kommer att leve-
rera. Det kommer säkerligen att fungera i de flesta fall men det finns ingen 
garanti därav denna formulering. I slutändan är det fråga om djur och om 
någon blir akut sjuk har vi en situation där man inte kan ta hand om sina 
djur. Det behöver vara reglerat någonstans så att producenten av avbytarser-
vice har en tydlig skyldighet att ge det som man har fått och ska få skatte-
pengar för att utföra. 

Tillbaka till det som jag sa inledningsvis, vi har haft stora problem med 
frågan, vi vet för vår del inte exakt vad den här framställningen, om den tas, 
vad den kommer att innebära för jordbrukssektorn, jordbrukarkåren i förhål-
lande till försämringen av LBU och importstoppet till Ryssland vilket sanno-
likt kommer att påverka oss. 

Vi vet att det politiskt på europeisk nivå diskuteras, föreslås och görs saker 
för att lindra verkningarna på jordbrukssektorn, jordbrukarna. Det diskute-
ras på finskt håll att man ska se till att man tryggar näringens verksamhets-
förutsättningar. Här på Åland är den debatten betydligt lamare. Det känns 
faktiskt som något har ändrat i lagtinget under de senaste 5-10 åren, det tycks 
inte finnas grupperingar som lika starkt pratar för jordbrukssektorn som tidi-
gare. Med något undantag ska jag väl säga eftersom någon ledamot stirrade 
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på mig just nu. Därför vill jag på förhand avisera, den aviseringen kommer på 
nytt under andra behandlingen på onsdag då man skall lägga förslag om för-
kastande, situation kan bli att liberalerna kommer att medverka till att föreslå 
att hela lagpaketet förkastas. De här har även sagts i utskottet med all tydlig-
het för mina utskottskolleger, vi vet inte hur vi ska hantera den och vad som 
är bäst, därför kan det hända att vi kommer att stödja en sådan åtgärd. Ef-
tersom detaljbehandlingen blir idag så aviserar jag förslag till ändring av pa-
ragrafen. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack talman! Tack för ett sakligt anförande i en besvärlig fråga för 
många av oss. Åland har genom alla tider haft en besvärlig omgivning 
att hantera, i dag är det Ryssland och den krisen som eventuellt kan 
spilla över även på jordbrukssektorn. I dag är ltl Perämaa i den otack-
samma rollen att sitta i opposition för ögonblicket. Låt mig backa bandet 
tre år till 2012 när vi fortfarande levde i sviterna av finanskrisen, vilket 
vi alla gör än idag. Då drev ltl Perämaa en linje som gick ut på att man 
skulle upphöra med avbyteriet, att man skulle privatisera det från år 
2015 och att det skulle tas bort ifrån näringsavdelningen. Min fråga är 
med all respekt, hur tänkte man då? 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det är helt korrekt och riktigt den planen fanns. I den poli-
tiska ambitionen att balansera ekonomin fanns inte några konkreta ut-
redningar på vad effekterna av den kunde vara. Nu börjar vi närma oss, 
vi har en någorlunda bild av det hela, speciellt med tanke på det som 
skett med LBU-programmet sedan dess och de andra hoten. Vi får 
komma ihåg, gällande den delen, fanns det ett sparkrav på respektive 
avdelning och centern hade ansvar för näringsavdelningen och förslaget 
om att göra just den åtgärden kom rimligen och helt självklart från en 
center näringsminister. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack talman! Det fanns sparbeting på den tiden och det står väl klart 
utom allt rimligt tvivel att hade man genomfört det ännu tuffare skulle 
vår situation idag varit lite enklare. Men på vilket vis är dagens sparbe-
ting så mycket starkare än det var då att ltl Perämaa skulle ha bytt fot 
när det gäller avbyteriet? Vad är det som har förändrats i sak idag jäm-
fört med då, när vi faktiskt hade en kris som alldeles på riktigt var sådan 
att ingen människa visste vart den skulle ta vägen. Det är det idag också, 
det var det för tio år sedan och antagligen för hundra år sedan. Det här 
är något vi har förhålla oss till och att skruva till allt eftersom. Vad är det 
som skiljer dagens situation mot den som var för tre år sedan när det 
gäller en effektivering av avbyteriet? 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Under förra mandatperioden genomförde vi många stora 
inbesparingar på jordbruksområdet och andra områden också, den här 
frågan var upp som ett alternativ och det nämndes i budgetsammanhang 
och var föremål för diskussion. Därefter lades prioriteringarna om så att 
majoriteten, centern och liberalerna tillsammans, enades om att inte av-
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bytarservicen som skulle privatiseras det drogs tillbaks under den man-
datperioden. Man kunde konstatera att effekterna kanske blev för stora, 
vi hanterade inbesparingskravet på andra sätt samtidigt. Den var före-
mål för diskussion och gemensamt drogs den tillbaka med lagtingsbeslut 
nu frågan väckt på nytt och vi har fått diskutera det bredare och ser vilka 
konsekvenser det kan ha kopplat med allt det andra som har gjorts i för-
hållande till jordbrukskåren, vilket försämrar. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Mika Nordberg, replik 

Fru talman! Jag är tacksam att ltl Mats Perämaa som representerar op-
positionen tog fram förslaget som finns i betänkandet att landskapsrege-
ringen ska återkomma med en ny lagframställning där man föreslår 300 
dagar istället för en kortare period som EU:s statsstödsregler säger. Att 
det skulle vara ett sämre förslag p.g.a. att man går tillbaka till 50 pro-
cent, då förstår jag inte hur ekonomen Mats Perämaa de facto har räk-
nat. För moderat samling har vi en ekonomisk ram, en budget att hålla 
oss till för oss är det ett nollsummespel. Blir vi tvingade av EU:s stats-
stödsregler att ha en kortare tid är det rimligt att man ökar procent så 
att du får använda samma summa pengar i sista ändan. Därför har vi en 
mening, för vi gissade att det skulle bli ett sådant efterspel, där vi säger 
att om man gör det här så ska man återgå till 50 procent så att man inte 
i ett senare skede kommer och säger att man sänker något. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Visst, ramar finns det för kostnader. Moderaterna har ra-
mar, säger ltl Nordberg och det är bra men nog kan det ändå påverka 
stödmottagaren även om ni ger ramar och i en diskussion får det till ett 
nollsummespel. Det är de facto så att man inte kan se det som en särde-
les stor framgång om man går in för att notifiera en förlängning av stö-
det men samtidigt sänker stödnivåerna. Det gör det inte lättare för nå-
gon att vara moderskapsledig under en längre period när man medvetet 
går in för att sänka stödnivåerna jämfört med om man kunde bibehålla 
dem något högre. Det är även en jämställdhetsfråga. Ska unga jordbru-
karfamiljer kunna skaffa barn och ha ledighet för att kunna föda upp och 
få barnen att växa upp, där gäller det att vara noggrann med att man ser 
till att det kan vara möjligt. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Tack, fru talman! Moderat samling tror att den möjligheten finns ef-
tersom man har möjlighet till FPA-ersättning och allt annat precis som 
alla andra, det här handlar om vikariehjälp. I 6 § som oppositionen före-
slår, föreslår man de facto att vi ska anta en lagstiftning som strider 
emot EU:s statsstödsregler, hur har ltl Mats Perämaa tänkt där? Man ta-
lar inte exakt om hur det ska gå till utan föreslår något som vi redan idag 
vet att strider mot EU:s statsstödsregler, så gärna ett förtydligande. 
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Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det är väldigt tydligt för den som läser betänkandet nog-
grant och hör på vad vi säger. Vi föreslår i 6 § ska man anta stödet till 
det som är tillåtet enligt kommissionsförordningen under den kortare 
perioden till ett sextio-procentigt stöd. Om och när landskapsregeringen 
lyckas med notifiering av ett stöd för en längre period ska man genom 
en landskapsförordning kunna sätta den längre perioden i kraft. Det här 
kan inte på något sätt strida emot kommissionsförordningen. Givetvis är 
det ett nytt sätt för lagtinget att hantera frågor som berör statsstödsreg-
lerna men jag bedömer det som kanske en möjlig nyckel för att hantera 
sådana frågor i framtiden. Det går inte att hävda att det skulle strida mot 
statsstödsreglerna, det är en tydligare signal mot stödmottagarna om 
vad lagtinget önskar genomföra. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Annette Holmberg-Jansson, replik 

Talman! Ltl Perämaa kanske har glömt att vi i utskottet försökte komma 
emot genom att höja procenten från 50 till 60 procent när vi fick höra 
att restriktionerna hade kommit från EU-kommissionen. Vi har också 
fått garantier från landskapsregeringen att det finns goda möjligheter att 
gå igenom notifieringen av lagen som kommer att ske direkt mot kom-
missionen och inte via Finland. Där vi att Finland kommer att söka 
samma undantag som vi kommer att söka. Med tanke på hur vi har det i 
Norden gällande moderskapsledigheter, därför anser de att det är stor 
chans att vi får genom detta. Jag förstår inte problemet. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Om vi försöker se frågan ur stödmottagarens synvinkel. Om 
vi skriver som vi föreslagit i lagen, att man får 60 procent stöd för mo-
derskapsledighet under 180 dagar. För att sedan när notifieringen är 
klargjord kan man via landskapsordning på en eller två dagar sätta i 
kraft att det varar i 300 dagar. Det väldigt tydligt för den som med all 
lycka ska bli moderskapsledig, fått barn eller ska vara föräldraledig. Då 
vet man vad som är avsikten och behöver man inte förlita sig till att det 
finns några garantier på att det möjligen ska tas fram en lagframställ-
ning för att åstadkomma detsamma och framför allt en lagberedning 
med lagtingsbehandling, lagkontroll tar uppemot 1/2 år. Det ni före-
språkar blir säkerligen ett avbrott i stöden, vilket är svårt att hantera. 

Annette Holmberg-Jansson, replik 

De facto vet man att man har 50 procent, nu går vi in med en bonus på 
60 procent ett tag, tyvärr kanske det går ner till 50 procent, därför står 
det uttryckligen att det kommer att bli så att man vet om det. Då vet 
man att det är 50 procent som gäller. På reservationerna nämner ni bl.a. 
Ryssland och farhågorna med det, i vårt betänkande skriver vi att det är 
av största vikt, att det är särskilt angeläget mot bakgrund av att vi för 
närvarande har ett importstopp av livsmedelsproduktion till Ryssland. 
Där skriver vi att det är viktigt och uppmanar landskapsregeringen att 
kontinuerligt följa utvecklingen av näringen, eller för näringen och vid 
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behov vidta nödvändiga åtgärder. Känner inte ltl Perämaa sig trygg med 
det? 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det kan mycket väl vara så att oppositionens arbete har lett 
till att skrivningen överhuvudtaget finns där. Sedan vet ltl Holmberg-
Jansson att om beställningen formuleras i en kläm i ett lagtingsbeslut då 
kommer frågan att bli ett ärende för landskapsregeringen att hantera. 
De allmänna texterna som hänvisas till är säkert värdefulla men vi vet 
sedan forntider, decennier tillbaka att de skrivningarna lätt faller i 
glömska. En beställning via en kläm är en helt annan sak. Jag beklagar 
om jag är otydlig gällande förklaringen av hur vi ser på hur 6 § skulle ut-
formas. Visst är det märkligt för en som möjligen ska bli småbarnsföräl-
der att läsa att det ska vara 60 procent i stöd av de totala kostnaderna 
men landskapsregeringen ska försöka notifiera stödet så att det blir bara 
50 procent. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Mika Nordberg 

Fru talman! Det är mycket som redan är sagt angående den här frågan men 
jag vill ändå passa på möjligheten att redogöra för tre punkter från moderat 
samlings lagtingsgrupp angående privatiseringen av avbytarservicen. 

Det är bra att privatiseringen genomförs för det möjliggör för mindre före-
tag att starta och vara verksamma inom den här servicesektorn. Vi tror på att 
låta alla blommor blomma, något som är väldigt bra. Vi tror även att privata 
småföretag har en större potentiell möjlighet att anpassa sig efter den rå-
dande strukturomvandling som de facto sker inom jordbruket. Det är olika 
former av datoriseringar, uppföljningssystem och annat som privata kan sätta 
sig in i på ett helt annat sätt än landskapsanställda har möjlighet till. 

Det är bra att landskapsregeringen fortsätter att ekonomiskt stöda jord-
bruksnäringens behov av avbrytarhjälp. De är en producent för livsmedels-
klustret som är en stor arbetsgivare på Åland och även en exportör. Land-
skapsregeringen har tagit sitt ansvar och de facto ser till att det finns en fun-
gerande avbytarservice. 

För det tredje har vi varit inne på de nya statsstödsregler som kom fram 
den 25 juni som EU-kommissionen, passligt i semestertider uppe i Norden, 
fattade det nya beslutet som begränsar möjligheten till avbytarservice från 
300 dagar till 90 dagar. Vi hade en ställning att ta, vad ska vi göra p.g.a. att 
EU säger att det är en kortare tid? Vi kom fram till att vi ekonomiskt har ett 
nollsummespel vad det gäller att öka den korta tiden till 60 procent istället 
för 50 procent. Det är möjligt att näringen tycker att det är en bättre lösning 
att ha 90 dagar med 60 procent än 300 dagar med 50 procent. Det är något vi 
ville klargöra från utskottets sida, om vi går in för 300 dagar är det 50 pro-
cent som gäller just p.g.a. de ekonomiska realiteter som vi de facto måste ta 
hänsyn till som ansvarsfullt parti som även är ansvarig för att ha en budget i 
balans. 
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Med de orden hoppas jag att betänkandet kommer att omfattas av en ma-
joritet i lagtinget och ser fram emot att få uppleva den privatiseringsmöjlighet 
som kommer att träda ikraft i början av januari. Tack. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Mika Nordberg säger på moderaternas vägnar att man har tagit sitt an-
svar med framställningen, det kan jag respektera det kan man se olika 
på. Jag känner en oro över de mindre familjejordbruken som på basen 
av denna lagframställning kan få bekymmer, ÅCA behöver även deras 
mjölk. Hur ser man från moderat håll på den biten? Jag råkade av före-
kommen anledning se på internetsidan 1000 kor.ax att den fortfarande 
finns öppen, det var moderaternas näringsminister som startade den si-
dan och där frammålas det en otrolig utveckling. Verklig politik, när det 
gäller LBU och avbytarlagstiftningen går i annan riktning, ser inte mo-
deraterna något bekymmer att få det att gå ihop? 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Fru talman! Jag funderar om jag kan svara på de här frågorna, hade 
svårt att uppfatta frågan. Invägningen av mjölk har stigit på ÅCA de 
senaste åren. Det har vidtagits nya åtgärder, nya produkter etc. för möj-
ligheten att få en bra avkastning. Det har även framkommit att för ett li-
tet mejeri som ÅCA i den globala konkurrenssituation som råder är 
framställningskostnaderna rätt så avgörande. Just nu är det inte ett 
problem att det kommer för lite mjölk till ÅCA. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Just nu kan det vara så. Jag har den uppfattningen att lagstiftningen om 
avbytarverksamheten kan, märk väl att jag använde ordet kan, få konse-
kvenser för de mindre mjölkgårdarna, konsekvenser som även kan bli 
allvarliga för ÅCA. Det var min första fråga som Nordberg hade svårt att 
uppfatta, man säger att man tagit sitt ansvar men min fråga är om man 
verkligen har tagit sitt ansvar fullt ut när det gäller de mindre jordbru-
ken. Den andra frågan gällde att på internet flaggar man för en fantas-
tisk utveckling men i praktisk politik går man i motsatt riktning och det 
har jag svårt att få att gå ihop. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Tack fru talman! Om jag börja med andra halvan av frågan är det ltl An-
ders Erikssons uppfattning om utvecklingen. När näringsministern star-
tade upp projektet 1000 kor var det med hänvisning till att få mera liter 
mjölk producerat. Resultatet är att vi har mera liter mjölk idag än från 
första början. Kanske inte med lika många gårdar, inte på samma sätt 
som förut men den utvecklingen är något som har skett under en lång 
tid, inte bara den korta tiden som har bidragit till en omstrukturering av 
hela jordbruket. Gällande konsekvenserna för mindre jordbruk kommer 
lagstiftningen att öppna upp nya möjligheter, göra det på ett rationellt 
och effektivt sätt även för mindre gårdar, det kan jordbrukare och små-
företagare som erbjuder servicen prata ihop sig om. 

Talmannen 
Tiden är ute! Replikskiftena är avslutade. 
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Ltl Runar Karlsson 

Fru talman! Under hela min tid som landskapspolitiker har man debatterat 
och diskuterat avbytarsystemet. Speciellt de senaste fem åren har debatten 
varit stark och det har funnits åsikter bland många att avbytarsystemet borde 
avskaffas. 

Under förra mandatperioden fanns en skrivning i budgeten att man måste 
minska förmånerna för särskilt mjölk- och köttproducenterna. I den rege-
ringen fanns det parti som idag sitter i opposition. Det har varit jobbigt under 
långa tider, det är ingen hemlighet att centerpartiet kämpar för jordbruket 
oberoende om det gäller LBU eller avbytarsystemet, centern vill även ta an-
svar för ekonomin. Därför är det en svår ekvation att gå med på nedskärning-
ar i både LBU och avbytarsystemet. Vi vet att budgeten ligger på minus 10 - 
20 miljoner isolerat för året. Vi kommer att vara tvungna att göra nedskär-
ningar inom många andra områden i de kommande budgeterna och i dagens 
tilläggsbudget kommer vi att debattera om att säga nej för projekt som vi ti-
digare sagt ja till. Vi är i den gränsen att vi måste säga nej till mera utgifter el-
ler minska utgifterna, i annat fall måste vi låna pengar till driften. Vi är ytterst 
nära det nu och alla vet att likviditeten minskar i rasande takt, vi har stora 
behjärtansvärda investeringar framför oss vad gäller sjukvård osv. 

Därför går centern med på förslaget, det har vi sagt tidigare och även via 
utskottet, men med långa tänder och inte speciellt glada att måste göra det, vi 
hittade helt enkelt ingen annan råd. Med beaktande av att i omställningsbud-
geten kom regeringspartierna överens om att verksamheten skulle få kosta 
högst 200 000 euro. Nu har vi kämpat till oss en summa som är 400 000, 
nästan 500 000 beroende på hur man läser det. Regeringen säger att det kan 
kosta upp till 450 000. Nu har utskottet ändrat procenten 50 till 60 procent 
så vi börjar närma oss övre gräns 500 000. Från 200 000 till i alla fall 400 
000 har vi förhandlat oss fram tillsammans med alla regeringspartier. 

Med det känner vi oss tvungna, även för att ta ansvar för ekonomin, att gå 
med på det här för vi kommer att få göra mycket tuffare nedskärningar fram-
över som kommer att drabba ålänningarna. Vi är medvetna om att jordbruket 
är i en oerhört svår sits med tanke på ryska sanktionerna och annat, utskottet 
skriver att man ska följa med och se att det finns en rimlig chans att överleva. 
Vi måste alla vara med och dra strå till stacken, annars kommer vi inte att 
klara ekonomin för landskapet Åland. 

Ltl Brage Eklund 

Tack, fru talman! I dag kommer majoriteten i lagtinget att fastställa en lag för 
avbytarservice för djurägare på Åland, en lag som stötts och blötts i flera om-
gångar. Ett lagförslag som överför ansvaret för avbytarservicen från land-
skapets ansvarsområde till privata avbytarföretag. Förutom att landskapet via 
budgeten tillför budgetanslag för att stöda avbytarverksamheten är man helt 
frikopplad från ansvaret för att avbytarverksamheten fungerar för djurägarna 
samt att man slipper administrera verksamheten. 

Ålands framtid har inte varit emot att verksamheten privatiseras men detta 
sker utan att en tidigare utlovad konsekvensanalys av avbytarservicen har ut-
förts. Ett löfte som gavs av centern för att trygga den frustrerade jordbrukar-
kåren i samband med omställningsbudgeten. Vad blev det av konsekvensana-
lysen, ingenting? 
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Det finns en stor oro bland djurägare idag, hur garanteras avbytarservicen 
vid akuta sjukdomsfall om servicen privatiseras? I vår reservation påpekar vi 
problematiken och föreslår hur man kunde lösa detta genom att skriva ett av-
tal mellan jordbrukarföretagaren som stödmottagare och producenten av pri-
vata avbytarservicen, att djurägaren garanteras avbytare vid akuta sjukdoms-
fall. Dock har majoriteten i utskottet icke hörsammat vårt förslag vilket då 
har föranlett att vi i vår reservation lyfter frågan till lagtinget. 

Vi anser från ÅF att det mesta kan styras med avtal eftersom det delvis är 
skattefinansierat. Ett sådant avtal borde gå att upprätta mellan avbytarföre-
tagen och stödmottagaren. Det blir en betydlig försämring av stödnivåerna 
jämfört med djurägarna i Finland, vilket från djurägarhåll uppfattas som 
orättvist. Jag rekommenderar lagtinget att ta del av en artikel i tidningen 
Landsbygdens folk 12/9 där en mjölkbonde på Åland räknade upp 20 punkter 
som skilde sig från det finländska avbytarstödet, dock till de åländska djurä-
garnas nackdel. Jag ska inte i detta skede räkna upp 20 punkter, men jag re-
kommenderar lagtingsledamöterna att läsa, eftersom man inte alltid tror på 
det jag säger. Även Ålands Producentförbund har påpekat orättvisan som 
uppstår om lagen antas. 

Den mesta exporten av livsmedel som går från Åland idag går till Finland 
därför är det viktigt att vi har likställda förutsättningar att verka på mark-
naden, vilket vi inte kommer att få efter det här lagförslaget. Ytterligare kan 
nämnas den oro som råder på världsmarknaden vad gäller priset på livsme-
delsprodukter, orsaker som ingen jordbrukare kan påverka men som drabbas 
oskäligt hårt tack vare de restriktioner EU har infört mot Ryssland. Ryssland 
i sin tur har infört importstopp av vissa livsmedel och som en följd av det har 
det blivit ett överbud och ett prisras på jordbrukarnas produkter som i för-
längningen kan få ekonomiska följder för den enskilde jordbrukaren, speciellt 
för den som är hårt skuldsatt. 

Utskottet skriver ”landskapsregeringen avser att med investeringsstöd 
stöda de åtgärder som ökar lantbruksföretagens produktionsvolym till en 
nivå där det på hel eller deltid kan anställa en egen personal”. Det är så en-
kelt. Det står inte så många i kö idag för att investera i nya ladugårdar, en 
satsning på 1,5 - 2 miljoner för att skapa sin egen försörjning, med stora skul-
der som följd och med den osäkerhet som råder på världsmarknaden. 

Tilltron till den politiska makten bland jordbrukarkåren är svag, efter ett 
LBU program som klart försämrar verksamhetsförutsättningarna för de 
flesta. Ytterligare en försämring av avbytarsystemet förstärker inte tilltron till 
den politiska makten. 

Jag hoppas att den som lever och är med i den politiska karusellen kom-
mer ihåg att en utvärdering görs av privatiseringen av avbytarsystemet efter 
tre år från ikraftträdelsen av denna lag, samt även en nödvändig inflationsju-
stering. Eller blir det som den utlovade konsekvensanalysen, ingenting. 

Vilka andra yrkesgrupper skulle acceptera en frusen lön på obestämd tid, 
ingen. Klämmarna i reservationen som ÅF har varit med och deltagit i har ltl 
Mats Perämaa klargjort så pass tydligt att jag inte ytterligare upprepar det. 
Jag stöder klämmarna och ltl Mats Perämaas förslag och även att i andra be-
handlingen kommer att överväga att förkasta hela lagförslaget. Tack. 
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Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, fru talman! I utskottet har vi nött och blött och verkligen titta på 
alla olika möjligheter och för mig blev det klart att det handlar om djur, 
man kan inte jämföra det med andra verksamheter, vilket är lätt att göra 
som en före detta egenföretagare. Ni bönderna har haft det bra som haft 
hjälp med vikarier, det har jag fått omvärdera för jag förstår att det är 
djur det handlar om. Men att vi inte överhuvudtaget i betänkandet 
nämner vår oro stämmer inte, vi skriver att ”när det gäller avbrytar-
hjälp vid sjukdomsfall anser utskottet att det är viktigt att landskaps-
regeringen även om avbytarverksamheten privatiseras aktivt medver-
kar till skapandet av ett system som säkerställer”. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Visst står det i allmänna skrivningarna, men hur man 
konkret tänker lösa det problemet det skriver man ingenting om, det 
lämnar man öppet till framtiden. Vem är det som ska lösa det och man 
privatiserar verksamheten? En del av de anställda kommer att vara kvar 
och verka men det säger inte att landskapsregeringen tar tag i hur man 
ska lösa problemet när det blir privatiserat. 

Annette Holmberg-Jansson, replik 

Talman! Vi skriver att vi vill ha ett system som säkerställer att djur och 
djurgårdar inte kommer till skada. Jag vill gärna ha ett konkret förslag 
av ltl Eklund hur ska vi göra för att göra det rätt? 

Ltl Brage Eklund, replik 

Som ltl Mats Perämaa sade tidigare man kan alltid sätta en förskönande 
text en allmän skrivning om att vi ska lösa alla problem, men vad är 
uppföljningen av en allmän text i motiveringarna? Oftast faller det bort 
eller inte följs upp överhuvudtaget. Hur man ska lösa det borde ha 
kommit fram om man gjort en konsekvensanalys. Konsekvensanalysen 
är inte gjord, fast man sprang från vissa politiska partier och delade ut 
lappar till kanske samma åhörare som är här idag om att vi ska nog fixa 
en konsekvensanalys. Var är den idag? Det finns inget underlag för hur 
vi ska lösa problematiken. Det är inte vi från lagtinget som ska göra det. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Anders Englund 

Fru talman! Jag säger som ltl Runar Karlsson att det har diskuterats under 
många år, han nämnde fem år, med tror det är betydligt längre som vi disku-
terat avbytarverksamheten i olika omgångar.  

Det har varit mycket diskussion kring lagförslaget och sedan de kom till 
lagtinget har det skett förändringar i lagstiftningen även ifrån EU. Det har 
skett löneuppgörelser ute i samhället i andra branscher med ett förtecken 
som har plus i lönekuvertet, här är vi beredda att sätta ett minus. Det här är 
något som drabbar många av de mindre gårdarna, de största förlorarna är de 
mindre familjejordbruken och även de som vistas ute i skärgården med sämre 
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kommunikationer om man ska anlita privata avbytare, svårigheter att få tag 
på och svårigheter att få timanställda rent konkret.  

I förslaget från landskapsregeringen finns många vackra formuleringar, 
men hur slår det egentligen? Jag vill inte att någon skugga ska falla på utskot-
tet där har man försökt utrett, men det är inte så lätt, slutsatsen är att vi an-
tagligen är det första parlamentet i EU att godkänna EU-förordningen, nr 
702/2014. Jag tror inte att något parlament som har hunnit med det tidigare i 
och med att här låg det på bordet, meddelande kom i juni och lagtinget upp-
lyste om det i september. 

Alla länder har inte avbytarverksamhet, men i riket har man det och där 
konkurrera vi med våra produkter. I Finland resonerar man på ett annat sätt, 
ltl Brage Eklund hänvisade till Landsbygdens folk, jag har också tagit del av 
artikeln fredagen den 12 september där man skriver ”EU-förordningar som 
gavs i juni nämner som en allmän begränsning att avbytarservicen skulle 
begränsas till tre månader per producent och föräldraledigheten skulle för-
kortas till sex månader men ändå kan finländska föräldra- och vårdledig-
heter fortgå i och med att EU-kommissionen väntas godkänna det fin-
ländska undantaget och motiveringarna för stöd för längre perioder av av-
bytarservice. EU-kommissionen är införstådd med att vi ska få lättnader 
vad gäller riktlinjer för gruppundantagen till statsstöd, berättar Riitta Kuu-
sisto på social- och hälsovårdsministeriet som administrerar avbytarsyste-
met. Vi får ännu inte in de här förkortningarna av rätten till avbytarservice 
i lag här eftersom vi förhandlar om den, försäkrar Kuusisto. I det här skedet 
arbetar de finländska myndigheterna för att inte tillämpa EU-förordningen 
som sådan, det behövs högst antagligen ett godkännande i Bryssel för att 
bibehålla avbytarsystemet inom ungefär samma ramar som hittills. EU-
kommissionen kommer att delges de finländska undantagen till statsstöds-
förordning. Målet är att inte äventyra producenternas sociala trygghet.” 
Vad gör vi på Åland? Äventyrar vi dem? I Finland vill man inte äventyra dem 
men vi är beredda att göra det, det är en svår fråga här.  

Det bästa skulle vara att landskapsregeringen tar tillbaka lagförslaget och 
skjuter fram det med ett eller ett par år, att man hinner sätta sig in i EU-
förordningarna på riktigt, att se hur den marknad dit vi exporterar kommer 
att agera i frågorna. 

Jag föreslår att man tar tillbaka lagförslaget, tack. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Det som ltl Anders Englund tar upp är sanning och 
verklighet. Som ltl Englund vet är han en representant av ett parti som 
har en annan uppfattning. Vad har ltl Anders Englund gjort för att få en 
annan utveckling av avbytarsystemet via sitt parti? Jag uppfattar att ltl 
Anders Englund står bakom lagförslaget som har presenterats. 

Ltl Anders Englund, replik 

Som jag sa tidigare i mitt anförande har det skett förändringar under ti-
den. De sparprojekt som diskuterats har inte heller slagit igenom på nå-
got sätt. Jag nämnde att andra lönegrupper har fått påslag med plus i 
löneförhandlingarna, även om vi har en grupp nu som hotar med strejk 
osv. Här är vi beredda direkt att dra ett minus. Vad gäller tiden med av-
bytarverksamheten var kanske ltl Eklund var med i ett tidigare lagting 
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när vi diskuterade förändringen, jag hade en reservation som man tyckte 
att var nästan för lång från näringsutskottet där jag var ordförande, att 
vi inte skulle göra förändring. Den omröstningen förlorade jag givetvis 
här i salen, vem som stödde den det kommer jag inte ihåg. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Fru talman! Det var då de, nu är vi en annan dager. Nu står vi inför ett 
annat problem, nu står vi inför verkligheten. Faktum kvarstår att cen-
tern står bakom lagförslaget, man har inte jobbat i den riktningen som 
ltl Anders Englund påpekar. Det är oroande att man igen försöker 
svänga om, göra en U-sväng och föreslår ett tillbakadragande av lagför-
slaget. Från oppositionen har vi lyft fram att vi eventuellt kommer att 
lägga fram ett förslag om förkastande. Jag förväntar mig att ltl Anders 
Englund kommer att stiga upp rösta för det. 

Ltl Anders Englund, replik 

Givetvis, lägger man fram ett centerförslag är det klart att man omfattar 
det. 

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

Talmannen 
Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen paragraf för pa-
ragraf. 

Föreläggs 1 §. Godkänd. 

Föreläggs 2 §. Godkänd. 

Föreläggs 3 §. Godkänd. 

Föreläggs 4 §. Godkänd. 

Föreläggs 5 §. Godkänd. 

Föreläggs 6 §. Godkänd. 

Föreläggs 7 §. Begärs ordet? 

Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Det är något oklart i reservationen som vi har lagt, det finns en 
annan ikraftträdelse med anledning av 6 § a som vi kommer att föreslå se-
nare. Jag är osäker om vi behöver rösta om det för att den ikraftträdelsen, via 
landskapsförordning, ska kunna finnas med om vi får gehör för 6 § a. 

Talmannen 
Vi återkommer till 7 §. Begäres ordet? 

Ltl Mats Perämaa 

Jag föreslår att 7 § antas i enlighet med reservationen med den ikraftträdelse 
som beskrivs i reservationen. 

Vtm Viveka Eriksson 

Fru talman! Jag stöder ltl Perämaas ändringsförslag. 
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Ltl Mats Perämaa, understödd av vtm Viveka Eriksson, föreslagit att 7 § godkänns i den 
lydelse det har i lagtingsledamoten Mats Perämaas reservation. Är redogörelsen riktig? 
Riktig. 

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 godkännas? Godkänd.  

Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Med anledning av att frågan avgörs just nu begär jag öppen om-
röstning. 

Ltl Tony Asumaa 

Tack, fru talman! Jag understöder ltl Mats Perämaas förslag om öppen om-
röstning. 

Talmannen 
Öppen omröstning har begärts och kommer att verkställas. Jag ber ledamöterna Danne 
Sundman och Axel Jonsson att biträda vid omröstningen.  

Upprop.  

Omröstningen har resulterat i 15 ja-röster, 10 nej-röster och 5 var frånvarande. 

Lagtinget har alltså godkänt lagtexten enligt utskottets betänkande.  

Begärs ordet ytterligare? 

Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! För att klargöra läget, eftersom ikraftträdelsen röstades ner finns 
ingen anledning att rösta om det materiella innehållet i 6 § a som vi föreslår. 

Talmannen 
Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad. 

Första behandling 

22 Producentansvar för elektrisk och elektronisk utrustning 
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 9/2013-2014) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 13/2013-2014) 
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. 

Diskussion. 

Ltl Christian Beijar 

Fru talman! Social- och miljöutskottet har behandlat landskapsregeringens 
lagförslag angående producentansvar för elektrisk och elektronisk utrustning. 
Utskottet föreslår enhälligt att lagförslaget antas. Genom lagförslaget imple-
menteras Europarlamentets och rådets omarbetade direktiv om avfall som 
utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning. Enligt det om-
arbetade direktivet är målsättningen att 45 procent från och med år 2016 och 
65 procent från och med år 2019 av det elektriska och elektroniska avfallet 
ska insamlas.  

I lagförslaget föreslås att skyldigheten för distributören av elektriska och 
elektroniska produkter att ta emot avfall preciseras. I lagen föreslås även in-
tas bestämmelser enligt vilka distansförsäljare som säljer elektriska och 
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elektroniska produkter ska utse ett behörigt ombud, som istället för produ-
centen ska ansvara för dennes producentansvarigheter i det land till vilket 
produkterna säljs. Det föreslås att även en aktör som är etablerad i ett annat 
land kan utse ett behörigt ombud som i stället för den inhemska producenten 
ska ansvara för dennes skyldigheter. Vidare föreslås att till lagen fogas be-
stämmelser om transport av begagnade elektriska och elektroniska produkter 
till ett annat land. 

För att genomföra bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direk-
tiv om olaglig transport av avfall föreslås att till lagen fogas straffrättsliga be-
stämmelser om olaglig transport av avfall. 

Utskottet konstaterar att de föreslagna ändringarna främjar en effektiverad 
insamling av elektriskt och elektroniskt avfall samt en ökad återanvändning 
och materialåtervinning av sådant avfall och tillstyrker därför lagförslaget. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Tack för redogörelsen från utskottets ordförande. Det 
jag ytterligare vill poängtera och belysa är att det tidigare inte alls fanns 
skyldigheter för butiker. Nu gör den skyldigheten men vi använder oss 
av den självstyrelse vi har möjlighet att göra där vi väljer att använda 
den för att lindra för handeln genom att nyttja minimikraven i EU:s di-
rektiv och inte gå på det som rikslagstiftningen har gått in för. De kunde 
åtminstone vara värt att belysa, eftersom det i remissdebatten lyftes 
fram att vi inte använder vår självstyrelse, vi gör det i det här fallet. Det 
är svårt för oss att ytterligare nyttja självstyrelsen, då skulle vi behöva 
ställa ännu större krav på våra företag. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

 Ltl Anders Eriksson 

Fru talman! Det sägs i framställningen under förslagets verkningar att ökade 
krav på distributörer att mota el och elektronikavfall kan i något fall öka ut-
gifterna för handel. Det är säkert sant, det är något vi från Ålands framtid inte 
ha något emot i det här fallet, som jag sa i remissen kan man konstatera att 
avfallsmängden har ökat med ca 50 procent de senaste 20 åren. De prognoser 
som tas fram pekar på att vi kan ha fyra gånger mer avfall 2050. Någonting 
behöver absolut göras. En stor del av dessa ökade avfallsmängder är elektro-
nik.  

Mot den bakgrunden vill jag upplysa lagtinget det som i förbifarten lästes 
upp av utskottets ordförande ”i lagen föreslås även intas bestämmelser en-
ligt vilka distansförsäljare som säljer elektriska och elektroniska produkter 
ska utse ett behörigt ombud, som istället för producenten ska ansvara för 
dennes producentansvarigheter i det land till vilket produkterna säljs”. Det 
betyder i klartext och de förtjänar att utvecklas, köper man en elektronisk 
produkt på internet är det detta som ska gälla. Därför vore det intressant att 
höra om landskapsregeringen över huvud taget har funderat på det, apropå 
att använda självstyrelsen, hur ska det gå till i praktisk hantering? Ungdomar, 
men även äldre människor köper redan idag en stor del av s.k. små elektronik 
på internet och det är något som kommer att öka, då är det en enorm kon-
trolluppgift som regeringen står framför om man ska få stadgan att betyda 
något i praktisk politik. 
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Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Nu sitter jag inte landskapsregeringen, det som ltl Er-
iksson lyfte fram är av betydelse och det finns en stor utmaning i att 
varje medlemsstat att få detta att fungera i praktiken. Det förutsätter ett 
mycket nära samarbete mellan myndigheter att få kommunikationen att 
fungera och det åligger alla medlemsstater i EU att hantera frågan. Det 
kommer att vara en utmaning att få det att funka när internet är globalt, 
det förutsätter samarbete. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är vi helt eniga om ltl Carlsson och jag. Problematiken, möjligheten 
ville jag lyfta att det inte skulle försvinna i förbifarten. Det är varje med-
lemsstat som ska ansvara för detta men vad blir det självstyrda landet 
Ålands roll i sammanhanget? Det är något som är värt att fundera en hel 
del över. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen 
vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet. Föreläggs förslaget till 
landskapslag om renhållning för godkännande? Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets 
första behandling är avslutad ärendets första behandling är avslutad. 

Remiss 

23 Tillväxt- och hållbarhetsfond 
Ltl Mats Perämaas m.fl. åtgärdsmotion (MOT 2/2013-2014) 
Ärendet avförs. 

För kännedom 

24 Godkännande av ramavtalet om partnerskap mellan EU och Republiken Filippinerna 
Landskapsregeringens svar (RP 8/2013-2014-s) 
Republikens presidents framställning (RP 8/2013-2014) 
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 17 september 2014. 

25 Godkännande av ramavtalet om partnerskap mellan EU och Socialistiska republiken 
Vietnam 
Landskapsregeringens svar (RP 11/2013-2014-s) 
Republikens presidents framställning (RP 11/2013-2014) 
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 17 september 2014. 

4 Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2013 
Landskapsrevisionens berättelse (RB 2/2013-2014) 
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 17 september 2014. 

26 Landskapslag om lagtingsledamöternas arvoden och kostnadsersättningar 
Talmanskonferensens lagförslag (TMK 3/2013-2014) 
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 17 september 2014. 

Plenum slutar 
Nästa plenum hålls 17.09.2014.  Klockan 13.00 hålls en frågestund och klockan 14.20 
plenum. Plenum är avslutat. 
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Frågestund börjar 

1 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen  
(F 3/2013-2014) 
Till dagens frågestund har följande lagtingsledamöter anmält att de önskar ställa en 
fråga enligt 35 § i arbetsordningen ltl Brage Eklund och ltl Anders Eriksson.  

Frågan tillsammans med en eventuell motivering får räcka högst en minut. För svaret 
på frågan får användas högst två minuter. Sedan frågan besvarats får frågeställaren 
yttra sig högst två gånger. Den minister som besvarat frågan har rätt att yttra sig efter 
varje sådant anförande. Samtliga dessa anföranden får räcka högst en minut.  

Talmannen har rätt att avbryta diskussionen när hon anser den ställda frågan tillräck-
ligt belyst. 

Ltl Brage Eklund 

Tack, fru talman! Min fråga rör Eckeröhallen. Den har nu snart funnits i 15 
år. Fortfarande har det inte blivit en slutlig lösning på avrinningen av dag-
vattnet och bevattningen från hallens dränering. Det sista som man begärde 
från landskapsregeringen var att miljö- och hälsoskyddsmyndigheten skulle 
undersöka möjligheterna att torrlägga den flada som vattnet ska rinna ige-
nom så att man kunde sänka nivån på en naturlig nivå. 

ÅMHM:s beslut avråder det här, om jag har förstått saken rätt, och då står 
man fortfarande på ruta ett ända sedan hallen byggdes. 

Min enkla fråga är: Vad tänker landskapsregeringen göra nu? Nu har man 
gått igenom alla processer för att undanhålla eller vidta åtgärder för att göra 
någonting åt det här. 

Minister Wille Valve 

Jag tackar ltl Eklund för frågan. Landskapsregeringen kommer att ta upp frå-
gan med den behöriga byggnadsbyrån och fråga i vilket skede detta ligger.  

Ltl Brage Eklund 

Tack, fru talman! Det är ju inte förenligt med god förvaltningssed att man 
förvaltar sina fastigheter och egendomar på det viset som man har gjort med 
Eckeröhallen. Det har varit ett känt problem länge. Det har varit översväm-
ningar, delvis har vatten trängt upp på den befintliga mattan där. I förläng-
ningen kommer det att bli problem med mögel och fuktproblem. Snart går 
man mot en ny runda för att diskutera fortsättningen på driften av hallen.  
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Hur har landskapsregeringen tänkt att man ska få någon som är intresse-
rade av att driva eller köpa Eckeröhallen om man inte vidtar de åtgärder som 
man borde ha gjort från början och som står i byggnadslovet? 

Minister Wille Valve 

Det som ltl Eklund säger låter mycket allvarligt. Som ansvarig minister kom-
mer jag att kontrollera upp det. Generellt sett kan sägas att stor del av bygg-
nadsbyråns fokus har legat på samordnandet av ett nytt fastighetsverk vars 
första fas kommer att förverkligas under 2015. Det nya fastighetsverket 
kommer att förvalta byggnader och områden som landskapet har i ägo. 

Jag kommer att ta tag i den här frågan. Jag kommer att ta reda på mera 
och jag återkommer till ltl Eklund med ett svar så fort jag har mera torrt på 
fötterna än vad jag har just nu.  

Ltl Brage Eklund 

Tack, fru talman! Jag kan förstå det. Minister Valve är ny på sin post och är 
kanske inte insatt i det här ärendet. För många av ledamöterna i landskaps-
regeringen är inte det här ärendet okänt. Man har vid olika tillfällen påpekat 
det här problemet. Man har till och med rekommenderat landskapsregering-
en att rörlägga under den nuvarande gång- och cykelbanan. Men då sades det 
vara en omöjlighet på grund av att man eventuellt kunde torrlägga den här 
fladan. Efter det så tog man ett beslut och gav uppdrag åt miljö- och hälso-
skyddsmyndigheten att titta på möjligheterna att torrlägga fladan. Hur reso-
nerar landskapsregeringen där? Det är inte konsekvenser i de här åtgärderna. 
Man förorsakar en enskild privat markägare problem och som ska försvara 
sig mot det här. 

Minister Wille Valve 

Den sistnämnda frågan kan jag tyvärr inte svara på. Jag lovar att ta reda på 
och återkomma till ltl Eklund med besked i frågan. 

Talmannen 
Följande frågeställare är ltl Anders Eriksson, varsågod. 

Ltl Anders Eriksson 

Det här är kanske inte den största frågan som jag har ställt genom åren. 
Det sägs att regeringen inte ska driva företag. Man ska skapa förutsätt-

ningar och det håller jag helt och hållet med om. Man ska bygga infrastruktur 
och inte förstöra fungerande infrastruktur. 

Frågan handlar specifikt om hamnen i Bartsgårda, en mycket viktig infra-
strukturell hamn för norra Åland. Vi har farleder, vi har kaj där och det har 
funnits en lastramp där, jag har faktiskt inte hunnit kolla upp om den är kvar. 
Vi har till och med en krönt och godkänt våg där.  

Min fråga är: Varför har inte landskapsregeringen säkerställt att hamnen 
och dess infrastruktur kan användas framöver?  

Minister Fredrik Karlström 

Tack, fru talman! Det är en ganska aktuell fråga som ltl Eriksson ställer. Sva-
ret är egentligen ganska enkelt. Hamnen kom till för lite drygt 10 år sedan när 
man skulle skeppa sockerbetor ifrån Åland. Det var själva grundanvändning-
en av den hamnanläggningen. Det fanns ett arrendeavtal som gick ut det här 
året om jag minns rätt. Vi tittade då på om avtalet skulle förlängas och vilket 
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ändamål den här hamnen hade. Då konstaterade vi att sockerbetor inte 
längre är någon stor exportvara från Åland.  

Vi hade en diskussion inom avdelningen och även med trafikavdelningen 
om det fanns ett behov av landskapet att ha den här hamnen i sin drift. För 
marken är inte vår, den är på arrende. Vi har också sagt i en budget, jag 
kommer inte ihåg i vilken, att de hamnar vi inte använder och de anläggning-
ar vi inte har nytta av ska avyttras. 

Sedan visade det sig att markägaren inte var intresserad att förlänga ar-
rendet med landskapet gällande den här hamnen. Då konstaterade vi totalt 
att det inte fanns något stort samhällsintresse för landskapet att jobba vidare 
med just den hamnanläggningen. Efterfrågan är så liten och den stora sam-
hällsnyttan är inte i förhållande till vad det skulle kosta att eventuellt köpa 
området eller lyckas förlänga avtalet och hålla hamnanläggningen i sådant 
skick som krävs för att kunna användas för framtiden. 

Ltl Anders Eriksson 

Jag är 54 år och jag kunde inte ens prata när jag var dit första gången, så 
hamnen är mycket, mycket äldre än 10 år som sades. Det är inte den största 
frågan men den är trots allt viktig. 

När det gäller transporter av spannmål härifrån Åland så är det definitivt 
den sista spiken i kistan om man ska försöka få igång sockerbetsodlingen 
igen. Lönsamheten inom den odlingen ökar på den finska sidan och det kan 
man behöva titta på.  

Hamnen är också viktig när det gäller att ta förnödenheter hit; kalk, konst-
gödsel och bulkvaror överhuvudtaget. Och, minister Karlström, det är ju inga 
pengar vi talar om, 2 000 euro i året har landskapsregeringen betalat i ar-
rende samt vägunderhåll för en 200 meters vägstump som man överhuvud-
taget inte har underhållit.  

När det sägs att markägaren inte ville förlänga så konstaterar jag att då står 
ord mot ord. Enligt media säger markägaren att man inte har fått några pro-
påer från landskapsregeringen att man vill förlänga det här avtalet. Jag vet 
inte vad som gäller därvidlag, men det är synd att man har släppt hamnen.  

Talmannen 
Tiden är ute! 

Minister Fredrik Karlström 

Kort svar igen. Det är två avdelningar som har haft hand om det här ärendet. 
Näringsavdelningen har haft hand om det i form av den som har haft syftet 
att exportera sockerbetor en gång i tiden. Det var det som gällde tio års ar-
rendeavtal, givetvis har hamnen varit där länge. Avtalet gick ut och vi såg ing-
en stor nytta med att fortsätta med det här avtalet. Det ligger sedan på trafi-
kavdelningen att handha sin verksamhet. Trafikavdelningen konstaterade att 
det skulle kosta en hel del att underhålla den här utrustningen framöver.  

När den här diskussionen var upp kom det till min kännedom att markäga-
ren inte riktigt har varit intresserad att arrendera ut den för att landskapsre-
geringen inte har visat något intresse att arrendera eftersom behovet inte rik-
tigt har funnits. 

Däremot vet vi att eventuella tänkbara entreprenörer nu gör ett avtal själva 
med markägaren och får saker och ting att fungera utan landskapets inbland-
ning. 
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Ltl Anders Eriksson 

Det är säkert bra. Är vi överens, om det jag sade inledningsvis, att landskapet 
inte ska driva företag men man ska skapa infrastruktur? Det här är viktig in-
frastruktur. 

Enligt media säger Carita Blomsterlund, som är företrädare för markägar-
na, att hon fick besked för ett år sedan att landskapsregeringen inte tänkte 
förnya arrendeavtalet. Jag tror inte man ska skylla på markägaren. 

Tittar vi på jordbruksnäringen så har vi ett riktigt, riktigt dåligt år bakom 
oss snart. Det har varit extrem värme och torka. Vi har flera tusen ton havre 
som överhuvudtaget inte duger till. Vi har katastrofalt dåliga priser. 

Med all respekt, mot den bakgrunden, jordbruksminister Karlström så 
skulle det vara enormt viktigt att man kunde minimera kostnaderna på alla 
tänkbara sätt. Jag tycker att det är synd att man faktiskt släpper iväg en så 
här pass viktig infrastrukturell sak som den här hamnen har varit och som 
den också kunde vara framöver. 

Minister Fredrik Karlström 

För drygt 1 1/2 år sedan när den här frågan kom på tal om att arrende skulle 
förlängas så såg vi att det inte fanns ett behov just nu att satsa på den hamn-
anläggningen på en arrenderad mark. Sålunda förlängde vi inte det avtalet 
som gick ut. Det är väldigt enkelt. 

Om jag inte minns helt fel så har vi skrivit att de hamnområden som vi inte 
har behov av kommer vi inte heller att underhålla. Markområdet är inte vårt. 
Jag skyller inte på något sätt på markägaren. Det är helt enkelt så att vi för 
1 1/2 år sedan inte såg något behov av en hamn som inte längre användes för 
export av sockerbetor eller att hamnen eventuellt någon gång skulle behövas 
igen. Det finns säkert behov av bulkhamnar på Åland vilket också har disku-
terats i den här salen, eventuellt Möckelöområdet som landskapet äger.  

Frågestunden slutar 
Frågestunden är därmed avslutad. Kan lagtinget omfatta att nästa plenum idag inleds 
redan klockan 13.45? Omfattat. Nästa plenum hålls idag klockan 13.45.  
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Plenum börjar 
Närvaroregistrering. 25 ledamöter närvarande. 

Följande ledamöter anhåller om befrielse från dagens plenum: Christian Beijar på 
grund av deltagande i Nordiska ministerrådets konferens ”Jakten på en hållbar nordisk 
välfärd” i Köpenhamn, Axel Jonsson på grund av deltagande vid Skottlands folkom-
röstning, Jörgen Pettersson på grund av uppdrag för Nordiska rådet i Helsingfors och 
Danne Sundman på grund av sjukdom. Beviljas. 

Meddelanden 
Talmannen meddelar att justeringsutskottet idag har valt ltl Igge Holmberg till viceord-
förande. Antecknas. 

Presidiet har beslutat att ärende nr 1, tilläggsbudgeten, upptas till behandling efter 
första och andra behandlingarna på dagens lista. Antecknas. 

Remiss, fortsatt behandling 

1 Förslag till andra tilläggsbudget för år 2014 
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 4/2013-2014) 
Budgetmotionerna (BM 56-58/2013-2014) 
Diskussionen i ärendet inleddes 15.09.2014. Kvar på talarlistan står: Lagtingsledamö-
terna Barbro Sundback och Anders Eriksson, ministern Veronica Thörnroos, lagtingsle-
damöterna Mika Nordberg, Tony Asumaa, Karl-Johan Fogelström, Torsten Sundblom 
och Danne Sundman. 

Ltl Barbro Sundback 

Tack, fru talman! Socialdemokraterna stöder regeringen Camilla Gunells be-
slut att en ny Vårdöbro ska byggas och vara färdig senast inom fem år. Vårt 
ställningstagande grundar vi på de utredningar som regeringen har tagit fram 
och diskussioner som vi har haft med trafikavdelningens ansvariga tjänste-
män på det här området. 

Dessa utredningar är offentliga och tillgängliga för alla. De är gjorda av två 
oberoende professionella utredare på det här området; Destia och Projekten-
gagemang. Enligt båda utredningarna och de ansvariga tjänstemännen är 
Vårdöbron i mycket dåligt skick. Bron består av tre delar; ett brolock, ett mel-
lanstöd bestående av stålbalkar och pelare och sedan en del till under vattnet 
av mellanstödet som består av pelare och fundamentet. Bron är byggd i be-
tong och stål. Betongen är allvarligt skadad i hela projektet. Av utredningarna 
finns det tre olika faktorer som bidrar till att betongen långsamt men säkert 
spricker. Det är frågan om att betongen eller själva cementpastan innehåller 
för lite luftbubblor. Det här betyder att när fukt tränger in så sprängs be-
tongen sönder. En till bidragande orsak är den så kallade kiselalkaliereakt-
ionen som har ungefär liknande verkan. Det tredje är att det finns höga klo-
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ridhalter i delar av betongen under stålbalkarna. Allt detta gör att betongen i 
varierande grad är skadad och på vissa ställen allvarligt skadad. Sprickbild-
ningarna i betongen har lett till att de armeringar som finns inne i betongen 
har börjat rosta och då sprängs betongen sönder ännu mera. Det är en kort 
förklaring till det katastrofala läget som bron befinner sig i. Betongen är med 
andra ord inte hållbar och dess bärighet är försämrad. Man kan säga att den 
här bron inte bara är gammal och trött utan den har allvarliga konstruktions-
fel.  

Till detta kommer ytterligare att stålbalkarna, som finns mellan broloppet 
och pelarna, rostar alltför snabbt. Den så kallade cortenstålen som den är 
byggd av har visat sig att inte fungera som teknikerna tänkte sig. När bron 
byggdes var det en nyhet att man skulle bygga med det här stålet och det 
skulle då rosta till en viss grad och vara på det viset ett hölje mot fortsatt 
rostning. Men det har visat sig att detta inte är fallet, utan korrosionen fort-
går och det bidrar naturligtvis att stålbalkarna inte har samma bärighet som 
de borde ha eftersom de helt enkelt rostar ner långsamt men säkert. 

Med andra ord, fru talman, vi socialdemokrater anser att det inte finns 
förutsättningar att reparera den här bron, inte heller ekonomiskt är det nå-
gon strålande affär. Om man reparerar bron för 5 miljoner och den håller 30 
år så måste man i alla fall bygga ny bro eller om den håller 60 år så måste 
man bygga en ny bro efter 60 år och om man jämför det med en ny bros kost-
nad på 10 miljoner som har en livslängd på 120 år. När 60 år har gått så 
måste man investera i en ny bro och då har man räknat ut att kostnaden blir 
ungefär 120 miljoner. Snålheten bedrar visheten i det här fallet om man tror 
att man kan reparera den här bron. Man kan ju inte jämföra en livslängd för 
en kostnad på cirka 5 miljoner som är bara 60 år med en ny bro som har en 
livslängd på 120 år. Det är verkligen att jämföra äppel och päron som det 
brukar sägas här.  

I diskussionerna, som vi har hört här, har det framförts alla möjliga argu-
ment för att reparation är att föredra framom att bygga en ny bro. Det huvud-
sakliga argumentet som jag har hört är inte att det blir en bättre bro, starkare 
bro, att den håller längre eller någonting utan det enda argumentet har varit 
att det blir billigt. Kortsiktigt, ja, men vi som politiker och samhällsansvariga 
ska tänka långsiktigt. Man har sagt att det inte finns några utredningar om en 
ny bro kan byggas. Det stämmer inte! Det finns sådana utredningar och de 
pågår ytterligare just nu. Enligt trafikavdelningens ansvariga tjänstemän är 
det möjligt att bygga en bro intill den nuvarande, helst så nära som möjligt 
för att undvika alltför mycket nya vägdragningar. Det argumentet faller na-
turligtvis då med den saken. 

Det andra som har framförts var att den gamla bron blir en stor risk jäm-
fört med gamla Marsundsbron. Nu har vi fått höra att en fiskare har tittat på 
det här och kommit fram till att Marsunds gamla bro är väldigt farlig. Och 
fiskare, som alla andra, har rätt att ha sina åsikter. Frågan är om det är den 
sakkunskap som vi ska bygga våra argument på? I en av dagens tidningar kan 
man läsa den motsatta åsikten framförd av experter på betong. Ja, vem har 
rätt, experter på betong eller en politiker som hänvisar till en fiskare? Det är 
väl ungefär den diskussionen som vi måste klargöra. 

En annan politiker har sagt att fundamenten och pelarna under vattnet är i 
prima skick. Ja, grundat på vad då? I alla fall inte på de här utredningarna 
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som är offentliga. Av dessa utredningar framkommer att det inte står så bra 
till som man kanske skulle önska.  

Denna kloridhalt innebär sannolikt risk för kloridinitierad armeringskor-
rosion, det är under vattnet säger den ena utredningen och ännu mera i den 
finska utredningen. Men jag har förstått att den svenska utredningen i mån-
gas ögon är mera trovärdig än den finska. I de här utredningarna finns det 
heller inte några bärande argument för att det skulle vara så bra under vatt-
net vad gäller betongens och armeringens tillstånd. 

Fru talman! Även om man reparerar den här bron så måste man bygga 
brolocket enligt dagens standard. Den blir betydligt mycket tyngre än den 
nuvarande bron. Dessutom finns det ytterligare en risk till, förutom allt det 
jag sade om de övriga konstruktionernas brister och skador, det är att de 
bristfälliga fundamenten och stålbalkarna ska bära ett ännu tyngre brolock än 
idag. 

Fru talman! Vi har inte funnit några som helst argument som skulle tala 
för att det är klokt att reparera Vårdöbron som är så skadad som den är. Det 
har också sagts att cortenstålet inte alls är undersökt. Vi vet inte hur det är, 
med det är undersökt av Vägverket mellan åren 1982-2003. Den bro som den 
bland annat undersökte var Vårdöbron. Slutsatsen enligt de teknikerna var 
att man inte ska använda cortenstål i så kallade aggressiva miljöer, dvs. i 
havsmiljö med mycket salt och fukt och inte heller i storstadsmiljöer och det 
görs heller inte idag.  

Fru talman! De som hävdar att en reparation av bron skulle vara likvärdig 
med att bygga en ny, de har en tung bevisbörda framför sig. Det hjälper inte 
att hänvisa till anonyma källor och uttalanden av vänner och bekanta. Det 
gäller nog att lägga fram fakta och också är vem som står bakom dessa fakta 
och det har vi inte fått belägg för efter den senaste diskussionen. Det var nog 
väldigt mycket att visa musklerna och den ena är bättre än den andra. Det 
förakt, som fanns i diskussionen mot landskapets förvaltning och tjänstemän, 
berörde mig verkligen illa. Är det så att deras arbete och de här utredningar-
na inte har tillräckligt värde och trovärdighet enligt de som vill reparera? I så 
fall tycker jag att ni ska säga klart ut på vilka punkter ni misstror de här ut-
redningarna.  

För socialdemokraternas del står vi fast vid regeringens beslut och vi hop-
pas att det här ska förverkligas så snabbt så möjligt eftersom hela den här 
regionen, så vitt jag kan förstå, vill ha en bro. Under byggnadsskedet vill man 
kunna resa snabbt och säkert och inte med någon vajerfärja eller via ponton-
broar, utan man vill använda den gamla bron. Tack, fru talman. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Tack, fru talman! Varje debattör i den här frågan väljer att citera det 
som man tycker att stöder ens egen tanke. Där har säkert jag också gjort 
något fel. Låt mig nu redogöra för vad Destia skriver när det gäller repa-
ration av bron, som de huvudsakligen hanterar i sitt utlåtande. Det är 
mycket lite utrett om byggandet av ny bro. Jag citerar:” Det är klart att 
betongdäcket bör i sin helhet förnyas inom de närmaste åren. Ett nytt 
brolock medför högre egen vikt, därför blir man tvungen att också för-
stärka stålkonstruktionerna under byggnaden. Samtidigt med denna 
förstärkning kan man uppgradera stålkonstruktionerna och under-
byggnaderna så att högre trafiklast kan tillåtas, uppkomna skador åt-
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gärdas och en fortsatt livslängd på minst 50 till 60 år säkerställas. 
Man måste utgå ifrån att bron kan åtminstone enkelriktat användas 
under denna reparationstid på 1 1/2 år. Tiden för färdigställande av en 
ny bro beräknas vara cirka 4 år.” Sedan har man en kalkyl som säger 
att reparation för trafik är 5,1 miljoner.  

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, då får jag väl citera följande sida i utredningen där Destia undrar om 
man reparerar. ”Vilken livlängdsklass vill man då ha på en reparation? 
Klarar brons stålbalkar de nya bestämmelserna? Dessa bör sannolikt 
förstärkas, eventuellt bytas ut. Klarar brons grundläggning de nya 
lasterna? Hur löser man trafiken under byggtiden? Tillfällig bro? Båt-
förbindelse eller reparation av trafik? ”Den frågan, om man reparerar, 
har vtm Roger Jansson svar på antar jag, men vi vill gärna höra det och 
välgrundat i så fall. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Talman! Destia skriver vidare: ”Kostnadskalkylen påvisar att det är 
fördelaktigare att reparera den gamla bron. Det finns en hel del osä-
kerhet vad gäller genomförbarhet och kostnader för reparationsar-
betet. Detta gäller bland annat hur broloppet ska förnyas under på-
gående trafik och hur förstärkandet av genomrostad stålbalk av cor-
tenstål kommer att lyckas. Innan det slutliga beslutet görs för reparat-
ion bör dessa arbeten noggrannare planeras. I samband med denna 
planering kommer det också fram hur många dagar bron måste helt 
stänga för trafik.” 

I den svenska utredningen talar man om att; ”det bör påpekas att 
man inte bör reparera för mindre än 50 till 60 år. Grovt uppskattat 
blir kostnaderna minst 55,5 miljoner.” 

Hur kan någon i den här salen stå och säga att de här båda utlåtan-
dena är sådana att en reparation inte skulle vara möjlig och inte skulle 
vara ekonomiskt försvarbar eller teknisk försvarbar? Det är bara att läsa 
innantill!  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Utredningarna visar på olika alternativ där reparation är ett alternativ, 
men de rekommenderar det inte. Kortsiktigt är det förstås mer fördel-
aktigt att betala 5 miljonär än 10 miljoner. Men man ska se de här båda 
investeringarna i ett perspektiv på 120 år, då blir det helt andra siffror. 
Enligt de här rapporterna är livslängden för nybyggnad av bron 120 år. 
Jag citerar: ”Med en ny bro slipper man osäkerheter beträffande even-
tuella nya uppkomna problem som en gammal reparerad bro kan 
medföra. Den nya bron skulle då klara de nya lastbestämmelserna 
samt ha en livslängd på 120 år. Den gamla bron kan under byggnads-
skedet nyttjas av trafikanter. En ny bro skulle uppskattningsvis kosta 
cirka 9-10 miljoner.”  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Ltl Sundback säger här att en ny bro håller 120 år. Jag 
är ingen ingenjör, men jag brukar ibland ringa och fråga ingenjörer hur 
det förhåller sig. Svaret brukar bli; det är vanskligt att säga en ny bro 
håller 120 år. Det är mycket vanskligt. Det är mycket med underhållet 
som kan påverka det. Jag skulle vilja varna för att ta i, att bron säkert 
håller 120 år, man kan nog tidigare också få stå där med lång haka. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Det är klart att man kan ringa till alla möjliga ingenjörer 
och få kloka svar och råd. Men nu är inte det här är fråga om någon en-
staka ingenjör utan det är företag som bedriver verksamhet för att de är 
experter inom det här området. Experter kan också ha fel men om vi ska 
tro på någonting så tror vi faktiskt på systematisk ansvarsfull utredning 
där man också beskriver de ekonomiska förutsättningarna. Sedan vet 
ingen av oss om bron håller 120 år, men offentligt gör man klart att det 
är ambitionen. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Tydligen hamnar man in i den här debatten också för 
att man uttalade sig igår att Marsundsbron var en fara för båttrafiken. 
Jag har överhuvudtaget inte sagt att hållfastheten i Marsundsbron är då-
lig eller bra. Jag har inte sagt det. Att tidningarna utvecklade den delen 
får ansvariga tjänstemän och vem det nu är som har beordrat att titta på 
hållfastheten stå för. Förvånande är att de kunde vara så snabba. På en 
dag konstaterade de att den var hållfast utan att ha gjort desto mera 
prover. Då fungerade det snabbt. 

Barbro Sundback förlöjligar vad fiskare eller båtförare har sagt sam-
tidigt som hon säger att man inte ska förakta andras åsikter. Det här går 
liksom inte riktigt ihop. Alla har rätt att ha en åsikt och den ska man ta 
del av. Man behöver inte undervärdera ens åsikter. Jag tror inte att fis-
karen överhuvudtaget har sagt någonting om hållfastheten. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Om ltl Brage Eklund skulle vara mindre känslosam och lyssna på vad jag 
sade så sade jag att fiskare har rätt till sina åsikter. Jag tror mera att det 
är budbäraren som bör vara kritisk med vad han för fram här i salen. 
Några andra fakta har vi ju inte från ltl Brage Eklund. Var och en får ha 
sin åsikt i den här frågan också. Vi stöder oss på utredningar och sådana 
som, enligt alla formaliteter, anses vara experter.  

Det var väl bra att förvaltningen var snabb, vad det nu sedan berodde 
på, för mest så står Ålands Framtid här och gnäller om förvaltningen 
och hur långsam den är. Men nu passade det tydligen inte! 
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Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Vi har inte gnällt om förvaltningen överhuvudtaget. 
Jag blev bara förvånad att det kunde gå så snabbt i den här undersök-
ningen när de har hållit på så länge för att få fram resultatet från Vårdö-
bron. Det har varit noggranna undersökningar och fortfarande finns det 
delar i gamla bron som inte är tillräckligt undersökta. Jag tror inte att 
hållfasthetsprov är gjorda på cementen. Jag har överhuvudtaget inte be-
rört Marsundsbrons hållfasthet, utan jag berörde trafikfaran för båttra-
fiken samt att det inte finns miljötillstånd för att ha bron stående där 
idag. Det är ännu mera förvånande. Alltid när man tar upp den här frå-
gan så förlöjligas det lite om att det är bra utsikt när man står där och 
man tar upp fiskare och allt möjligt, men tyvärr så får vi ju inte beträda 
bron.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det är ju bra att ta Marsundsbron som ett parallellfall. Men då skulle det 
vara viktigt att använda sig av relevanta variabler och inte gnälla i all-
mänhet på förvaltningen och tidigare regeringar. Vad vill ltl Brage 
Eklund ha sagt med resonemanget om Marsundsbro i förhållande till att 
reparera eller bygga ny Vårdöbro?  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl John Hilander, replik 

Tack, talman! Ltl Sundback nämnde Marsundsbron. Jag är verkligen in-
tresserad av att höra hennes syn på principer på vad som gäller land-
skapet kontra det privata när man bygger. Gäller inte samma regler när 
det gäller miljötillstånd? Vid Marsundsbron finns ett av de viktigaste 
lekområden för fisk och det förekommer väldigt stora vattengenom-
strömningar. Hur ser du på det?  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, jag tror att jag måste agera talman; den frågan hör verkligen varken 
till tilläggsbudgeten eller till Vårdöbron. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Destias rapporter är givetvis innehållsrika och grundar sig 
på kompetens. Vi kunde konstatera häri lagtinget i samband med någon 
budgetbehandling här tidigare senaste vinter att Destia inte hade utrett 
Vårdöbron tillräckligt. Detta kom också landskapsregeringen fram till 
genom att de beställde ytterligare en utredning som, enligt den diskuss-
ionsbeställning som föregick i lagtinget, skulle gå ut på att se på funda-
menten och hållfastheten av betongen under vattnet. Såsom jag läser 
Projektengagemangs rapport så har man gjort ett antal provborrningar, 
kanske inte tillräckligt i fundamentet men man har gjort provborrning-
ar. Man konstaterar att tryckhållfastheten av provborrningarna av be-
tongen är god och kanske till och med lite bättre än man kunde förvänta 
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sig. Det finns klorid i viss mån vid ytan men begränsat längre in, nor-
mala halter således.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, då borde nog ltl Perämaa läsa lite bättre på sidan 1647 tycker jag. Det 
är här som det negativa kommer fram. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag har läst det och diskuterat det med många parter. Jag 
säger precis som det är. Jag har också diskuterat frågan med åländska 
entreprenörer som är experter på det här området och försökt göra tolk-
ningar av det som sägs av provborrningarna. Tryckhållfastheten i be-
tongen är god, till och med bättre än förväntat i de provborrningar som 
har gjorts i fundamenten. Det går inte att hävda att betongen i funda-
menten skulle vara dålig. Det kan vara så att det krävs ytterligare under-
sökningar. Men det finns ingenting i den svenska rapporten som dömer 
ut fundamenten. Tvärtom, resultatet får nästan anses gott. Som jag sade, 
kloridhalten vid ytan är förhöjd. Den är någorlunda måttlig lite längre 
in, men det är precis sådana halter som man kan förvänta sig av vilken 
betong som helst under vattnet. Även vid en ny bro kommer kloridsal-
terna att tränga in i betongen, så gör de alltid. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, men det är ju fel på betongen, del av bron. Ja, i stora delar är det så 
och det ni diskutera närmare i finansutskottet. Men jag varnar för ent-
reprenörperspektivet. Vet ltl Perämaa hur många år en entreprenör ska 
garantera bron? 2 år, av 30 eller 60 i det här fallet! Det är klart att man 
kan tycka både det ena och det andra. Det är inte en neutral bedömning 
och en analys och det är nog detta som har vilselett många i den här de-
batten. Man hör en entreprenör som delvis nästan verkar vara part i den 
här frågan. Det är inte respektingivande med tanke på allmänna medel. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Englund, replik 

Det här var ett mycket bra och intressant anförande. Man kan bara kon-
statera att Sundback verkligen har tagit reda på fakta om den här bron. 
Det är verkligen mycket bra, berömvärt till och med.  

I förslaget här tar man dessutom i beaktande trafiklösningarna under 
perioden och det är oerhört viktigt att trafiken fungerar. Det är jättebra 
för ofta framkommer det inte i de andra rapporterna hur man löser tra-
fiken. Det kan vara stora siffror som slår mot egna företag, näringsliv 
och pendlare.  

Jag tycker att det var ett mycket bra anförande och jag tror att hela 
den socialdemokratiska gruppen står bakom det här. Det var så pass bra 
så att jag nästan skulle kunna skriva under på att rösta på ltl Sundback i 
nästa val om hon ställer upp. Det här var bra! 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Valet får vi återkomma till. Det är precis som ltl Anders Englund säger, 
man underskattar vad befolkningen vill i den här regionen. Politikerna 
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måste ha örat mot bron i den här frågan, det är så. Man måste också 
lyssna på experter inte partsbundna, mer eller mindre, entreprenörer 
som vill ha jobb och som har två års garanti. Bron ska hålla bra mycket 
längre. Lyssna på vad människorna i den här regionen vill ha! 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Anders Eriksson 

Fru talman! Jag noterade att socialdemokraterna i sitt gruppanförande bara 
tog upp tunga tekniska frågor om broar och betong. Ålands Framtid vill också 
lyfta upp lite mjuka värden. Jag vill gärna börja med förslaget om löneskill-
nader mellan män och kvinnor.  

Kartläggningen som man tar upp i detaljmotiveringarna på sidan 3; ”att 
man ska ta reda på vilken kravnivå arbetena är placerade och bedöma om 
arbeten som de facto är lika krävande har placerats på samma lönenivå, 
det tycker jag att är intressant. Man säger också; ”resultatet från lönekart-
läggningen kommer att användas som underlag för kommande förhand-
lingar och uppjusteringar för att på sikt rätta till eventuella omotiverade 
skillnader i lönesättning gällande likvärdiga tjänster.” Det finns en pott på 
200 000 euro för detta och det stöder vi från vår sida. Men jag förstår inte 
formuleringen eventuella. Jag tycker att man borde gå in för det här. Det är 
ett bra förslag, måttfullt och bra och det står vi bakom. 

Även utvecklingsarbetet under 43.01.05, en digital hantering av olika an-
sökningar, är någonting som ligger i tiden. Här är det väsentligt att man tar 
ett helhetsgrepp. I alla sammanhang där man gör investeringar i infrastruk-
tur, om det så är datateknik eller någonting annat, så ser man vad man kan 
spara in på personella resurser för att tjäna pengar. Jag undrar om den biten 
är med? Det behöver finans- och näringsutskottet i så fall titta på. Det här är 
ett förslag som ligger i tiden. 

Finansminister Nordlund och jag hade redan ett replikskifte om museiby-
rån så jag tänker inte gå in så väldigt mycket på det. Men som jag sade i det 
replikskiftet så hittade jag enbart 700 000 euro i budgeten i år för ventilation 
och nu förefaller det landa på 2,6 miljoner. Det är en enormt stor skillnad. 
När jag frågade efter orsaken så ville finansminister Nordlund inte riktigt gå 
in på det. Man fick lite uppfattningen om att det är någonting som inte riktigt 
tål dagens ljus. Jag hoppas att det inte är så. Finans- och näringsutskottet kan 
i så fall titta lite mera på det.  

Den fjärde punkten jag vill ta upp är Ålands polismyndighet. Jag vet inte 
vilken gång i ordningen men det är åtminstone mera regel än undantag att 
man kräver tilläggsanslag för oförutsedda personalkostnader. Det här håller 
inte längre, finansminister Nordlund, nu måste man också inom den här 
myndigheten, likaväl som inom alla andra, se till att man håller antagna bud-
getar. Det har faktiskt pratas om att det inte skulle vara desto mera tilläggs-
budgeter men här står vi igen. 

Den femte punkten jag vill ta upp är ytterligare anslag för arbetslöshetser-
sättningarna. Jag har noterat att regeringsföreträdare flera gånger har sagt 
att vi har betydligt lägre arbetslöshet här på Åland så det är inte något större 
bekymmer. Men i verkligheten är det hundra ålänningar fler än för ett år se-
dan som är arbetslösa idag och det tycker vi från Ålands Framtids sida att är 
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bekymmersamt. Vi noterar samtidigt att det heller inte finns några stimulan-
såtgärder i den här tilläggsbudgeten. Det här ska jag återkomma till i ett an-
nat sammanhang. 

Den sjätte punkten som jag önskar ta upp på Ålands Framtids vägnar är 
Åva-Jurmo projektet. Landskapsregeringen skriver så här: ”Ett alternativt 
projekt med den sträckning som kräver lägre investeringskostnad och som 
gör en mindre negativ miljöpåverkan tas fram.” Det här låter förnuftigt av 
flera olika orsaker. Likaväl som man bygger en bro till Vårdö för halva kost-
naden så bör man kanske också här se till att man försöker få fram en lägre 
investeringskostnad. Miljöpåverkan har ju också de som bor där ute och jag 
tycker att man borde respektera de åsikterna. Den starka miljöpåverkan har 
förts fram ganska starkt. Det här förefalla vara en skrivning där landskapsre-
geringen har försökt lyssna av situationen och det tycker jag att är förnuftigt. 
Däremot är jag lite tveksam till den sista meningen under momentet. ”Land-
skapsregeringen föreslår därtill att reserverade anslag under momentet 
kan omdisponeras för fortsatta utrednings- och planeringskostnader för 
delprojekt inom kortrutten.” Det har utretts, det har utretts och det har ut-
retts när det gäller kortruttsprojektet. Jag tror nog att det är kört för Åva-
Jurmo om man nallar iväg de här pengarna på ytterligare utredningar. Här 
hoppas jag att finans- och näringsutskottet faktiskt överväger att hålla peng-
arna kvar, vänta tills landskapsregeringen kommer tillbaka med det som de 
säger att man ska göra; presentera ett projekt med en lägre investeringskost-
nad och ett projekt som har en mindre miljöpåverkan. Som jag sade redan ti-
digare så tycker jag att det är förnuftigt men då bör det finnas pengar kvar om 
man menar att göra någonting framöver. 

I och med detta är jag framme vid den nästsista punkten som jag tänkte ta 
upp; Bro- och hamnbyggnadsinvesteringar, Vårdöbro. Vi har sagt i offentlig-
heten att vi stöder en renovering av existerande bro. Det förutsätter att två 
grundkrav uppfylls. För det första; prioritet ett är förstås att bygga en säker 
och bra bro som uppfyller dagens krav. Standarden på färdig bro ska uppfylla 
de EU-krav på bland annat maxvikter på fordon som gäller idag. Det andra 
grundkravet är att kommunikationerna till och från Vårdö måste tryggas på 
ett säkert och ändamålsenligt sätt under byggtiden. I anbudshandlingarna 
ska det klart framgå att trafiken ska ledas över existerande bro under byggti-
den. Det är två absolut grundkriterier inför behandlingen i finans- och nä-
ringsutskottet.  

Sju punkter har gjort att vi har kommit fram till vårt ställningstagande. 
1) I inget av de beställda expertutlåtandena framgår det att den nuva-

rande grundläggningen under vatten har några större fel. Där finns ju 
faktiskt de stora kostnaderna för ett nybygge, upp till 60-70 procent 
säger sakkunniga. 

2) Brolocket, körbanan, är ett monumentalt fuskbygge och redan nu en 
säkerhetsrisk och det är värt att notera. 

3) Befintlig bro, dock en fil, kan hållas öppen under byggnadstiden.  
4) Jag ska återkomma till tidsåtgången för ett nybygge i relation till re-

novering av existerande bro. 
5) Vi vill inte ha kaj nummer 6 en gång till, vi tror att en renovering 

skapar sysselsättning på Åland. 
6) Renovering av befintlig bro till fullgod standard torde kunna ske till 

halva kostnaden av en ny. 
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7) Medel bör ansamlas för att förverkliga en bro över Prästösund till en 
rimlig fri höjd och till en rimlig kostnad. 

Sammantaget är det dessa sju motiv som har gjort att vi har kommit fram till 
att stöda en renovering. 

Jag vill peka på tidsaspekten lite till. Från vissa håll har det hävdats att en 
ny bro inte kräver MKB, men den bedömningen kan man konstatera att är 
synnerligen tveksam om man tittar på gällande MKB-lagstiftning och fram-
förallt gällande MKB-förordning. Däremot är det klart att nuvarande bro kan 
byggas utan MKB eftersom man behåller grundfundamenten och inte föränd-
rar vattengenomströmningen och annat. Tiden för en renovering av nuva-
rande bro kan uppskattas till kanske 1 1/2 år. Färdig körbana kan finnas på 
ett år om man vill ha det så, men vill man inte ha det på det viset så kan också 
det här ta lång tid. 

Att däremot bygga en ny bro infattande en MKB-process, uppgörande av 
anbudshandlingar, upphandling och byggtid kan i värsta fall dra iväg 6-7 år. 
Det här, bästa kollegor, är ett scenario som är oacceptabelt med beaktande av 
att brolocket redan idag är i riskabelt dåligt skick. 

Vi har lagt ett alternativt förslag till motivering under det här momentet. 
Det som står under 48.30.79, Bro- och hamnbyggnadsinvesteringar skulle 
utgå och ersättas med följande lydelse: ”Vårdöbron renoveras till sådan 
standard att färdig bro uppfyller de EU-krav som gäller om bland annat 
maxvikter. Kommunikationerna till Vårdö måste tryggas på ett säkert och 
ändamålsenligt sätt under byggtiden. I anbudshandlingarna ska det 
framgå att trafiken ska ledas över existerande bro under byggtiden. Reno-
veringen beräknas kosta cirka 4,5 miljoner euro.” 

Finans- och näringsutskottet har verkligen ett gediget arbete framför sig 
när det gäller det här. Jag har noterat att man här i lagtinget har titulerat 
varandra broingenjörer och vi börjar komma in på en väldigt teknisk nivå. 
Finans- och näringsutskottet måste noga analysera det här. Jag är väldigt 
glad över den öppning som centerns gruppledare Runar Karlsson gav i cen-
terns gruppanförande. Jag är också mycket tillfreds med det som ltl Mats 
Perämaa och moderaternas gruppledare Roger Jansson har sagt. Kanske man 
någon gång kan använda ett förnuftigt och någorlunda ekonomiskt alternativ, 
men det återstår att se.  

Avslutningsvis, kollegan Perämaa gavs i måndags en gliring om att det var 
liberalerna i lagtinget som kanske mest jobbade för jordbruket. Jag hostade 
till lite då, jag tror inte att det var adresserat till oss utan kanske till centern 
rentav. Men jag kan försäkra att jag inte är långsint. Det är ett imponerande 
förslag som liberalerna har lagt i budgetmotion nr 57.  

Ser man på situationen idag för jordbruks- och livsmedelssektorn runt hela 
Europa, det är inte bara Ukrainakrisen som har blivit pricken över i, så gör 
alla allt som står i deras makt. EU-kommissionen försöker på alla sätt lindra 
stötarna. Jordbruks- och skogsbruksministeriet i Finland gör allt som står i 
deras makt, jordbruksdepartement i Sverige likaså. Hur kan man underlätta 
den här situationen för en hårt trängd näring? Men vad gör landskapsrege-
ringen här? Ja, man sågar av de grenar som man bara kan såga av om det så 
gäller LBU eller avbrytarverksamheten. Jag tror faktiskt inte att landskapsre-
geringen bara skulle ha ryckt på axlarna i en sådan här situation tidigare. Det 
är någonting som har hänt som inte är riktigt bra. Jag vet, och jag har sagt det 
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tidigare, att jordbruksnäringen är en näring som man kanske inte behöver 
bry sig så mycket om, utan man rycker på axlarna och låter det gå. Men vik-
tiga exportföretag börjar bli väldigt oroliga över landskapsregeringens non-
chalans när det gäller den här näringen. Även anställda i olika företag börjar 
undra varför det från landskapsregeringens sida inte händer någonting annat 
än negativt när det gäller jordbruksnäringen.  

Jag tycker att det är hedrande att ett oppositionsparti faktiskt tar de här 
problemen på allvar och försöker göra någonting. Jag vädjar till övriga i fi-
nans- och näringsutskottet; försök nu förutsättningslöst titta på budgetmot-
ion nr 57, för den är riktigt bra. Har den en eventuellt något fel så är det att 
inte vi har skrivit på den. Tack. 

Minister Johan Ehn, replik 

Herr talman! Gällande den nya basutställningen vid Ålands museum så 
finns det ingenting som inte tål dagens ljus vad jag känner till i alla fall. 
Som jag sade i en replik så orsaken till dagens situation är den metod vi 
gjorde inledningsvis när vi började planeringen. Vi valde att dela upp 
hela projektet i två delar; ett som handlade om byggnaden och ett som 
handlade om basutställningen. Ansvaret blev också på två skilda byråer. 
Sedan har kommunikationen däremellan tydligen inte fungerat på det 
sätt som den borde ha gjort. Vi upptäckte det här, förde samman plane-
ringen och har sedan efter det fått de överraskningar som vi nu presen-
terar på ett väldigt öppet sätt. Vi kommer att titta vidare på de orsaker-
na. Vi står i det läget som vi har nu, det har vi öppet redovisat för lag-
tinget och vi har en skyldighet att göra det också. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag kanske spetsade till det. Jag har en benägenhet att göra det ibland, 
så jag ska försöka tänka på det. Jag ställde i måndags frågan, vad den 
här planeringsmissen berodde på. Jag fick svaret att man kanske inte 
ville diskutera det i detalj här i plenum. 

Ansvarig minister Ehn nämnde basutställningen. Basutställningen 
budgeterades i budgetförslaget 2013 för 600 000 euro. Men i budgetför-
slaget för 2014 kom det 700 000 euro uttryckligen för ventilationsan-
läggningen. Om jag förstår den saken rätt så är dessa 600 000 euro 
egentligen någonting annat, det är samma hus men det är ett annat 
moment, precis som ministern sade. Landskapsregeringen har beräknat 
det här till 700 000 euro, men nu kommer det att kosta 2,6 miljoner. 
Landskapsregeringen svänger sig med i olika siffror, men det här har jag 
kommit fram till. 

Minister Johan Ehn, replik 

Herr talman! Finans- och näringsutskottet får i detalj titta närmare på 
de här siffrorna. Vi ska backa tillbaka ända till budget 2012 där man 
första gången satte in pengar för både basutställning och renovering av 
huset. Under ett moment för renoveringar fanns det en skrivning om att 
en del av dessa pengar skulle gå till Ålands museum. Sedan blev det 
ännu tydligare under 2013 års budget. Vi har alltså haft ett projekt som 
har haft två delar; ett innehållsmässigt och ett skalmässigt. Det är i pla-
neringen mellan de här två som någonting har gått snett så att vi har 
hamnat i en situation där man inte har insett vilka behoven är mellan de 
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här två. Därför står vi där vi står i dagsläget. Det ska vi också gå till bot-
ten med så att vi lär oss för framtiden. Att backa tillbaka har vi sett som 
omöjligt i det här skedet.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag tänker inte gräva dess mera i enskilda företeelser här. Jag uppfattar 
minister Ehn på det sättet att han tycker att finans- och näringsutskott 
ska titta på det här ordentligt. Från Ålands Framtids sida är det trots allt 
oacceptabelt med den här typen av budgetöverskridningar. Det är pro-
centuellt det värsta jag har varit med om tror jag och då har jag varit 
med om ganska mycket om. Vi får se vad finans- och näringsutskottet 
kommer fram till, minister Ehn. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Ltl Anders Eriksson säger att det är fullt möjligt att 
inom 1 1/2 år ha en fullgod Vårdöbro att köra över, till och med inom ett 
år. Jag skulle gärna höra hur det ska gå till. Det är tydligen en fantastisk 
plan som man har. Vad grundar sig den på? Eller är det också bara nå-
got utkastat i debatten för att framställas i en bättre dager? Var är fakta?  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det här är ju ett ärende som många andra där det synbarligen finns väl-
digt mycket olika fakta. Det finns också olika uppfattningar om vad re-
novering av en bro kostar. Vi har flera gånger hänvisat till Destias ut-
redningar när vi har diskuterat. Jag noterade att ltl Sundback också 
hänvisade till Destia och kom fram till någonting annat. 

Jag undrar om det blev något missförstånd? Det jag uttryckligen pra-
tade om var byggtiden. Inte hur lång tid det tar med upphandling och 
någonting sådant, utan byggtiden. Man torde kunna få en färdig körbar 
bana under ett år. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det skulle vara intressant att se hur en sådan byggplan och tidplan ser 
ut. Kanske ltl Anders Eriksson kan se till att Ålands Framtids represen-
tant i finansutskott presenterar planen och att den är underbyggd, an-
nars verkar det lite orealistiskt.  

Vi har flera gångar hört om kostnadsfördelningen på 4,5 miljoner. 
Kanske ltl Anders Eriksson också kan presentera en sådan investerings-
plan, vad den innehåller och vem som står bakom den. Eller är det 
någonting som man har på tobaksasken, som det hette förr i världen. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

När det gäller vårt förslag så är planen att finans- och näringsutskottet 
faktiskt förutsättningslöst ska titta på det här och att alla, inte bara 
Ålands Framtid i sedvanlig ordning, ska göra faktajobb. Alla ska försöka 
bidra så att man får fakta på bordet. 

Intressant att notera är att vtm Roger Jansson hänvisade till Destia. 
Jag frågade om jag får titta och då såg jag att det var daterat den 25 sep-
tember 2013. Jag har hittat fyra olika expertutlåtanden ifrån just Destia. 
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Jag har ett utlåtande från den 24 september, dagen före. Det står så här 
på sidan 4: ”Reparationskostnaderna har eventuellt beräknats något i 
överkant.” Detta har man gjort för att undvika en alltför optimistisk syn. 
Då landade det på 4,4 miljoner, men då är nya stålrörspelare med. Det 
är ett intressant fenomen. Vad beror det på att kostnaderna bara blir dy-
rare och dyrare? Vad kan detta bero på? Antagligen har man uppfattat 
vad beställaren vill ha. 

Talmannen 
Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat. 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Ltl Eriksson säger att det saknas stimulansåtgärder i till-
läggsbudgeten och hänvisar till att det behövs lite mera pengar till ar-
betslöshetsersättningar. Stimulansåtgärder pågår hela tiden från land-
skapsregeringens sida. I budgeten för det här året satte vi in 1,5 miljoner 
euro för att främja investeringar och nationellt företagsstöd. I den första 
tilläggsbudgeten satte vi in 950 000 euro, totalt 2,5 miljoner. Inom lant-
bruket satte vi 1 miljon i den ordinarie budgeten, 250 000 euro i första 
tilläggsbudgeten och det finns pengar kvar i de momenten. Det finns 
också väldigt mycket som är på gång. Vi täcker investeringsbehoven och 
den investeringsviljan som finns med befintliga medel i budget. Vi sti-
mulerar. Senast igår beviljades ett investeringsstöd på 368 000 euro till 
Smartpark i Eckerö. Vi hjälper även till att förverkliga fiskodlingen i 
samma kommun. Mycket görs, men tyvärr är arbetslösheten lite sti-
gande men dock under 4 procent, 3,9 procent. Vi ska inte måla det mör-
kare än vad det är. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det sista håller jag med näringsministern om. Det är ofta en väldigt en 
negativ debatt i det åländska samhället. Det håller jag med om. Tittar vi 
på sista bladet i den här tilläggsbudgeten, överföringsutgifter, så är det 
bara en bråkdel som används av de budgetanslag som finns. I den egna 
förvaltningen är halva anslagen intecknade genomgående. Med det vill 
jag peka på att man inte lyckas få till stånd tillräckligt med investeringar 
ute i näringslivet. Jag konstaterade bara som hastigast att det inte finns 
några direkta åtgärder eller några nyskapande projekt i den här tilläggs-
budgeten, men vi ska återkomma till det. 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Ltl Eriksson sade att det saknades stimulansåtgärder. Vi stimulerar hela 
tiden. Det här året stimulerar vi för 2,5 miljoner euro i nationellt före-
tagsstöd och över 1,2 miljoner till jordbruket. Vi stimulerar och det på-
går kontinuerligt hela tiden. Det fanns inget behov just nu i den här till-
läggsbudgeten att öka på de momenten. Vi har pengar för de investe-
ringar som företag vill göra. Vi ska se till att vi är med och hjälper till. 
Jag nämnde fiskodlingen, jag nämnde den nya äventyrsparken och vi vet 
att PAF är på gång. Många företag ser faktiskt positivt på framtiden trots 
att det är en tuff marknad och det är lite dystert ute i världen. Senast i 
dag på public service radion kan man läsa att ÅCA ser möjligheter att 
sälja mera mjölk i Finland. Man kan också se det positiva i saker och 
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ting. Vi ska också komma ihåg att handelsblockaden och det som sker 
runt om i vår värld inte riktigt är vår behörighet. Det är den finska sta-
tens behörighet och det kommer de åländska jordbrukarna också till 
godo. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Som jag har sagt flera gånger, vi kommer att återkomma mera i detalj 
till den här frågan för vi anser att den är enormt viktig.  

Det är riktigt, om man tittar på hur lite anslagen har använts så be-
hövs det ju inte mera anslag. Det handlar inte om att blåsa upp budge-
ten. Däremot tror jag att det handlar om att starta utvecklingsprojekt, 
försöka få igång ett nytänkande ute i näringslivet och att hjälpa till att 
vara en aktiv sparringpartner. I svåra tider gäller det att tänka nytt. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! På basen av de offentliga utredningar som har gjorts 
när det gäller Vårdöbron har jag personligen och centern kommit fram 
till att det samhällsekonomiskt mest lönsamma alternativet och det 
klokaste alternativet är att bygga en ny bro. 

Jag respekterar ltl Erikssons och Ålands Framtids budgetmotioner. 
Alla ska framföra sina åsikter och det är intressant att diskutera. Ltl An-
der Eriksson sade att det torde bli hälften billigare att renovera än att 
bygga en ny bro. Det måste ha kommit fram några nya fakta som vi inte 
har sett men som Ålands Framtid och ltl Eriksson har sett. Jag är väldigt 
intresserad av att höra vilka fakta ni grundar det på?  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Vi har pratat med väldigt mycket folk. Vi har också pratat med dem som 
jobbar på trafikavdelningen. Jag har sagt det tidigare, man brukar inte 
hänga ut enskilda tjänstemän och säga vad de sade. Vi har också pratat 
med folk som jobbar med sådana här frågor inom näringslivet. Framför-
allt har vi tagit del av utredningsmaterialet som har tagits fram och för-
sökt få reda på i vilket skick grundfundamenten är. Jag tror att alla, oav-
sett vilken åsikt och vilja man har, är överens om att grundfundamenten 
i Vårdöbron är byggda på ett otroligt stabilt sätt, på ett helt annat sätt än 
vad man skulle göra i dagens läge. 

Jag hänvisade till Destia rapporten.  Jag fick se att det fanns ett utlå-
tande från den 25 september 2013 och bara på en dag så ökade kostna-
derna med 1 miljon. Jag förstår inte riktigt varför. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Det är ju synd att vi andra inte kan ta ställning till om 
de eventuella nya fakta som ltl Eriksson och Ålands Framtid har. 

Ltl Eriksson sade själv att det torde gå att renovera för halva priset. Är 
det inte så att det är mycket som vi inte vet ännu om en renovering och 
vad som eventuellt kan hända under en renovering? Det brukar ofta 
vara så att när man startar ett sådant projekt så kan mycket komma 
fram som man inte går att förutse. Hur ser ltl Eriksson på den frågan? 
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Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är en väldigt förnuftig fråga kollegan Eliasson. Det är tyvärr också så 
att om man tittar på det ställningstagandet och det beslutsunderlag som 
landskapsregeringen har gjort så också där finns det väldigt mycket an-
taganden och tyckanden. Det finns ett otroligt spann. Det står bland an-
nat i beslutsprotokoll att; ”kloridhalterna är klart över gränsvärdena” 
men det stämmer ju inte överhuvudtaget. Det har tagits ett prov under 
vatten och det är klart inom gränsvärdena. Det är en väldigt stor skill-
nad. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Åke Mattsson, replik  

Tack, herr talman! Jag tänker byta ämne till polisen och tala om betyd-
ligt mindre summor. Det finns vissa frågetecken kring personalkostna-
derna och vad det här handlar om. Polisen har väldigt hård budget och 
det finns ytterst små marginaler förutom lönekostnaderna att ändra på. 
I det här sammanhanget har man under sommaren gjort specialinsatser 
som har varit väldigt kostnadsdryga. Det har varit under fel tid på dyg-
net, man har behövt ta in övertidspersonal. Det kanske också är en poli-
tisk signal till polisen, man är intresserad och ska göra den här typen av 
insatser. Annars kanske man håller igen, men nu gjorde man en chans-
ning, den gick hem och det lyckades väldigt bra. Det har att göra med 
Alarmcentralen och hur man ska få det att fungera så snabbt och bra 
som möjligt. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är säkert så att polisen har en hård budget. I den ekonomiska situat-
ion, kollegan Mattsson, som vi befinner oss i så måste alla ha, och ska 
ha, en hård budget. Det kommer inte att fungera annars. Men det funge-
rar definitivt inte om en instans, gång på gång, på gång, inte håller den 
givna budgeten. Man måste få högre budgetdisciplin också ifrån Ålands 
polismyndighet. Nu nämndes det inte vilka satsningar man gjorde, men 
man måste se till att man har finansiering för de satsningar man gör, det 
fungerar inte annars. 

Ltl Åke Mattsson, replik  

Tack, herr talman! Om man ska göra den här typen av satsningar, så 
måste man veta hur hårt man ska prioritera dem. När det gäller alarm-
centralens datautrustning och det systemet så om man ska prova in det 
och få det i skick så snabbt som möjligt så behöver man har tillsatsmedel 
för att hantera det. Det är väldigt svårt att få det inom budgeten, annars 
kommer det att ta lång tid och det betyder att man har ett väldigt dåligt 
fungerande system under tiden. Det här är en signal att man ger in 
pengar, man får det färdigt och man får det att fungera. Vi har från sty-
relsens sida konstaterat att det här inte finns inom ramarna. Att gå när-
mare in på det projektet tror jag att man får göra i finansutskottet och ta 
reda på exakt vad som hände. I styrelsen var vi enhälliga, vi tyckte att 
det här var en speciellt prioriterad sak. Man ska ge en signal och en vink 
om att det här vill vi ha och det här tycker vi att är värt att prioritera. 
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Ltl Anders Eriksson, replik 

Så kan det säkert vara. Finns det inte möjligheter att komma fram till 
polisen, jag läst i media att det inte gick att få tag på polismyndigheten 
efter klockan fyra, jag hoppas att det inte är så, då är det klart att man 
behöver göra någonting åt det. Fungerar inte tekniken så behöver man 
säkert göra någonting åt det också. Jag vill upprepa igen, kanske för 
femtioelfte gången, alla budgetmoment måste hålla så att man överhu-
vudtaget ska få detta i hamn. Jag gör egentligen jobbet åt finansminister 
Nordlund nu, men jag anser att det är så pass viktigt. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Tack, herr talman! All hjälp är jag tacksam för.  
Jag ber att få återkomma till projektet Vårdöbron. Jag tyckte att ltl 

Eriksson hade ett resonerande resonemang kring den frågan i varje fall. 
Har jag tolkat rätt om jag tolkar ltl Eriksson på det sättet att med de för-
behåll som Ålands Framtid och ltl Eriksson här har räknat upp, och om 
de inte uppfylls och om sakkunskapen under hörande i finans- och nä-
ringsutskottet visar på att det är klokast att gå vidare med nybyggnad av 
Vårdöbron, är man från Ålands Framtid då beredd att ompröva sin 
ställning? Eller är det en principsak att det ska bli en renovering? Obe-
roende av om utredningarna efter ett år, vilket man troligen har framför 
sig om man går in för reparationsalternativet, om de sedan visar att det 
inte går att renovera till ett vettigt pris, är det ändå en principsak eller 
kan man då tänka om? 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag tycker att det är väldigt roligt när vi kan ha konstruktiva diskussion-
er här. Det skulle ju vara på gränsen till idiotiskt och säga; ”nej, vi änd-
rar oss aldrig, det är en principsak”. Givetvis, jag nämnde att det måste 
vara en trygg och säker bro som uppfyller dagens krav. Jag nämnde 
också att kommunikationerna till och från Vårdö måste fungera på ett 
ändamålsenligt sätt, dvs. över existerande bro under byggtiden. Jag no-
terade också att när centerns gruppledare höll gruppanförandet i mån-
dags även sträckte ut handen och sade att man inte är låst, och det tror 
jag att det är väldigt bra. Vi har olika åsikter om en ganska stor investe-
ring ändå i den åländska budgeten, då måste vi alla vara konstruktiva 
och se vad vi kommer fram till, bara vi får vederhäftig fakta på bordet så 
att vi vet vad vi pratar om. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Jag tycker att det är en bra utgångspunkt för den fortsatta 
diskussionen kring det här ärendet. Det som har gjort mig bekymrad är 
Destias utredning som visar på att det som kallas för alternativ A, vilket 
jag utgår ifrån att är Ålands Framtids alternativ i och med den här mot-
ionen som man har lagt i det här ärendet, så den visar på rött på alla ris-
kanalyspunkterna utom en, nämligen livslängden. Med tanke på den 
öppna inställningen som jag upplever att ltl Eriksson har, och om man 
menar allvar med de här två grundkraven att kommunikationen ska 
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fungera i bägge riktningar, då finns det nog anledning för oss alla att ha 
ett öppet sinnelag och låta sakkunskapen tala under hörandena i finans- 
och näringsutskottet. Sedan ska vi ta ställning efter det. Det är en myck-
et komplicerad sak. Jag erkänner gärna att det åtminstone går över 
mina tekniska kunskaper. Däremot förstår jag det praktiska, jag vill att 
det här ska vara en fungerande trafikled. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det vill vi också. Jag har förstått att riskanalysen har vägt tungt när 
landskapsregeringens majoritet tog sitt beslut. Jag tror faktiskt att man 
lite har missförstått. Där som det är färglagt rött, det betyder inte att det 
är omöjligt, utan det betyder att man måste ha särskild uppmärksamhet 
på de här frågorna. Jag undrar om man har gått vilse där? 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Minister Veronica Thörnroos 

Tack, talman! Bästa ledamöter, det har varit en intressant debatt hittills. Med 
tanke på alla de områden som tilläggsbudgeten omspänner så är vårt gemen-
samma fokusområde tydligen Vårdöbron.  

Före jag kommer in på Vårdöbron så skulle jag vilja komma med en allmän 
information till lagtinget eftersom jag nu har möjligheten. Det gäller 
Marsundsbron. Det uttrycktes en viss förvåning att man så väldigt snabbt, 
med en dags varsel, från trafikavdelningen kunde få fram experter som sade 
att bron nog håller, åtminstone att gå på, ett bra tag till. Det stämmer inte, jag 
vill jag upplysa lagtinget om att avropet, på det ramavtal som trafikavdel-
ningen har, gjordes i mars. Det var således en ren tillfällighet att ltl Brage 
Eklund och trafikavdelningens inspektion av den gamla Marsundsbron sam-
manföll. Så torde den saken var klar. 

Före vi går vidare i diskussionen vill jag också säga att det är alltid bra om 
man har samma material som man diskuterar utgående ifrån. Annars finns 
det alltid risk att det blir konstigheter och onödiga fnurror på tråden. 

Vad gäller Destias rapport så den offentliga rapporten som landskapsrege-
ringen har tecknat sig till kännedom är daterad den 19 oktober 2013. De 
eventuella rapporter som kanske har kommit någon i den här salen till kän-
nedom från tidigare är arbetsmaterial där det slutgiltiga processandet och 
analyserna inte har varit färdiga. Det var ett önskemål från avdelningens sida 
att jag i debatten skulle vara tydlig med det. Man kan således fundera hur det 
kan bli förändringar i summorna och vad som har hänt.  Men vi ska alla 
komma ihåg att det här är ett arbetsmaterial som har processats fram, dessu-
tom under en väldigt kort tid eftersom det också var ett uttalat önskemål från 
landskapsregeringens sida.  

Bästa ledamöter, hur började då egentligen den här historien? Vad skulle 
landskapsregeringen göra? Ja, landskapsregeringen skulle egentligen inled-
ningsvis reparera körbanan på Vårdöbron. Man tecknade då ett avtal med en 
entreprenör den 4 december 2012. Ganska snart stod det klart för den som 
utförde arbetet att här finns problem som inte var redovisades i samband 
med upphandlingen.  

Den 12 april 2013 tecknade landskapsregeringen ett tilläggsavtal för att 
korrigera det som hade kommit fram. Arbetet fortsatte, men under somma-
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ren 2013 hade det under entreprenadarbetets gång framkommit misstanke 
om mer omfattade problem med betongkonstruktionen på Vårdöbron. Be-
ställaren, landskapsregeringen, beslöt att anlita utomstående expertis på om-
rådet för en närmare granskning av betongkonstruktionerna på Vårdöbron. 
Efter en gemensam besiktning av brolocket, från beställaren och entreprenö-
ren den 3 september 2013, meddelade entreprenören att arbetet avbrutits av 
säkerhetsskäl. Betongen var då vid några ställen på bron så dålig att man 
utan svårighet slog en slägga igenom.  

Landskapsregeringen avbröt arbetet tämligen omgående och anlitade Des-
tia för att göra en noggrann undersökning. Valet föll på Destia av den anled-
ningen att det är också samma firma som finska staten använder och i Fin-
land har man 5 400 broar. Vi bedömde att Destias kapacitet, och de var dess-
utom tillgängliga, skulle vara oss till nytta. Arbetsprocessen var forcerad ef-
tersom bron i princip stod ”avklädd”. Det betyder att man så snabbt som möj-
ligt ville komma fram till ett resultat. 

Destia konstaterade då i sin rapport, daterad den 19 oktober 2013; alkali- 
kisel reaktion i betongproven. Man konstaterar också att frostbeständigheten 
saknas. Vad gör man då? Man gör en riskanalys av bron status. Det är inte 
helt lätt, faktiskt, men man gör den ändå. Här skulle jag gärna få fram en bild 
på skärmen, om det är möjligt. Det ni ser här, i den så kallade tabell 2 på ris-
kanalys; ju mera grönt, det desto bättre är det, ju mera rött i det här fallet 
desto sämre är det.  

Alternativ A betyder en reparation av bron med trafik. Destia konstaterade 
att det är ganska komplicerat projekt. Man får räkna med störningar i trafi-
ken. Det finns en del tekniska och ekonomiska risker eftersom ju mer man 
har undersökt bron desto fler fel har man hittat. Inte minst av arbetssäker-
hets- och miljöskäl så avråder man direkt från ett sådant förfarande. 

Alternativ B är kostnadskalkyl för reparation med reservbro. Där ser ni re-
dan att det börjar bli mera gult, det är ringa risker.  

Alternativ C är kostnadskalkyl för reparation med linfärja. 
Alternativet D är kostnadskalkyl för en ny bro.  
Man rekommenderar vissa fortsatta åtgärder och avslutar med att skriva: 

”Eftersom reparationsarbetet är förknippat med besvärliga trafikstörning-
ar och slutresultatet i vilket fall som helst beror säkert bör man helst gå in 
för att bygga en ny bro. Målet bör vara att en ny bro är i trafik senast inom 
fem år.” Det här gjorde landskapsregeringen, speciellt vår finansminister, lätt 
upprörd.  

Jag citerar vidare från Destias reparationsutvärdering: ”Arbetena kommer 
att omfatta mer än 20 krävande arbetsfaser. Den pågående trafiken kom-
mer att störa reparationsarbetet. De bultade infästningarna kommer i hu-
vudsak att göras som friktionsbultar, vilka kräver att ingen trafik pågår 
när bultarna slutborras och dras åt. Likaså kräver härdning av gjutfogar 
totaluppehåll i trafiken. Antalet störningar förväntas bli totalt cirka 100. 
Två eller tredagars uppehåll i trafiken krävs åtminstone i två olika skeden. 
Antalet en natts eller en dygns uppehåll antas bli 10-50 stycken.” Detta 
framgår ur Destias rapport, daterad den 19 oktober 2010, reparationsutvär-
dering. 

Den här informationen gjorde att frågan diskuterades i landskapet flera 
gånger därför att vi har ett ekonomiskt läge som är synnerligen svårt. Det 
finns ingen ansvarskännande politiker som går in och säger; ”vi vill ha en ny 
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bro” om det finns den minsta möjligheten att reparera den gamla. Det vore 
totalt politiskt vansinne. 

För att säkerställa den information vi hade fått och för att få en så kallad 
second opinion så engagerades en svensk firma, också ytterst välrenomme-
rade, Projektengagemang. De utredde saken vidare och deras utredningsupp-
drag, notera, var inte att kostnadsberäkna vad en ny bro skulle kosta. Deras 
utredningsuppdrag var egentligen två saker; det ena var att kontrollera be-
tongens nuvarande tillstånd och det andra var att identifiera eventuella 
skademekanismer. Från landskapsregeringen bad vi inte om en priskalkyl, 
utan snarare en analys av betongen.  

Man skriver så här i sin rapport under Pelare och stöd i vatten 7.2: ”Pelar-
na uppvisar stora skador i form av sprickor, samt stora bompartier av 
bortspjälkt betong. Vid analysen av betongproven, tagna ur pelare, kan det 
konstateras att kloridhalterna vid armeringsnivå kraftigt överskrider ac-
ceptabla gränsvärden. Den kraftiga anriktningen av klorider i pelarna 
kommer sannolikt från havsvatten”. Man säger vidare att: ”En reparation av 
pelarna bli kostsam och komplicerad. Vid en reparation bör man även ta i 
beaktande att pelarna även förstärkas för att klara de nya lastbestämmel-
serna samt de högre egenvikterna som en ny broplatta anpassad för de nya 
bestämmelserna kommer att medföra.”  

Till rapporten finns också ytterligare ett analysmaterial med betongprover. 
Jag tänker inte närmare gå in på det. Det finns en intressant skrivning som 
faktiskt lite tangerar det som Ålands Framtid har i sin budgetmotion. Det gäl-
ler kloridhalten i mellanpelare som helt korrekt håller sig inom gränsvärdet. 
Det står fel i vårt papper där, det håller sig inom gränsvärdet. Det ligger väl-
digt högt, på 1,84, men de facto är det inom gränsvärdet. Men det är egentlig-
en inte det intressanta, tycker jag. Det intressanta är slutsatsen som den obe-
roende experten gör: ”Denna kloridhalt innebär sannolikt risk för kloridini-
tierad armeringskorrosion.” Det är slutsatsen som denna oberoende specia-
list kommer fram till. 

Vid det här laget konstaterar landskapsregeringen att; ”vid tilläggsunder-
sökningar bekräftas det tidigare undersökningsresultaten av betongen i 
brolocket. Det är sant. Det framkommer också att brons betong inte är 
frostbeständig samt att mellanstöden både över och under vattenytan har 
en kloridhalt som klart överstiger de rekommenderade gränsvärdena”. Där 
borde vi haft en annan skrivning. Vi borde ha skrivit; ”slutresultatet av exper-
ten är att gränsvärdet ligger på den högre delen och att slutsatsen är att man 
avråder från en renovering.”  

Sedan fortsätter vi vidare: ”Kloriderna angriper armeringen i konstrukt-
ionen och leder till att bärigheten försämras. Investeringskalkylen visar att 
det totalekonomiskt mest fördelaktiga alternativet är att bygga en ny bro.” 
Det är ju det som vi ska förhålla oss till. Ska vi bygga en ny bro eller ska vi 
inte? Vi ska nämligen inte här och nu förhålla oss till om vi ska renovera en 
bro eller om vi ska bygga en ny bro, helt enkelt därför att det materialet har vi 
ännu inte fått oss tillställt. Det finns i dagsläget inget fullständigt material 
som talar om att gå in för en renovering. Däremot har landskapsregeringen, 
på basen av de undersökningar som är gjorda av oberoende experter, kommit 
fram till att det är totalekonomiskt förnuftigast att bygga en ny bro. Vi före-
slår inte en ny bro för att vi vill ha en ny bro. Vi föreslår en ny bro därför att vi 
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bedömer att det är det smartaste sättet vi kan hantera skattemedlen på just 
här och nu. 

Det som jag tycker är viktigt är att man kommer ihåg vem som har ansva-
ret för infrastrukturen. Självklart är det ju ministerns huvud som rullar först, 
det är ju mest logiskt, men det finns också en avdelning. Landskapsregering-
en har det juridiska ansvaret och där finns det ingen som kan övertyga mina 
tjänstemän om att vi ska bygga en bro. På vilka premisser ska vi bygga en 
bro? Ska vi bygga det vi känner för här i lagtinget eller vad expertisen säger? 
När landskapsregeringen bygger så använder vi oss av standarder som andra 
länder gör. Vi bygger efter eurokoder. Det är vad vi använder oss av som 
myndighet. När avdelningens experter med stöd från utomstående säger att 
det inte är möjligt att ha trafik på bron när man renoverar, då böjer jag mig 
för det argumentet. Så enkelt är det, för jag har inte sakkunskapen i det här 
fallet att säga emot dem. 

När avdelningens tjänstemäns säger att man inte bygger en ny bro med en 
kapacitet på 60 ton, man bygger naturligtvis en infrastruktur som håller för 
dagens krav som är 76 ton, då har jag svårt att säga ”nej, det gör vi inte, vi 
bygger bara för 60 ton”. Det finns gränser för när man får vara dumsnål och 
när man inte får vara det. 

Bästa ledamöter, Vårdöbron har vidare undersökts vid flera tillfällen. Är 
det så att det samlade lagtinget finner det förnuftigast, efter utskottshörande, 
att man ska renovera så måste vidare undersökningar i så fall göras.  

Idag vet vi egentligen inte fullt ut i vilket skick bottenfundamenten är ef-
tersom gjutningsformarna fortsättningsvis finns kvar. Det är ganska omfat-
tande dykarbete som ska göras när området ska städas. I så fall kan man fun-
dera hur man konstruerar det hela vidare. Det är i så fall detta som man ska 
ta ställning till.   

Intressant i sammanhanget är att det finns så mycket fakta som cirkulerar. 
Från avdelningens sida är man intresserad av att ta del av de här extra utlå-
tandena och man funderar vad det är för experter. Kanske man skulle kunna 
använda sig av dem som konsulter vid annat tillfälle? Därför föreslår jag för 
finans- och näringsutskottet, vid en så här pass viktig och engagerande fråga, 
att ha ett öppet hörande så att även avdelningens tjänstemän och även andra 
som har visat stort intresse i fråga, har möjlighet att komma och lyssna och ta 
del av dessa experter som har uttalat sig i olika sammanhang. Jag tycker näs-
tan att det är rimligt att det sker. Självklart är det bara en from önskan från 
landskapsregeringens sida. Det är naturligtvis utskottet själv som fattar be-
slut om det. Principen har använts vid tidigare tillfällen, t.ex. använde man 
sig av den modellen i samband med investeringen av Finlandskabeln där det 
också förekom ett stort allmänt intresse i salen. Det är något som jag hoppas 
att utskottet kan ta till sig. 

Om det nu är så att ett renoveringsalternativ förespråkas så då bör vi fort-
sätta utredningarna. Vi har ännu inte statusen fastställd på stålbalkarna. Jag 
tror att det var ltl Barbro Sundback som förtjänstfullt redogjorde för cor-
tenstålets för- och nackdelar. Vi måste också titta närmare på pålningen. Vi 
talar om ett tidsperspektiv ungefär till våren. Det är helt avhängiggjort av 
vilka ramavtal vi har ikraft som vi kan göra ett avrop på och vilka nya avtal 
som ska upphandlas enligt sedvanlig princip. Kostnaden är svår att uppskatta 
säger mina tjänstemän. Man talar om mellan 50 000 till 200 000 i tilläggs-
kostnader. Enligt avdelningen behöver en MKB inte genomföras varken för 
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en nybyggnation eller för en renovering, däremot krävs det ett miljötillstånd 
för båda. Avdelningen uppskattar planeringstiden till 3-4 månader, upphand-
lingen till cirka 4 månader beroende på och sedan en arbetstid på 1,5 – 2 år. 
Där ligger vi. Det gör att vi börjar få lite ont om tid eftersom det snart har gått 
två år sedan arbetena avbröts och vi hade där fått en tidsmarginal på 5 år. 

För att säkerställa bron status under gång har avdelningen intensifierat sin 
övervakning av bron och man följer med dess status hela tiden. Landskapsre-
geringen tar det fulla ansvaret för att överfarten fortsättningsvis är trygg och 
kommer så att förbli till dess avdelningen meddelar någonting annat.  

Vår förhoppning är att vi ska en renoverad, om det är det som lagtinget 
önskar, eller en ny bro på plats så att det finns en säker överfart. 

Många funderar kring det här och ringer och säger; ”ja, ja du drar bara 
hemåt du Thörnroos. Det är klart att du vill att Hummelvik ska vara kvar och 
det är det som du arbetar för nu”. Åt er alla vill jag säga; ja, Hummelvik är 
viktigt för mig, men det här är inte en fråga om Hummelvik. Det här är en 
fråga om att bron frekventeras i huvudsak av Vårdöbor som pendlar in och ut. 
Det är det som vi resonerar kring i första hand. Jag vill också vara tydlig med 
att bron, den infrastruktur vi har, ska ersättas före vi ger oss in på byggnat-
ionen av en ny bro. Det har vi också resonerat kring i landskapsregeringen. 

Jag vill tacka alla här i salen för det engagemang ni har visat i den här frå-
gan. Jag ser att debatten säkert kommer att gå vidare. Jag hoppas att vi ska 
hitta en bred lösning alla till fromma i det här ärendet. 

Avslutningsvis, landskapsregeringen kastar inte pengarna i sjön, det har 
varit, som jag sade, ett svårt beslut för oss. Vi väljer ändå fortsättningsvis att 
vidbli det vi tidigare har sagt. Vi föredrar en ny bro och det föredrar vi därför 
att våra experter har sagt att det är det förnuftigaste att göra i dagsläget. 
Tack. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Minister Thörnroos presenterade mycket intressanta fakta. Hon sade 
bland annat att stålbalkarnas skick inte är klarlagda. Hon är nämnde ti-
digare vad man ville få ut av utredningen som man anlitade Projekten-
gagemang AB att göra. Men det hon nämnde överensstämmer inte med 
protokollet från den 20 december 2013. Det står så här: ”Man beställer 
en undersökning av Vårdöbrons stålbalkar och mellanstöd samt utlå-
tande om brons tillstånd”. Det var det som man beställde och det har 
man faktiskt inte fått. Det bekräftade ministern själv när hon sade att är 
stålbalkarnas skick inte är klarlagda. Jag kan inte förstå varför man be-
ställer en sak, får någonting annat levererat och är nöjd med det.  

Jag tycker det är hedervärt att ministern säger att det var fel, det som 
står i beslutsprotokollen att det var klart över, och det stämmer. Vid 4-5 
centimeters djup är det 1,84 procent och det är under gränsvärdet. Ännu 
mera intressant är att vid 9-10 centimeters djup är det 1 procent och det 
är på den undre nivån och det är mycket, mycket intressant. Jag tror att 
ministern säkert vet hur pass grova fundamenten är och att vi egentligen 
bara skrapar lite på ytan och där är det vattentätt. 

Talmannen 
Tiden är ute!    
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Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Tack för det klargörandet. En betongundersökning har 
beställts. Vad gäller cortenstålet så är det en synnerligen omfattande 
process. Jag vet att avdelningen nu har tagit loss de kontrollplattor som 
fanns och att de är skickade för analys. Jag kunde inte idag ännu få be-
sked om när man kommer att få närmare information kring det. Cor-
tenstålet måste undersökas, om det är det som man går in för. Det är 
troligen då så att ställningar måste byggas underifrån och det ska tas 
prov väldigt, väldigt tätt för att säkerställa att stålet verkligen håller. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är säkert så. Det som förvånar mig är det faktiskt står uttryckligen 
att det är stålbalkarna och mellanstöd samt utlåtande om brons tillstånd 
som man begärt och det har man inte fått svar på.  

Jag frågade ministern om hon vet hur grova pelarna är i fundamen-
ten. Det 1 200 millimeter, 1 meter och 20 centimeter och 9-10 centime-
ter in är det mer eller mindre vattentätt. Det är ju otroligt bra värden. 
Jag hoppas att man förutsättningslöst, också ifrån avdelningens sida, 
kan titta och fundera på om vi inte egentligen har ett väldigt bra funda-
ment att bygga på. Jag kan hålla med ministern på en punkt när det gäl-
ler den saken, det är säkert bra för alla tvivlare om man kan ta ännu 
flera prov. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Jag hade inte tänkt ge mig in alls i giganternas 
betongkamp. Men nu måste jag ändå be minister Thörnroos besinna sig. 
Att kalla oss alla andra som överväger en renovering för vansinniga, det 
tycker jag inte är värdigt. Minister Thörnroos sade själv att får två år se-
dan sades det att bron håller i fem år. Då är det ju bara tre år kvar. Nu 
pratar man om att en planering kanske pågår ett år och fyra års nybygge, 
det är ju fem år. Det är ju mer än de tre år som är kvar. En renovering 
kanske tar och ett och ett halvt år. Då är det väl ansvarsfullt att överväga 
ett renoveringsalternativ på allvar. Är det inte det, minister Thörnroos? 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Jag känner inte riktigt igen mig i ledamotens presentation. Jag kan inte 
erinra mig om att jag skulle ha sagt att någon har varit vansinnig. Om 
jag har gjort det så ber jag i så fall verkligen om ursäkt. Jag kan bara inte 
erinra mig att jag har sagt så.  

Vad gäller en renovering av bron så blir projektet så pass stort att det 
kräver en planering på tre till fyra månader, efter att man har beslutat. I 
dagsläget kan vi inte säga att vi ska gå in för en renovering. I dagsläget 
kan vi säga; vi kan gå in för en ny bro eller vi kan göra fortsatta komplet-
terande undersökningar. Gör vi då fortsatta kompletterande undersök-
ningar så tar det åtminstone till maj, eventuellt lite längre beroende på 
hur vi får tillgång, hur våra ramavtal ser ut och vad vi kan göra för av-
rop. Efter det har vi tre år kvar på oss. 
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Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Jag ber om ursäkt men jag uppfattade att jag hörde att 
det var politiskt vansinne, jag kan ha hört fel men så hörde jag. Det är 
möjligt att jag hörde fel och i så fall ber jag om ursäkt. 

Att gå in för renovering tar ju mycket kortare tid, vilket man har upp-
fattat. Är det inte ansvarsfullt att också överväga det på allvar för dem 
som bor på Vårdö och ålänningar och faktiskt fundera på något som tar 
mycket kortare tid? Minister framförde också att det fanns säkerhetsris-
ker på bron både nu och framåt. Är inte det ansvarsfullt med en renove-
ring? 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Jag tror att vi alla är ansvarsfulla. Jag har full respekt för det som lag-
tinget tycker och naturligtvis också vad ltl Petri Carlsson säger och tyck-
er. Det är ju här vi ska diskutera saker och ting.  

Skulle vi för ett år sedan ha beslutat att vi går in för en renovering då 
hade det funnits en tidsmarginal som vi hade kunnat spara in. I dagslä-
get så är planeringsarbetet, upphandlingen och arbetet, enligt avdel-
ningens tjänstemän, i princip snarlika. Det tar egentligen lika lång tid. 
Det kanske till och med tar längre tid att renovera eftersom det kräver 
mera förundersökningar än om man går in för ett nybygge. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sara Kemetter, replik  

Tack, fru talman! Jag vill tacka minister Thörnroos för ett mycket bra 
anförande med mycket bra klargörande precis hur det här ärendet har 
gått till väga. Jag har som tur också kunnat få ta del av tidigare diskuss-
ioner där vi i trepartisamarbetet har diskuterat den här frågan om och 
om igen. För mig är det helt klart, och blir ännu klarare efter det här an-
förandet, att en renovering ger ett osäkert resultat och kanske bara hälf-
ten av livslängden. Jag tror nog att vi får ta skeden i vacker hand och 
bara ta beslut.  

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack för det ltl Sara Kemetter. Vi ska inte vara rädda nu för att låta fi-
nans- och näringsutskottet titta vidare på det här. Jag säger igen att jag 
tycker att det vore klokt med ett öppet hörande så att alla har möjlighet 
att lyssna in och ta del av dessa experter som finns här i vår närregion 
och kanske också längre bort. Speciellt avdelningen är intresserad att få 
ta del av den här kunskapen också. 

Ltl Sara Kemetter, replik  

Tack, fru talman! Det var precis det jag tänkte säga här i min andra re-
plik. Ett öppet hörande är ett bra förslag tycker jag. Jag hoppas att fi-
nansutskottet kan ta del av det här för det tycks vara ett ärende som in-
tresserar väldigt många. Jag tycker att det är ett bra förslag. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, fru talman! Vårdöbron är en ganska stor fråga redan. Den föll 
plötsligt på oss. Jag tror att den frågan kan bli större, större och större 
rent politiskt.  

Jag tycker att det är ett jättebra förslag om öppet hörande. Jag hoppas 
verkligen att finans- och näringsutskottet nappar på det här förslaget. 
Jag tror att det välkomnas av dem som nu anser att man ska renovera 
bron, Ålands Framtid och liberalerna. Oberoende av vilket beslut som 
sedan fattas så är det viktigt att också media och ålänningarna vet på 
vilka grunder man har fattat det här beslutet. Bra förslag!  

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Ja, det har också gjorts så i andra större frågor, frågor 
som har väckt stort allmänt intresse tidigare. Det är också ett sätt att 
visa på en öppenhet i parlamentet. Annars är diskussionen sluten, det 
som sägs utskottet ska naturligtvis stanna i utskottet. Med tanke på att 
alla inte heller har full representation i utskottet så hoppas jag att fi-
nans- och näringsutskottet tar den här tråden. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag har en förståelse för att det krävs ytterligare undersök-
ningar ifall man går in för en renovering av bron. Jag är en lekman, jag 
kan inte avgöra det med bestämdhet hur mycket som måste undersökas. 
Det är i varje fall lite förargligt. Som jag minns det så valde man att be-
gära in ytterligare undersökning av det svenska bolaget Projektengage-
mang efter Destias undersökning för det saknades vissa väsentliga delar. 
Beställningen var precis som sades här tidigare av ltl Anders Eriksson. 
Det gällde att man skulle undersöka stålbalkarna, mellanstödet samt ge 
utlåtande om brons tillstånd. Det var en undersökning på 80 000 euro. 
Det kunde ha lett till något lite mera, ett underlag för att ta ställning till 
renovering. 

Jag återkommer i andra replik. 

Talmannen 
Tiden är ute!    

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Jag låter ledamoten fortsätta, eftersom han kanske inte riktigt 
kom fram till frågeställningen. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Utmärkt. Då blir frågan väldigt tydlig. Man betalade 80 000 euro för 
den svenska utredningen. Man gjorde en beställning på att man skulle 
undersöka stålbalkarna, mellanstöd osv. Utgångspunkten var, som jag 
ser det, att man skulle få en ganska bra bild och en åsikt om bron. Man 
sammanfattar det under punken 7.3.1 Kostnader för reparation, man 
skriver att det förväntas kosta 55,5 miljoner euro. Man skriver: ”Förut-
satt att man kan behålla den gamla grundläggningen.” Man dömer 
inte ut en den, man förutsätter att man ska kunna behålla den. Man slu-
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tar med en fråga. För 80 000 euro fick vi en fråga till oss och det är 
egentligen det som vi nu här behandlar. Uppenbarligen behövs det mera 
undersökningar. Om vi kan enas om att det är den linjen så då får vi ta 
det också. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Det är sant att kostnaden ligger runt 80 000 euro. Det 
tror jag säkert, jag har inte summan med mig här. Efter att vi hade fått 
den rapporten insåg ju samtliga att det här reparationsalternativet tro-
ligtvis blir väldigt svårt att gå vidare med. Man hade också kanske kun-
nat sätta mellan 50 000 och 100 000 till på att undersöka stålet. Men 
redan då bedömde den samlade expertisen att det inte var läge att un-
dersöka mera. Det är klart att man kan undersöka för några hundra tu-
sen till om man vill. Men vartefter undersökningen går vidare så blir det 
bara tydligare att det finns svårigheter med att reparera bron, svårighet-
er som finns inbyggda i den.  

Jag tycker också det var väldigt intressant det som en ltl Barbro 
Sundback lyfte fram här, att en entreprenör har ett ansvar några år. 
Landskapsregeringen har ansvar för infrastrukturen för hur många år 
som helst. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Englund, replik 

Fru talman! Det var ett mycket intressant anförande. Det kom mycket 
klarhet i det här uttalandet som minister gjorde vad gäller Vårdöbron.  

Förslaget om öppet hörande skulle verkligen vara bra. Nu finns det 
olika förslag från olika håll här. Vi tycker många gånger att vi inte riktigt 
vet vem som står bakom förslagen. Vid ett öppet hörande har alla möj-
ligheter att ta del av detta, vi som är intresserade här i salen och mass-
media och till och med trafikanter som trafikerar på bron. Jag tycker att 
det är mycket bra. Öppna höranden har vi tidigare ordnat här från ut-
skottet. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Tack ltl Anders Englund för det. I den här frågan finns ett 
stort allmänt intresse hos allmänheten, det finns ett politiskt intresse 
och det finns också ett stort intresse hos den egna förvaltningen att ta 
del av hur fortsättningen blir. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Minister Thörnroos efterlyste ett öppet hörande. Jag 
är lite betänksam till det. Jag tror inte att vi får hit några lokala experter 
till något sorts rättegångsförfarande och ifrågasättande av deras kun-
skap. Jag tror inte att det tillför så mycket om allmänheten i sig blir ex-
perter allihop när det ifrågasätts om det här gänget som sitter här är ex-
perter. Jag tror inte att det tillför så mycket konstruktivt. Känslomässigt 
kan man väl få uttala sig, men i övrigt tror jag inte att det ger så mycket. 
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När det gäller rivningskostnaderna för den gamla Vårdöbron så är det 
beräknat till cirka 850 000 euro. Jag ställde frågan igår till ltl Jansson, 
om han kände till det här och han kunde inte svara på det. Nu ställer jag 
frågan till ministern. Är fundamenten under vattnet med i kostnaderna 
för rivningen av gamla bron? 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Jag tror inte det finns någon som anser att ett öppet ut-
skottshörande ska vara någon sorts form av domstol. Det är ju snarare 
ett sätt att få expertinformation i en svår fråga där det finns ett stort 
allmänt intresse. Inte är det fråga om en domstol eller någonting sådant. 
Det finns säkert lokala experter som man kan kalla. Med tanke på den 
information som har varit här så utgår jag också ifrån att man också 
kanske anlitar externa. Det finns också möjligheter att höra per telefon 
eller per videolänk, så det tror jag att är fullt möjligt.  

Vad sedan gäller det andra frågan, huruvida fundamenten kommer 
att tas bort, att det ingår i den här summan, så är svaret på den frågan 
ja. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Alltså är brofundament med i kostnaderna? Okej. Nåja, anbuden kom-
mer att tala sitt tydliga språk vad kostnaderna blir till slut. 

Angående öppet hörande så fick jag den känslan, när ministern pre-
senterade det här, att det ungefär skulle vara roligt att se vilka det är 
som är experter så att de får stå inför landskapets tjänstemän och för-
klara sig hur de har kommit fram till en renovering. Då tänkte jag på det 
här rättegångsförfarandet. Det är ungefär som att de ska stå till svars för 
att man angett ett utlåtande eller har varit hörande åt våra politiska par-
tier. Jag tror inte att de kommer hit. Det är så. Det kan också vara en 
person som kommer att räkna på anbud i framtiden. Varför skulle man 
då utsätta sig för att fara på det rättegångsförfarandet? 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Det har aldrig varit min intention att någon ska ställas till 
svars för någonting. Det här är en möjlighet att öka kunskapsnivån. Men 
jag hör att Ålands Framtid är lite rädda för det här. Man vill helt enkelt 
tydligen inte nu offentliggöra vilka experter man har anlitat sig av. Man 
vill liksom ha det lite svävande, men det finns nog experter där någon-
stans. Ni behöver inte vara rädda för det. Ni behöver inte vara rädda för 
avdelningens tjänstemän heller. Det är bara finans- och näringsutskot-
tets medlemmar som har rätt att ställa frågor. Vi andra har rätt att 
lyssna.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

De här undersökningarna som har gjorts borde peka ut tydligt och klart, 
ny bro eller håller gamla fundamenten att bygga på. De stora kostnader-
na är alltid på de stora bottenarbetena. Det som man gör ovanpå så gör 
man många gånger nytt och då blir det starkt och bra. Det känns som 
om det här ärendet har lämnat landskapsregeringen lite för tidigt. Det 
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borde nog ha varit klart innan det kom hit om man kan bygga på gamla 
fundamenten eller är det nytt som fordras. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Jag tror inte att det här ärendet har lämnat landskapsre-
geringen för tidigt. Vi har ju flera av varandra oberoende experter. Jag 
vill tillstå att den tjänstemannakår som står till tjänst med de här aktu-
ella frågeställningarna är väldigt duktig och kunnig. Jag har full tilltro 
till den samlade expertisen. Jag kan inte lägga in en värdering i det och 
det har jag inte heller gjort. Hade det funnits en möjlighet att renovera 
hade vi naturligtvis gått in för det. Ingen investerar väl i nytt om man 
kan renovera. Men ju mer vi undersöker desto tydligare blir den sam-
lade bilden av att det är samhällsekonomiskt förnuftigast att gå in för ett 
nybygge. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Då går jag på det som står i den svenska utredningen 
om tryckhållfastheten. Då torde fundamenten hålla att bygga på och då 
har vi många miljoner i inbesparing på det här bygget. Hur mycket dy-
rare får bygget då bli utan att ordna någon ersättande trafik och försöka 
göra det billigare istället? 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Jag tror att vi kan nå en enighet i det. Att begära in en kostnadskalkyl på 
en ny bro ger en tämligen exakt summa. Att begära in en kostnadskalkyl 
på reparation av någon brokonstruktion som är behäftad med flertalet 
olika fel gör entreprenören kommer att behöva lägga på en säkerhets-
marginal och det kommer att bli avsevärt mycket dyrare. Vi har ju bara 
uppskattade kostnader här. Vi kan ta Åva-Jurmo som exempel där kal-
kylen blev 1,2 miljoner dyrare trots att man hade gjort ett gott förarbete. 

Vad sedan gäller huruvida fundamenten håller eller inte så delar jag 
inte den analys som ltl Torsten Sundblom gör. Min uppfattning, och den 
information som vi har fått, är att man inte kan garantera att fundamen-
tet håller. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Mika Nordberg 

Talman! Jag ska uppehålla mig rätt mycket vid Vårdöbron som har debatte-
rats här idag. Man kanske inte skulle tro att det är en bro som vi har debatte-
rat, snarare om vi ska akutsjukvård på Åland eller inte. Det här verkar som 
om det vore på liv och död. 

Från första början när sanningarna om Vårdöbron kom fram att den var i 
dåligt skick och var i behov av åtgärder så fanns det från första dagen två al-
ternativ. Alternativet ett är att reparera, alternativ två är ett nybygge. Vi står 
fortfarande här idag, två år sedan, och vi har fortfarande två alternativ att ta 
ställning till. Är det klokare att reparera eller är det klokare att bygga nytt? 

I debatten har det även kommit fram åsikter om att Vårdö behöver ha en 
fungerande kommunikation. Det är självklart, tror jag, för samtliga partier i 
Ålands lagting att man vill säkerställa att Vårdö ska ha en bro och fungerande 
kommunikationer. 
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Fru talman! Det låter för mig som om det skulle vara lite prestige i hela den 
här frågan. Sanningen är den att landskapsregeringen har fattat ett beslut 
som nu har konstaterats inte ha en majoritet bakom sig i salen. Vi spär på den 
här dramatiken i hela denna brofråga. 

Tittar vi på de olika åtgärder som en reparation kontra ett nybygge har är 
vi alla ganska överens om att vi har en stor ekonomisk differens. Det här är 
inte den enda bron som är i behov av åtgärder. Har man några miljoner över i 
form av att reparera istället för att bygga en ny bro, förutsatt att den bron, 
som är användbar, säkerställs att är i fullgott skick, så möjliggör det en över-
syn av andra broar. Vi har också Bomarsundsbron som är viktig även för 
Vårdö. Vi vet alla idag att Bomarsundsbron inte uppfyller alla önskningar. 
Två större fordon kan till exempel inte mötas på Bomarsundsbron.   

När det gäller de nya viktklasserna som också här har nämnts så finns det 
en rad broar som inte tar de viktbegränsningarna. Vi har Färjsundsbron och 
Bomarsundsbron etc.  

Jag tror att det är väldigt viktigt att utskottet får titta och jobba med den 
här frågan i lugn och ro.  

Det har lite diskuterats ett öppet hörande. Jag delar i viss mån finansut-
skottets medlem Brage Eklunds uppfattning. Får vi de facto reda på de fakta 
vi behöver vid ett öppet hörande? I samtliga de betänkanden som finansut-
skottet har lämnat så nämner man den information som utskottet har tagit 
del av. Men utskottet är väldigt tydligt med att aldrig nämna vem som har 
kommit med den informationen, just p.g.a. att de ska känna att det som de 
säger utskottet stannar i utskottet. På det viset har man tillgång till en in-
formation som man inte får vid ett öppet hörande. 

Fru talman! Det bästa som vi kan göra är att låta utskottet jobba med den 
här frågan och återkomma till lagtinget med ett betänkande som klargör vad 
som är bäst i denna omtvistade fråga. Tack, fru talman. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, fru talman! Jag håller inte med ltl Mika Nordberg om att det hela 
tiden har förelegat två alternativ. Det är inte historiskt rätt. Först fanns 
det bara renoveringsalternativ. Men när man fann att det inte var möj-
ligt att genomföra så började man granska bron och majoriteten i rege-
ringen kom fram till att det är för dålig bro och det är bättre att bygga en 
ny. Så det där håller inte. 

Sedan är det klart att utskottshemligheter ska behållas. Men om man 
här i salen kan säga att kostnaden blir 4,5 miljoner och det tar bara 1 till 
1 1/2 år för att göra reparationen då måste man nog visa vilka fakta man 
grundar sig på. Vi kan ju säga vad som helst då här i salen och så är det 
fakta. Det faktaunderlaget måste utskottet ta fram, visa på att det finns 
och då blir frågan en helt annan. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Fru talman! Jag kanske inte riktigt håller med ltl Barbro Sundback i den 
här frågan. Det är ju självklart att det har funnits fler alternativ från 
första början. Man kan alltid bygga en ny bro. Man kan fast bygga tre 
broar parallellt med varandra. Det är ingenting som hindrar det. När det 
gäller hela bedömningen om vad som är möjligt eller inte så har vi under 
debatten idag hört att avdelningen vill ha en ny bro. Det är ingen tvekan 
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om det. Jag respekterar att avdelningen har den åsikten. Men de facto är 
det lagtinget som sist och slutligen beslutar om det blir en renovering el-
ler en ny bro och det måste vi ha all rätt att göra tycker jag.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Nej, det är inte så, ltl Mika Nordberg, att man från början diskuterade 
en ny bro, två broar eller tre broar. Verkligheten är den att man diskute-
rade att man behöver renovera Vårdöbron. Sedan kom det stora pro-
blem emot eftersom bron är i så dåligt skick.  

Avdelningens tjänstemän har insett, på grund av utredningarna som 
är offentliga och som alla kan läsa, att det inte är samhällsekonomiskt 
klokt att renovera bron. Men inte bara avdelningen utan också en majo-
ritet i regeringen omfattar den ståndpunkten. De som har en annan upp-
fattning måste komma med bevis. De som säger att det ska kosta 4,5 
miljoner och att det ska gå att bygga på 1 1/2 år, detta måste man visa 
med fakta. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Fru talman! Det är lite vilseledande att säga att det inte har funnits två 
alternativ. I samtliga rapporter som vi har tagit del av från Destia så har 
det under hela arbetets gång funnits två alternativ. Från första gången 
det informerades om det här, efter man konstaterade att bron de facto 
var i dåligt skick, så har det funnits två alternativ. Det har funnits alter-
nativet att bygga nytt och det har funnits alternativet att renovera. Vi 
kan inte stå här i lagtinget och debattera om det ska vara rostfritt stål i 
armeringen eller om det ska vara vanligt järn i armeringen eller vilken 
sorts järn vi ska ha när vi bygger bron. Jag tror att vi måste överlämna 
detta till andra. Framförallt måste vi ge finansutskottet arbetsro att 
komma med ett betänkande. Vad jag vet hittills så har finansutskottets 
betänkanden haft rätt hög kvalitet. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Tack för det anförande ltl Mika Nordberg. Jag tror också det är 
bra att utskottet får arbetsro. Men jag vidblir ändå det jag tidigare sade. 
Jag tror det vore viktigt för trovärdigheten för de kalkyler som det har 
resonerats kring här i salen. Det är ju anmärkningsvärt när en reparat-
ion förväntas kosta 4,5 miljon. Sedan har jag också hört här i salen att en 
nybyggnation kan kosta 15 miljoner. Det här är siffror som jag inte kän-
ner till och inte avdelningen heller. Det är av största vikt att så många 
som möjligt nu får ta del av dessa expertutlåtanden som är framtagna. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Fru talman! När det gäller kostnadskalkylerna så har man många erfa-
renheter av det. Vi har KK-huset som vi har sagt att ska kosta x antal 
miljoner att bygga och slutnotan var någonting helt annat. Vi har till ex-
empel Åva-Jurmo projektet som vi trodde jag skulle kosta x antal miljo-
ner och slutnotan visade sig bli någonting helt annat.  

Det är precis samma sak idag, vi kan inte fatta ett beslut utifrån ett 
antagande om att en ny bro skulle kosta endast 9 778 000 euro. Varför 
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kostar den inte 10 125 000 euro? Som jag har sagt tidigare, vi måste 
överlåta det här till finansutskottet att i lugn och ro utreda. Det är fullt 
möjligt att finansutskottet väljer någon ny väg att informera. Vi har tidi-
gare diskuterat om att ha pressinformation. Det måste utskottet disku-
tera på sitt konstituerande möte när vi börjar med det här ärendet. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Visst är det så att renoveringar har en tendens att bli dyrare. Det sista 
exemplet som vi har nu är Ålands museum som blev 125 procent dyrare 
än vad man inledningsvis hade kostnadsberäknat. Visst finns det anled-
ning för oss alla att se oss i spegeln och fundera på hur vi kan bli bättre 
på det här och också ge förvaltningen tid att arbeta med de här frågorna. 
Det är också oerhört viktig. 

Jag hoppas ändå att vi skulle kunna har en samsyn kring att det är 
lättare prognostisera och räkna fram ett nybygge, oberoende av vad det 
sedan är för nybyggnation, än vad det är att reparera någonting som är 
gammalt, slitet och för häftat med flera olika konstruktionsfel.  

Ltl Mika Nordberg, replik 

Tack, fru talman! Jag säger inte att en ny bro på något sätt skulle vara 
sämre. Jag vet att vi lever i en ekonomisk verklighet med en budget som 
vi har fullt sjå att få i balans. Vi har även många andra broprojekt, som 
jag var inne på, som skulle kräva en översyn. Frågan är hur vi använder 
de miljoner vi har på det mest rationella och effektiva sättet? Vi kanske 
inte ska bränna alla våra pengar på en bro. Vi kan göra det bästa möjliga 
till en lägre kostnad och så räcker pengarna till att förbättra även andra 
broar som är vikt för näringsliv, Vårdöbor och andra. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Tony Asumaa 

Fru talman! Efter att vi nu hela dagen har pratat om en bro och flera broar så 
tänkte jag att vi skulle byta ämne en stund och prata om den digitala agendan 
för Åland. 

Fru talman! För att uppnå målsättningarna med den digitala agendan så 
har landskapsregeringen infört ett nytt bedömningsförfarande som ska ge-
nomföras innan myndigheten kan påbörja de insatser inom IT- och system-
utveckling som ingår i anslagen för budgeten 2014.  

Så här skriver landskapsregeringen i den ordinarie budgeten för år 2014 
där det redan upptagits 1,7 miljoner euro under ett antal moment för att få 
igång arbetet med den digitala agendan för landskapet själv och det offentlig 
Åland. Enligt den Digitala Agendan för Åland ska Ålands landskapsregering 
finansiera organisationens grundkostnad, vilken innefattar de fyra befatt-
ningarna: ÅDA-chef, som inte längre existerar, e-tjänstansvarig, utvecklings- 
och förvaltningsansvarig samt driftsansvarig. Det har landskapet tagit på sig 
att finansiera. Kanske ingen ännu är anställd? Åtminstone var en person an-
ställd men inte längre. 

Därutöver ska landskapet finansiera konsult- och projektledarkostnader, 
lokalkostnader för ÅDA, systemanskaffningar och andra kostnader som till-
hör ett genomförande av den digitala agendan. 
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Alla andra kostnader, utöver de som nämndes ovan, ska de parterna som 
är med i ÅDA faktureras för på basen av vilka tjänster man använder sig av.  

Ändå skriver man att bolaget inte ska gå med vinst utan gå plus minus noll. 
Fru talman! Fokusområde nummer ett för den digitala agendan för Åland 

är enligt landskapsregeringen att erbjuda kundorienterade e-tjänster till 
medborgare och näringsliv för att ge mer kvalitativ och effektiv service. An-
vändarna ska uppleva att de snabbt och enkelt kan nå all information och ut-
föra sina arrenden digitalt i de situationer de har behov av, i princip 24 tim-
mar i dygnet, 7 dagar i veckan. Det uppfattar gemene man som e-tjänster och 
digital agenda för användarna. Förvaltningen, både landskapet och kommu-
nerna, ska vara tillgänglig för ålänningar via e-tjänster när de hemifrån vill 
hantera vissa ansökningar och annat, framförallt i den värld vi lever i när ti-
den är ändå är lite begränsad.  

Fokusområdet är helt rätt, e-tjänster åt ålänningar och företag och e-
förvaltning åt landskapet. Det är där vi kan uppnå effektivitet. Det håller vi 
helt med. Vi från liberalerna är absolut inte emot den digitala agendan. Tvär-
tom, vi är en förespråkare för en e-förvaltning åt medborgarna. 

Vi har goda exempel. Vi har vissa kommuner som erbjuder e-tjänster åt 
sina kommuninvånare. Jag råkar bo i den kommunen själv. Man kommer 
med mycket små medel igång för att redan på ett enkelt ge e-tjänster till 
kommuninvånarna.  

Vad gäller ÅDA så verkar det ha hamnat på lite fel spår. Det har blivit en 
stor mammut. Nu är man initialt inne på att socialisera den offentliga IT-
driften på Åland. Så här är det. Och därmed tävlar man direkt med de privata 
aktörerna på marknaden som har hand om IT-drift och IT-förvaltning idag 
för kommunerna. Det lägger man största fokus på just nu inom ÅDA, fortfa-
rande ett bolag som ännu inte existerar. 

Detta i en tid då varje stimulansåtgärd till det privata näringslivet är av 
största vikt för att behålla och skapa flera jobb på Åland och ha ett livskraftigt 
näringsliv som bär upp Åland. Varför vågar jag påstå detta? För att kraven för 
dem som skriver under avtalet med ÅDA och går med i projektet är nämligen 
att man överför all sin IT-drift och all IT-personal till ÅDA. Det här är kravet 
om man ska vara med ÅDA. Det betyder att om en kommun har skött sin IT-
drift via ett privat bolag så för att komma med i ÅDA så måste man avsluta 
det samarbetet med det privata bolaget och låta ÅDA ta hand om IT-driften. 
Så här är det enligt avtal. Jag hoppas att finansutskottet kunde fördjupa sig i 
den frågan, hurdana krav man ställer på kommuner och kommunalförbund 
för att överhuvudtaget kunna gå med i ÅDA. Det är ju inte riktigt rimligt krav.  

Fru talman! Utgående från visionen i digital agenda för landskapet Åland 
medverkar landskapet, ÅHS, Mariehamns stad och Ålands kommunförbund. 
Fyra parter, men i princip är de tre parter för landskapet är hälften av det här. 
Landskapet är landskapet och ÅHS, egentligen 50 procent, Mariehamns stad 
är 25 procent och Ålands kommunförbund är 25 procent. Det är meningen att 
dessa bilda, driva och finansiera en för ändamålet skapad organisation, i det 
här fallet ett aktiebolag som ska få namnet Ålands Digitala Agenda, som vi 
förkortar ÅDA. 

Ålands landskapsregering, Ålands hälso- och sjukvård och Mariehamns 
stad har redan flaggat för att föra över hela sin IT-personal till ÅDA, vilket är 
ett aktiebolag som ännu inte idag existerar. Men man är ändå beredd att göra 
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det. Mariehamns stad och Ålands kommunförbund har inte skrivit under bo-
lagsbildningsavtalet. Något bolag för ÅDA finns ännu inte idag på marknaden 
och lär väl inte existera heller under en överkomlig tid, med allt som det in-
nebär att grunda ett aktiebolag. 

Vad gäller personalen så är det Mariehamns stad, ÅHS och landskapet som 
har IT-personal, inga andra kommunerna har IT-personal att föra över. Så är 
det. Det finns ingen personal att föra över från kommunerna. De som ska fö-
ras över till ÅDA ska placeras någon annanstans än var de är idag. Hur ska 
det gå med supporten här i lagtinget? Hur ska det gå med supporten i land-
skapsregeringen? Det pratas om att man ska hyra våning i ITiden där 30-40 
personer ska rymmas. Hur IT-supporten på ÅHS, i Mariehamns stadshus ska 
fungera när kopieringsmaskin krånglar återstår att se. Det kommer att bli så 
att man får anställa IT-supporter till alla de här avdelningarna för att få det 
här att fungera. Jag förstår inte riktigt vad samordningsvinsten blir. 

Sedan ska personalen flyttas till ÅDA som är ett aktiebolag, men ändå ska 
anställda stå i anställningsförhållande till Ålands landskapsregering. Hur går 
det ihop? De ska finnas under ett aktiebolag, men de ska vara anställda av 
Ålands landskapsregering, under landskapets tjänstekollektivavtal och all-
männa regelverk. Detta vet jag inte. Vicelantrådet har begärt replik, så tro-
ligtvis får vi svar på det också, annars kan vi få svaret i finansutskottet. Per-
sonligen vet jag inte hur det kan fungera, att man kan vara både och.  

Fru talman! När ett aktiebolags egna kapital hotar att bli negativt kan man 
mota Olle i grind med att boka upp ett kapitallån. Det är normal praxis i det 
privata näringslivet och i ett aktiebolag. I ÅDA:s fall handlar det mera om att 
man helt saknar eget kapital i aktiebolaget. Man har inget eget kapital alls. 
Det enda egna kapitalet är väl den minimisumma som man ämnar teckna i 
aktiekapital, 2 500 euro. Landskapsregeringen har dock budgeterat 1,7 miljo-
ner i sin egen budget 2014, 1,1 miljoner finns kvar och det vill man föra över 
till bolaget i en fond för fritt eget kapital. Nu pratar vi om att fritt föra över 
pengar till ett bolag som agerar på en konkurrensutsatt marknad. Hur funge-
rar detta enligt statsstödsreglerna, att föra över 1,1 miljoner ur landskapets 
budget till ett aktiebolag? Det tål nog att funderas på, så att vi inte bygger upp 
ett nytt Ålands Industrihus här. Det låter jättenegativt men lagtinget sitter 
här och beslutar om att flytta över pengar till ett aktiebolag. Vad ska pengar-
na användas till? Det står åtminstone inte i tilläggsbudgeten vad pengarna 
ska användas till. Det räcker inte med det här, kontona på 1,1 miljoner ur 
landskapets budget ska tömmas och föras in ÅDA.  

Ytterligare står det i moment 45.95 85, att man anslår 1,5 miljoner euro i 
kapitallån till det här bolaget. Det är ett bolag som ännu inte finns och inte 
har en styrelse för att förverkliga den digitala agendan för det offentliga 
Åland. Det offentliga Åland är både landskap, kommuner, staten, kyrkan och 
FPA. Det är klart att man kanske inte menar hela offentliga Åland, men så 
står det faktiskt. 

Lånetiden för kapitallånet föreslås vara 10 år, varav de första fem åren är 
räntefria och de sista fem åren är bundna till en ränta om ungefär 1 procent. 

Enligt aktiebolagslagen är det allmänt styrelsens uppgift att svara för ak-
tiebolagets förvaltning och att försäkra att verksamheten är ändamålsenligt 
organiserad. Huvudregeln är således att styrelsen beslutar om upptagande 
och återbetalning av främmande kapital om bolagsordningen inte anger an-
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nat. Nu har vi ingen styrelse, det finns inget bolag. Vem ansvarar för kapital-
lånet som man nu vill ge bolaget? Givetvis de som stiftar bolaget; Marie-
hamns stad, kommunförbundet och landskapet. Det är de som ansvarar för 
kapitallånet som ska in i det här bolaget. Vem vill ta det ansvaret? Aktiebola-
get finns inte ens. Det är stiftarna. Detta tåls att tänka på. Det låter säkert jät-
tenegativt. Men jag är orolig för vart pengarna kommer att hamna. Hur 
kommer pengarna att hanteras? Kommer det att tillåtas, att det inte faller 
under statsstödsreglerna?  

Det finns tydliga och klara regler vad gäller kapitallån. Nu pratar vi om ett 
aktiebolag. ÅDA ska grundas som ett aktiebolag. Skriftliga avtal ska uppgö-
ras. Vilka är villkoren för lånen? Vad är riskerna? Hur ska det hanteras? 
Kapitallån är ett sådant lån som har den sämsta ställningen av alla skulder. 
Det betalas ut sist av alla ifall bolag upplöses och går i konkurs.  

Okej, ett kapitallån kan användas för normal drift, vilket torde vara land-
skapsregeringens intention genom att man vill flytta över 2,6 miljoner till 
ÅDA. Det är otroligt mycket pengar. Ingen här i salen vet vad pengarna ska 
användas till, tror jag. Jag vet inte, men kanske någon vet mera mig. Man vill 
flytta över 2,6 miljoner till ÅDA för att användas till någonting, enligt en vis-
ion. Det är en vision förstås, men det står ingenstans vad pengarna ska an-
vändas till.  

Vad gäller räntans storlek på kapitallån så enligt näringsskattelagen så 
måste den vara skälig och motsvara ränta på lån från penninginrättningar. I 
företagsvärlden skulle det kunna betraktas som förtäckt dividend och också 
otillåtet statsstöd. Hur kan man i ett aktiebolag, som ska agera på den privata 
marknaden, ge ett lån och den största aktieägaren sätter in 2,6 miljoner euro 
och räntan är noll? Bolaget har ännu inte ett vinstsyfte. Ränta på ett kapital-
lån kan inte betalas ut om man inte har fritt eget kapital och bolagets intent-
ion är att aldrig göra vinst. Det betyder att landskapet aldrig kommer att få 
ränta på de här pengarna, oberoende vad man skriver. Det är bara så. 

Därför tror jag inte någon här i salen vill att vi ska göra ett nytt Ålands In-
dustrihus av Ålands digitala agenda. 

Därför har vi också skrivit motion nummer 58 där vi föreslår att anslaget 
på 1,5 miljoner euro helt enkelt stryks i väntan på att åtminstone det här bo-
laget ska bildas, så att vi vet att det finns ett bolag. Sedan ska också stats-
stödsreglerna undersökas så att vi inte hamnar i en situation likt Ålands In-
dustrihus. Alla vill vi digitalisera Åland och göra Åland till ett modernt sam-
hälle så att medborgarna ska ha e-tjänster. Förvaltningen ska vara en e-
förvaltning, men vi ska inte hamna i en sådan cirkus som vi hade tidigare vad 
gäller Ålands Industrihus. Då kommer det att ta länge förrän vi har digitali-
serat det här samhället. Tack, fru talman!   

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, fru talman! Jag vet inte om jag förstod vart ltl Asumaa ville 
komma i den här diskussionen. Han säger att han vill ha en digitaliserad 
offentlig förvaltning, men sedan är han full av kritik för regeringens för-
slag om ÅDA. Det mest märkliga i resonemanget var att de kommuner 
som inte har IT-personal, de kan inte gå med i det framtida bolaget. Om 
de har löst det så att de har privata entreprenörer som sköter om IT-
verksamheten så får de väl ta ställning om de tycker att det är att föredra 
eller om de vill gå med i ÅDA. Det är ju frivilligt. Jag förstår inte pro-
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blemet. Strukturen är ju att man genom synergieffekter gör det här 
mycket effektivare. 

Talmannen 
Tiden är ute!    

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Kanske inte ltl Sundback alltid behöver förstå vad 
andra menar heller. Ibland kan man förstå, ibland kan man inte förstå 
och det beror kanske också på om man vill förstå. 

Vad gäller ÅDA så är intentionen att det är en upphandlad enhet för 
kommuner, lagting och annat och att allt som ÅDA gör ska faktureras. 
Varför då 2,6 miljoner euro? Min fråga är till vad? Vi i lagtinget ska be-
sluta om att flytta över 2,6 miljoner till ett bolag. Vet någon vad de 
pengarna ska användas till? Enligt den här affärsplanen så ska det vara 
en upphandlad enhet just för kommunerna så att de ska få billiga system 
som medför synergieffekter precis som ltl Sundback sade. Men nu hand-
lar det om att den som med så ska flytta över IT-driften, för den ska 
handhas av ÅDA. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja men det är väl ganska givet att om man är en aktör och väljer att gå 
med i ÅDA så är det ÅDA som ska ta hand om den verksamheten. Jag 
begriper inte vad ltl Asumaa vill komma till. Att det är mycket pengar 
och att det är viktigt att utskottet tittar på och granskar vad de ska an-
vändas till, det tycker jag att är ett legitimt krav. Men den här diskuss-
ionen är högst förvirrad. Hur vill ltl Asumaa och liberalerna ha det då? 
Hur skulle ni vilja utveckla ÅDA så att det blir enligt era önskemål? Det 
skulle vara bättre att förstå vad ltl Asumaa siktar på. Nu är det bara det 
att bolaget inte är bildat, det finns så mycket pengar, allting är så oklart 
och det kanske det är. Men hur vill ltl Asumaa att det ska utvecklas så att 
det blir bra?  

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Ltl Sundback kanske skulle ha lyssnat på mitt anfö-
rande i början när jag sade att intention nummer ett var att producera 
och se till att man får e-tjänster åt medborgarna och göra landskapets 
egen förvaltning till e-förvaltning. Kanske landskapet skulle börja med 
att bygga om sin hemsida och serva alla ålänningar den vägen? Man 
kanske skulle börja med något mindre än att nu börja med att försöka ta 
över IT-driften av alla kommuner. Det är kanske det sista man behöver 
göra. Inte vill ålänningarna detta när man pratar om e-tjänster. 

Vill Sundback flytta 2,6 miljoner till Ålands digitala agenda utan att 
veta vad pengarna ska användas till? Vill Sundback ta ett sådant beslut i 
Ålands lagting? Det är den största frågan. Det är detta som vi liberaler är 
oroliga för. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 
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Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Jag är glad att liberalerna och ltl Asumaa stöder tanken 
med ÅDA. Det är faktiskt en av de mest positiva saker som kanske för-
verkligas under den här mandatperioden. Efter långa och många dis-
kussioner mellan landskapet, Mariehamns stad, ÅHS och även kom-
munförbundet så har man funnit varandra. Inom dessa förvaltningar 
jobbar man nu de facto rent konkret och börjar samarbeta och planera 
tillsammans. Rent fysiskt har man också börjat flytta ihop och börja tala 
samma språk. Det här kommer det åländska samhället och den offent-
liga sektorn att ha en väldigt stor nytta av framöver. Nu är det väldigt 
viktigt att man kommer i mål och får organisationen på plats. Det här är 
en levande process. Precis som det framgår här ur tilläggsbudgeten så 
har vi lite behövt ändra inriktning och gå in för ett bolag för att få det att 
fungera. Nu behövs det ett politiskt stöd i de här organisationerna för att 
vi ska komma vidare. Annars blir det vi politiker som bromsar det som 
våra förvaltningar vill göra. 

Talmannen 
Tiden är ute!    

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Tack vicelantrådet Nordlund. Som jag sade så har libe-
ralerna aldrig gått emot digitalisering av Åland. Framförallt vill vi att 
ålänningarna ska få e-tjänster och att förvaltningen ska kunna göras till 
e-förvaltning. Vi är oroliga för att vi gör någonting dumt, så att det här 
kommer att ta ännu längre tid än vad det har gjort, genom att föra över 
kapitallån till ett bolag som inte ännu finns. Som vi säger i budgetmot-
ionen så vill vi stryka detta ut tilläggsbudgeten. Det finns säkert tid att ta 
upp det i den riktiga budgeten för 2015 när bolaget kanske är bildat. Då 
vet vi åtminstone att det finns en styrelse som kan hantera kapitallån. 
Det är på styrelsenivå i ett aktiebolag som man beslutar om att uppta 
kapitallån. Då har vi också ett ansvar klart och då är det bolaget i sig 
som ansvarar för upptagandet av kapitallånet. Det är intentionen. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Jag tycker att det skulle vara en väldigt negativ signal ifrån 
Ålands lagting om man i den här utvecklingsprocessen skulle gå in för 
att stryka pengarna. Man vill någonting, men man vill inte ge resurser 
till det. Verkligheten är den, som ltl Asumaa vet, att det här är budget-
medel som tas upp i en budget och de används sedan när bolaget är bil-
dat och all formalia naturligtvis är på plats. Så fungerar det i alla sam-
manhang och även i detta.  

Jag skulle mera förstå om ltl Asumaa och liberalerna skulle kritisera 
landskapet för att detta inte redan är gjort. För det är egentligen vårt 
sämsta samvete. Vi borde ha förverkligat det här för tio år sedan. Offent-
lig sektor på Åland borde arbeta på det här sättet om vi ska vara kost-
nadseffektiva och moderna och kunna erbjuda ålänningarna en bra ser-
vice. Driv hellre på oss istället för att sätta käppar i hjulet. 
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Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Liberalerna vill inte alls sätta några käppar i hjulen. 
Tvärtom, vi vill att allt ska gå rätt till. Men om vicelantrådet kan sätta 
handen på Bibeln att 1,5 miljoners kapitallån till Ålands digitala agenda 
är okej och inte strider mot statsstödsreglerna så har vi inte några pro-
blem med det här alls.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Ltl Asumaa sade att man går in för att socialisera den 
offentliga driften och att det är avsikten med det här. Jag uppfattade att 
det är helt tvärtom. Genom att föra över befintlig personal som man har 
så kan man skapa möjligheter till högre kompetens på sikt och man ser 
till att möjliggöra rationaliseringar. En av de främsta uppgifterna som 
Ålands digitala agenda har är ju att främja företagande och upphandla 
flera saker. Med bättre kompetens och möjligheter så kan man också 
upphandla på ett bättre sätt och få flera positiva effekter för näringslivet 
också. Jag ser inte riktigt det här socialiseringshotet på samma sätt som 
ltl Asumaa förde fram.  

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Ltl Carlsson är säkert också hyfsat insatt i Ålands digi-
tala agenda genom att Mariehamns stad inte skrev under bolagsbild-
ningsavtalet. Något måste ju heller inte riktigt ha varit på raden, så det 
kanske inte riktigt är guld och gröna skogar. Jag vet inte vad orsaken var 
till det.  

Gällande personalen så har egentligen sådana signaler också kommit 
ur det här huset, nu tömmer vi IT-avdelningen här. Vi har renoverade 
nya utrymmen i landskapsregeringen och så ska de flytta någon annan-
stans. Hur ska det fungera rent praktiskt? Var är samordningsvinsten 
när man kanske ändå hamnar att anställa personal som ska hantera lö-
pande ärenden och supportärenden på plats genom att man samlar all 
kompetens någonstans utanför husen? Det är det stora orosmolnet i det 
här sammanhanget. Det är en sådan effekt som troligtvis är kostnads-
drivande.  

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Det var en felaktighet, Mariehamns stad har tecknat 
under intentionsavtalet. Däremot har vi haft en diskussion om offentlig-
hetsprincipen när det gällde bildandet av bolaget och bolagsordningen. 
Men det är en helt annan fråga som vi inte ska ta här. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Jag pratar inte heller om intentionsavtalet. Jag pratade om bolagsbild-
ningsavtalet som dock inte är undertecknat av någon som jag vet i det 
här skedet. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 
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Ltl Karl-Johan Fogelström 

Fru talman! Jag hade tänkt hålla ett lite längre anförande om ekonomi i ba-
lans men jag tänker spara det till ett senare tillfälle.  

Jag stöder tanken på ett öppet utskottsförfarande till lämpliga delar. Jag 
vet inte riktigt hur det går till. Det är helt klart att det finns ett stort allmänt 
intresse så att man får dela med allmänheten på vilka grunder man slutligen 
fattar ett beslut.  

Vi har de offentliga officiella utredningarna som det har hänvisats till idag. 
Även där tycks det råda en viss förvirring. Man citerar olika delar och kom-
mer till olika slutresultat, så det finns all anledning att borra i det.  

En sådan punkt tänker jag ta upp här, det är uppgiften om att reparationen 
av den befintliga bron skulle kosta 4,5 miljoner och att detta är grundat på 
Destias utlåtande. Idag har jag faktiskt läst i rapporten att den uppgiften som 
är på 4,5 miljoner härrör sig från ett dokument som kan betecknas som ett 
arbetspapper och som är daterat 24 september 2013. I slutdokumentet, date-
rat 19 oktober 2013, finns Destias slutbedömning av kostnaderna och den 
summan ligger på 5,7 miljoner. Det står klart och tydligt i rapporten. Det är 
det som Destia i sin slutrapport har sagt och det är väl det som vi ska förhålla 
oss till. 

Summan för kostnaderna för en reparation verkar vara ett rörligt mål, det 
tycker jag att illustrerar den här problematiken med att ge sig in på en repa-
ration. Det är inte allt sagt att 5,7 miljoner är slutdestinationen för kostnads-
beräkningarna för en reparation med alla de osäkerhetsfaktorer som finns.  

Samhällsekonomiskt i det långa loppet, det kloka och förnuftiga beslutet är 
att bygga en ny bro. Varför det? Som man skriver är reparationer riskfyllda 
och osäkra. Man göra något som har halva livslängden mot det som en ny bro 
har. Ska man göra en jämförelse mellan vad det kostar i slutändan att bygga 
en ny bro eller att reparera en bro med 60 års livslängd, så finns det doku-
mentation på att reparation av bron med 60 års livslängd kommer att kosta 
cirka 20 miljoner, som då består av kostnaderna för de omedelbara reparat-
ionerna samt kostnaderna för att bygga en ny bro. Det blir 20 miljoner jäm-
fört med 10 miljoner. 

Det som moderaterna, Ålands framtid och liberalerna föreslår är en lös-
ning som faktiskt är dubbelt dyrare än att bygga en ny bro, sett ur samhällets 
synvinkel. Det är rätt intressant. Tack. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Det var en intressant vändning som ltl Fogelström tog 
på slutet. 

Det är olyckligt att det finns olika rapporter med olika datum som cir-
kulerar. Det skulle ha varit bra om socialdemokraterna, som har 
lantrådsposten, hade sett till att hela lagtinget haft tillgång till samma 
rapport, så att man inte hade läst olika rapporter som det verkar på dis-
kussionerna här. 

Ltl Karl-Johan Fogelström, replik  

Jag har den bestämda uppfattningen att oppositionen också har haft 
tillgång till Destias rapport och till alla de här rapporterna. Det har ju 
framkommit av diskussionen här. Jag ser inte grunden till frågan fak-
tiskt. 
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Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Jag tänkte mest på det som har kommit fram här i sa-
len idag i olika replikskiften. Den ena rapporten har ett datum och den 
andra rapporten har ett annat datum och det slirar kring. Det var det 
som jag tänkte på. 

Ltl Karl-Johan Fogelström, replik  

De som slirar får väl ta ansvar för det själva när de läser rapporten. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Jag tror att det är skäl att notera att ingen kan vara säker på 
någonting när det gäller en ny Vårdöbro, när det gäller kostnaderna för 
en ny Vårdöbron och när det gäller grundläggningen av en ny Vårdöbro. 
Ingen kan heller vara helt säker när det gäller reparation. Det är viktigt 
att man tar reda på ordentligt om fundamenten håller för en högkvalita-
tiv renovering av nuvarande bro. Sedan kanske det är dags att uttala sig 
därefter. Därför hoppas jag att finansutskottet ska göra det. 

I Destias utredning står: ”En kostnadskalkyl för reparation med lin-
färja 4,9 miljoner”. Vad kostar då linfärja? Dra av det. Vad blir då kvar 
för reparationen? Ja, det blir ganska nära 4,5 miljoner. Så redan i Des-
tias rapport hade vi en sådan summa, sedan har det lagts på olika saker 
för att man vill vara säker och därför har siffrorna växlat från rapport till 
rapport.  

Ltl Karl-Johan Fogelström, replik  

Jag håller med vtm Roger Jansson. Det finns alla skäl för utskottet att 
grundligt utreda och titta på de här rapporterna. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Vid alla reparationer av allt som man gör, och det är ju mycket man re-
parerar kontinuerligt, särskilt när det gäller betongkonstruktioner, så är 
det viktigt att man ordentligt tar reda på vilka reparationer som funda-
menten måste genomgå. I de här båda rapporterna finns det ett ordent-
ligt resonemang kring detta. Man måste ytterligare utreda hur mycket 
som det måste förstärkas för att få en fullgod bro som håller lika länge 
som en ny bro. Så är det naturligtvis, om man gör det på ett sådant sätt. 
Men här försöker man slå blå dunster i ögonen på oss och säga att en re-
paration inte kan göras på ett sådant sätt. Reparationen kan överhuvud-
taget inte göras på ett sådant sätt eller att bron inte kommer att hålla 
särskilt länge. Var ligger fakta där? Ta reda på det ordentligt med öppet 
sinnelag i finansutskottet så får vi se vad ni kommer till. Kanske vi då 
också får lite pengar över till andra satsningar på skärgården än bara det 
här. 

Ltl Karl-Johan Fogelström, replik  

Jag har efter bästa förmåga utgått ifrån den information som finns i 
rapporten. Det är säkert klart att vi inte vet vad slutnotan blir i båda al-
ternativ. Jag kan inte annat än att använda det material som experterna 
har tagit fram och som finns tillgängligt just nu. 
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Jag ser fram emot utskottsbehandlingen. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Det är bra att ltl Fogelström, i likhet med Destias utlå-
tande, konstaterar att alternativet med renovering av bron är möjligt. 
Det har lite framförts idag som att det skulle vara omöjligt. Nu lyfter 
också ltl Fogelström fram att det handlar om risker. Riskinventeringen 
som man har gjort, sista sidan i rapporten, säger att det är helt riskfritt 
med en ny bro och väldigt hög risk med att reparera. Tittar man på al-
ternativet med en ny bro så då ska man köra på den gamla bron i fem år 
antagligen. Man har dömt ut bron, den håller bara i fem år och det 
gjorde man för två år sedan. Det är bara tre år kvar, men ändå ska man 
kunna köra helt riskfritt. Den här riskinventeringen verkar nog ha väl-
diga brister och det hoppas jag också att finans- och näringsutskottet tit-
tar på. 

Ltl Karl-Johan Fogelström, replik  

Man får ju erkänna sin begränsning. Jag litar på den slutsats som rege-
ringen har kommit till, baserad på de fakta som finns. 

Samhällsekonomiskt har man kommit till att det inte är ett accepta-
belt alternativ att reparera bron. 

 Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Nu har landskapsregeringen kommit till ett oenigt be-
slöt. Det finns ju flera uppfattningar. Det är viktigt att vi också tänker 
själva och granskar sakligt. Jag hoppas också att ltl Fogelström gör det i 
finans- och näringsutskottet och granskar de här bitarna ganska mycket. 
Det finns ett alternativ att renovera, som jag ser det, både i rapporterna 
och det lyfte också Fogelström fram och då tycker jag man ska granska 
det noggrant. Lycka till med det, så diskuterar vi igen i debatten när det 
här kommer tillbaka. 

Ltl Karl-Johan Fogelström, replik  

Jag har inte så mycket mer att tillägga. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Jag tänkte också nämna summorna som cirkulerar 
med renovering kontra nybyggnation. Ltl Fogelström nämnde att det är 
ganska osäkert att renovera för man vet inte var det slutar. Med det är ju 
samma förhållande när det gäller att bygga en ny bro. Man har kommit 
till en antagen kalkyl på just knappt 10 miljoner. Verkligheten vet vi 
först när vi har anbuden i handen. Det kan lika fort sluta på 15 miljoner 
eller under 10 miljoner. Om man spekulerar i summor på det där viset 
så ska man ha samma förhållningssätt till båda alternativen. 
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Ltl Karl-Johan Fogelström, replik  

Fru talman! De experter som man har anlitat har kommit till att det är 
betydligt mindre riskfyllt med en ny bro än att reparera den gamla. Det 
visades här, det lyste grönt över hela kolumnen, medan det lyste rött i 
den första. Det här är experternas idéer inte ltl Fogelströms idéer. Om 
det sedan är fel så det har inte jag kompetens att uttala mig om. Vi får 
titta på det i utskottet 

 Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Det är alltid riskfyllt att köpa begagnat. Det är ungefär 
som när man handlar en bil. Det är lättare att köpa en ny bil. Den är dy-
rare men då är du säker på att den är oanvänd. I det här fallet handlar 
det om en bro. Det är ett lite större risktagande, visst. Därför måste man 
göra ordentliga undersökningar som man har beställt från landskapsre-
geringen men som egentligen inte har kommit fram. Man beställde en 
undersökning om balkarna och grundfundamenten men det har man 
inte fått i rapporten. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

 Ltl Torsten Sundblom 

Tack, fru talman! Egentligen kan jag inte komma med något nytt i det här 
ärendet. Jag tänkte ändå utgjuta min besvikelse över vissa saker.  

Talman! Planeringen av Åva-Jurmo projektet har pågått i cirka 10 år. 
Ortsbefolkningen i regionen har genom budgetskrivningar och beslut fått sig-
naler om att en byggstart skulle förverkligas.  

Jag ska lite sammanfatta vad som har skrivits i de senaste budgetarna. I 
2010 års budget stod det att projektet skulle framskrida och en vägplan skulle 
ställas ut i slutet på året. I 2011 års budget nämns bara att projektet forsätter 
under året. När vi sedan kommer till 2012 års budget då står det att Åva-
Jurmo projektets förverkligande inleds under slutet av år 2012. När lagtings-
ledamöterna, som var suppleanter här under regeringsbildningen, gick hem 
så sade jag åt ltl Lundberg från Brändö att detta startar nog under slutet av år 
2012. Men så blev det inte. 

År 2013 fanns 1,9 miljoner reserverade och resten skulle budgeteras under 
2014. Sedan när vi kommer till 2014 så finns inte resten av pengarna med, 
men projektet beräknas inledas 2014 och vara färdigställt under 2016. När 
klubbslaget föll i december 2013 då tror jag att det var många som var glada 
och tänkte att nu ska det bli av.  

Sedan började det strula till sig lite, tror jag. Det blev protester trots att 
miljökonsekvensbedömningar och vägplaner var klara sedan många år till-
baka. Då började kappan vändas efter vinden lite, om jag får vara lite elak. 
Sedan blev det stopp. Många av dem som dagligen är berörda är nog säkert 
mycket besvikna idag. Jag fick höra ganska mycket under den här dagen när 
jag var borta senaste vecka.   

Infrastrukturministern, som inte är här nu men näringsministern kan 
hälsa vidare, hon ska ha en eloge för att hon fortsatte och höll fast vid Åva-
Jurmo projektet.  

Att lägga Åva-Jurmo projektet på is ser jag som ett förräderi mot regionen 
som länge har väntat. Under tio års tid har man gett löften i budgetskrivning-
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ar samt tagit upp anslag. Därigenom har man förespeglat att det här projektet 
ska förverkligas. Sedan lägger man projektet på is, trots att det i budgeten, 
som lagtinget klubbade för 9 månader, stod att projektet skulle inledas under 
2014 och färdigställas under 2016 och att kostnaderna var uppgraderade.  

Som skärgårdsbo förstår jag besvikelsen hos många i regionen. Jag hoppas 
att det här projektet småningom ska fortsätta. Jag tycker nog att det ser lite 
mörkt ut, trots skrivningarna som finns i den här tilläggsbudgeten. 

I jämförelse med Åva-Jurmo projektets snigelfart så har det gått fort med 
Vårdöbron. Från budgetdiskussioner idag och ett år till byggstart, det är raskt 
marscherat. Jag ska inte yttra mer om den saken. 

Ltl John Hilander, replik 

Tack, talman! Jag delar den förståelse som Sundblom har för skärgårds-
borna när projektet går på det här viset. Det kan vara en stor besvikelse. 
Jag tänker också framförallt på våra entreprenörer som räknar och läg-
ger ner mycket tid på de här projekten. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Ja, det var utbjudet i våras och det kom in anbud. En 
del i kostnadsstegringen beror säkert på att om byggstarten hade varit 
2012 så hade det varit bättre och gått fortare istället för att det har för-
halats lite. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! När det gäller att Åva-Jurmo så är det nog grovt att dra till 
med ordet förräderi. Det är ett våldsamt överord. Det ger inte oss politi-
ker någon trovärdighet om vi sysslar med det. 

Det som har påverkat det här är att det blev nästan 1,5 miljoner dy-
rare. 1,5 miljoner är mycket pengar, inte sant? Ursprungskalkylen var att 
man skulle tjäna in det på 10 år. Nu talar vi om 25 år. Vi har för vår del 
lagt fram ett förslag om att man skulle titta på nya tekniska möjligheter 
med eldrift och annat och styrning av färjan på ett annat sätt så att vi 
skulle få ner intjäningstiden till 10-15 åtminstone. Då har vi möjlighet 
att ha någon slags rim och reson. 

Jurmoborna fick ju kortrutt redan 2002 så de har ingen dålig trafik. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Som jag sade åt ltl Hilander, projektet borde ha startat 
2012 som det var meningen. Då hade vi kanske haft en annan prislapp.  

Jag hoppas att det så småningom kommer igång, det som är skrivet 
här i budgeten. Det känns inte säkert. 

Förräderi, ja det är kanske ett starkt ord, men jag vet också hur man 
resonerar ute i skärgården för man känner sig lite överkörd i många fall. 
Det är bara så. Istället säger jag då; stor besvikelse! 

Vtm Roger Jansson, replik 

Talman! Precis som också John Hilander sade här så kan man förstå den 
stora besvikelsen. Vi har satsningar på skärgården i den här tilläggsbud-
geten, i en bilaga, på långt över 100 miljoner. Långt över 100 miljoner! 
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Då är det naturligtvis viktigt att man prioriterar särskilt när det händer 
saker och ting. Därför talar vi också för att vi måste hitta den förnuftiga 
lösningen för Vårdöbron så att vi kan använda pengar, som vi inte behö-
ver, till annat i det här 100 miljonersprojektet för skärgården. Samma 
gäller resonemang gäller naturligtvis Åva-Jurmo. Kan vi där göra det 2 
miljoner billigare så är det pengar som är synnerligen värdefulla för res-
ten av skärgårdens trafik. Låt oss nu diskutera förnuft också i ekono-
miska frågor. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! De sista delarna i den repliken håller jag helt med om. 
Jag ville utgjuta den besvikelse som finns på många ställen. 

Vi ska hoppas att det blir någonting så småningom, oberoende. Men 
det måste ju ske. 

Jag vill tillägga att under en lång, lång tidsperiod har fasta Ålands 
vägnät grundförbättrats och alla huvudvägar har byggts om. Det var väl-
behövt. Men under tiden så stod skärgårdsvägarna tillbaka, vi kör fortfa-
rande på 60-tals vägar som är byggda 1960-1961. På de vägarna har det 
lagts lite asfalt på och ändå är de som bykbräden. Vi fick stå tillbaka. Det 
är nog dags att skärgården får lite hjälp med infrastrukturen. Prisbilden 
har blivit en annan under tiden också, så det går inte att räkna i raka 
pengar. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Göte Winé 

Tack, fru talman! Nytt år, nya kostnader och ökade kostnader framförallt 
inom arbetslöshetsersättningarna, vilket jag mestadels kommer att hålla mig 
till idag. 

Nu verkar det bli 1/2 miljon mera i arbetslöshetsersättning för 2014 än vad 
det står i bokslut för 2013. Samtidigt sänkte vi i december 2013 medlen till de 
sysselsättningsfrämjande åtgärderna. Det känns som vi börjar gå lite bak-
länges. 

Med ett hopp om att vi kan uträtta något hoppas jag därför på en föränd-
ring. Jag tjatar om detta ämne för att komma vidare och att vi framförallt 
börjar se på flera sysselsättningsfrämjande åtgärder. 

För femte gången på mindre än två år anser jag att det är dags att ännu 
mera börja prioritera sysselsättningsåtgärderna.  

Som det sades i ett tidigare replikskifte så klarar vi oss relativt bra när det 
gäller arbetslöshetsersättning om vi jämför med närliggande områden. Ändå 
ökar andelen personer som blir arbetslösa. 

Vi har ett samhälle där vi får flera som mår psykiskt dåligt. Vissa av de här 
personerna skulle kunna få hjälp av att komma in i en sysselsättning.  

Visst är det lätt att prata om investeringar, jordbruk och nationellt före-
tagsstöd. Jag har pratat om att man borde börja kartlägga de arbetslösa. Vi 
har inte så många på Åland. Det kunde gå ganska enkelt att börja se vilka 
sysselsättningsfrämjande åtgärder vi måste komma in med. 

Därför föreslår jag istället att vi investerar i bland annat våra ungdomar. 
Jag tycker att finans- och näringsutskottet ska höra AMS och hur man kan 
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göra för att höja de sysselsättningsfrämjande åtgärderna och få flera i syssel-
sättning. 

Jag hoppas också att man kan höra med landskapets ESF-handläggare och 
se att möjligheter att få Europiska socialfonden med som delfinansiär.  

Eftersom det runt om i Europa är en hög arbetslöshet och framförallt ung-
domsarbetslöshet så har europeiska kommissionen gått in med olika åtgär-
der. De har bland annat gått in för projekt som ”Att arbeta tillsammans för 
Europas ungdomar” och ”Den europeiska alliansen för lärlingsutbildning”. 
Bland annat dessa projekt ingår under rubriken Ungdomsgarantin. Men nå-
got rubriknamn är inte det viktiga för mig, utan mera vilka åtgärder vi kan 
göra, att vi kan gå in och hjälpa våra arbetslösa. 

Vilka åtgärder kan vi göra för att få fler i sysselsättning? Det kan vi göra 
med åtgärder och stöd från europeiska socialfonden. Om man tittar på euro-
peiska socialfonden och deras projekt ungdomsgarantin så finns det i re-
kommendationerna punkt 8-14 möjligheter att söka ESF-medel. Jag vet att vi 
även där måste gå in med egna pengar. Ingenting är gratis. Jag är övertygad 
om att om vi lyckas vi gå in med medel så kan vi sänka kostnader på andra 
ställen som bl.a. arbetslöshetsunderstöd och sjukvårdskostnader. Det kan 
också leda till ökade skatteinkomster.  

Jag hoppas att finans- och näringsutskottet denna gång ser över de ökande 
arbetslöshetsersättningarna och att från passivitet gå till aktivitet med syssel-
sättningsfrämjande åtgärder för att minska arbetslösheten. 

Till sist, fru talman, kan jag inte låta bli att lite ge mig in i debatten om 
Vårdöbron. När det gäller datumen på undersökningarna som nämnts, så det 
datum som ltl Anders Eriksson tidigare nämnde i ett anförande är från ett ut-
kast från september. När vi bjöd in avdelningen så fick vi en rapport från den 
19 oktober som de hänvisade till att var en slutrapport. Där vill jag citera re-
kommendation till fortsatta åtgärder: ”Eftersom reparationsarbetet förknip-
pat med besvärliga trafikstörningar och slutsresultatet i vilket fall som helst 
blir osäkert bör man helst gå in för att bygga en ny bro. Målet bör vara en 
ny bro senast inom fem år”. Där är deras rekommendation. Vi har valt att tro 
på alternativet med en ny bro.  

Det har varit otroligt känslosamma repliker här idag, att vi har sagt att 
man inte får gå in för reparation. Visst får man det, men vi har sagt att det är 
mycket mera oklart. Vi vet inte vad det blir. Inte är heller summan för en ny 
bro bestämd på det sättet. Däremot vet vi i alla fall vad de rekommenderar 
och det har vi lyssnat mycket på. 

Fru talman! Klockan börjar bli mycket, så jag bryter här. Tack.  

Ltl Mika Nordberg, replik 

Fru talman! Jag som viceordförande har fått i uppdrag av finans- och 
näringsutskottets ordförande Jörgen Pettersson att anteckna de önske-
mål som kommer fram här under utskottsdebatten. I och med att Göte 
Winé är den sista på talarlistan så har vi antecknat önskningar och 
kommer att titta närmare på dem i mån av möjlighet. 

Ltl Göte Winé, replik 

Jag tackar ödmjukt. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 
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Minister Fredrik Karlström, replik  

Tack, fru talman! Jag vet att det här är ett område som verkligen berör 
ltl Winé djupet av hans hjärta. Han är engagerad som få när det gäller 
ungas möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden. Den glöden ska vi 
ta till vara. Jag är också den som oftast försöker se det positiva i saker 
och ting. Vi har en arbetslöshet 3,9 procent. Vi har också haft en befolk-
ningsökning mellan 250 till 300 personer per år. Majoriteten av dem 
som flyttar in är under 30 år och ungefär 75 procent är under 40 år. Det 
betyder att det finns en hel del jobb där ute. Det betyder också att det 
skapas en hel del sysselsättning. Att bara satsa på sysselsättningsfräm-
jande åtgärder minskar inte på mängden pengar som går ut i arbetslös-
hetsersättning. Om man är med i sysselsättningsfrämjande åtgärder så 
får man del av arbetslöshetsersättningen. Det viktiga är att få ett riktigt 
jobb. 

Ltl Göte Winé, replik 

Tack, fru talman! Jag kan hålla med minister Karlström om det sista. 
Det viktiga är att få ett riktigt jobb. Men vägen dit är så olika för många. 
De som minister Karlström pratar om så hittar lätt en väg. De jag pratar 
om är de som kanske behöver stöd av samhället för att komma in i en 
sysselsättning. Ja, jag vet varifrån sysselsättningsåtgärderna kommer. 
Jag vet också att om man får in dem på de projekt som kanske är delfi-
nansierade av ESF så kommer man en bit på väg. Det viktiga är att vi 
bryter trenden och att man hjälper dem. Där har samhället är viktig roll 
att stöda dessa som behöver hjälp. Det som minister Karlström ofta vill 
prata om är att ringa till 100 jobb, men de behöver inte samhällshjälp, 
de fixar det själva. Vi pratar om olika personer vilket är det största be-
kymret. 

Minister Fredrik Karlström, replik  

Vi pratar inte om olika personer men vi kanske ibland pratar om arbets-
löshet som ett problem som egentligen inte finns i det sättet som vi dis-
kuterar. Jag håller med om att det finns människor som behöver mera 
hjälp och stöd från samhället än andra människor och till dem ska vi 
rikta resurserna. Det tycker jag att vi också gör väldigt mycket. Många av 
de projekt som drivs från landskapsregeringen och även ESF:s pengar, 
som kommer i rullning från 2015, fokuserar väldigt mycket på utanför-
skap och att hitta vägar in på arbetsmarknaden. Man måste också se till 
realiteten. Idag har vi ungdomsarbetslöshet på 6,9 procent. Det är väl-
digt få som är arbetslösa längre än 90 dagar. I praktiken har vi en ung-
domsgaranti som fungerar på Åland och det får man inte heller glömma 
bort. Vi riktar resurserna där de behövs. Säg inte att det är problem på 
arbetsmarknaden när vi har 3,9 procents arbetslöshet. 

Ltl Göte Winé, replik 

Tack, fru talman! Minister Karlström nämnde i början att han är positiv. 
Det är jag också. Däremot vill jag komma med idéer om hur man kan ut-
veckla saker och lyfta upp vissa saker som gärna vill glömmas bort. Det 
vill jag lyfta fram. Jag ser procenten i arbetslösheten och den är inte så 
stor om vi tittar i närliggande områden, vilket jag sade i mitt anförande. 
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Jag ser också personerna där och jag ser vilket stöd de kan behöva och 
det är det som jag vill lyfta fram.  

Det är mycket lättare att lyfta upp investeringar, företag och att det 
ska stimuleras. Det ska stimuleras men vi behöver också se på dem som 
har svårt att komma ut på arbetsmarknaden och hur vi kan hjälpa dem. 
Det är de som jag talar för. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag har ju säte i finans- och näringsutskottet. Jag kommer 
givetvis att lyfta arbetslöshetsfrågan i utskottet, dels utifrån liberalernas 
gruppanförande och dels förstås utgående från det som ltl Winé här sä-
ger. Någon gång måste vi sluta med att säga att arbetslösheten är så låg 
att det inte är något problem. Arbetslösheten stiger ändå hela tiden. Hur 
länge ska vi hålla på att säga att det inte är något problem, när arbets-
lösheten har passerat 4, 5 eller möjligen 6 procent? De facto har vi haft 
en ganska stor ökning redan. Under den här mandatperioden har ar-
betslösheten stigit från 2,8 procent till nu knappt 4 procent. Det är en 
ökning med drygt en procentenhet, men det är de facto en ökning av ar-
betslösheten med ungefär 40 procent. Det är en ganska stor dramatik i 
det. När ska vi sluta säga att det inte är något problem? När ska vi börja 
bearbeta det som verkligen kan bli ett problem? 

Ltl Göte Winé, replik 

Tack, fru talman! Som så ofta så tänker ltl Perämaa och jag ganska lika. 
Man kanske behöver vända om trenden. Det är dags att man börjar göra 
det. Arbetslösheten ökar. Jag tycker att vi på Åland kan komma in med 
resurser tidigare. Det är så mycket lättare att se dessa personer, även de 
som kanske annars har svårt att ta sig fram har någon man känner och 
man får ett stöd någonstans. Jag håller med ltl Perämaa. Det är dags att 
vi slutar säga att detta inte är ett problem. Vi lyfter ögonen och försöker 
vända den här trenden. Vi ska vara stolta över att vi har en relativt låg 
procent när det gäller arbetslöshet. Vi ska vara ännu stoltare över en 
ännu lägre procent. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det kan vara det lilla samhällets nackdel att man så lätt ser 
människor som har problem och är i nöd. Vi ser också att det är ökande. 
Jag föredrar förstås ändå det småskaliga samhället. Jag håller med, vi 
ska försöka bearbeta frågan istället för att bara betrakta den.  

I samband med den ordinarie budgeten uppmanade lagtinget land-
skapsregeringen att utifrån landskapslagstiftningen om arbetsmark-
naden ta fram en plan för arbetsmarknadsåtgärder varje år. Det finns en 
möjlighet att återkomma till det och titta på vad landskapsregeringen 
har gjort för att utveckla det här instrumentet under det här året. Den 
nya planen bör vara tagen här före sommaren. Då finns det anledning 
för ansvarig minister att se vilka verktyg och planer landskapsregeringen 
har. 

216 



  

Ltl Göte Winé, replik 

Jag vill samtidigt passa på här att lyfta upp det som landskapsregering-
en har gjort. Landskapsregeringen har kommit med stimulansåtgärder, 
investeringar och man har gått in i projekt. Det har man gjort och det 
sade jag i tidigare replikskifte med ministern, man har gjort hemläxan 
bra. Men det bekymret jag ser är de som behöver hjälp av samhället för 
att komma in en sysselsättning och att komma upp på banan igen. Det 
är dem jag vill stöda och där vill jag se resurser. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Ltl Winé tar upp ett problematiskt ämne det gäller när 
någon som står utanför arbetsmarknaden och att man har sysselsätt-
ningsfrämjande åtgärder. Det är viktigt. Jag lovar att vi i finansutskottet 
ska titta på det här. Precis som ltl Perämaa sade så får vi titta på den ut-
vecklingsplan som landskapsregeringen lovade att komma med och titta 
på vilka åtgärder de har vidtagit. 

Det som förvånar mig lite i Winés argumentation är att han tycks inte 
få sina partikamrater eller landskapsregeringen med på samma sida ef-
tersom han alltid ropar efter mera anslag eller att vidta mera åtgärder. 
Jag rekommenderar att han nästa gång ska prata med sitt parti och sina 
regeringskollegor så kanske det här går igenom. 

Ltl Göte Winé, replik 

Tack för tipset, ltl Brage Eklund. Varför tror du att minister Karlström 
kommer in när det börjar närma sig min taltur? Jag tror till och med att 
de börjar tröttna på mitt tjatande.  

Summan på våra pengar minskar idag, därför blir det alltmer hår-
dare. Därför måste vi ställa oss upp och prata för dem i olika samman-
hang. I det här sammanhanget valde jag det här ämnet, någon annan 
gång gör jag det igen och då har minister Karlström samma stil igen. Det 
här är någonting som jag lyfter upp och jobbar för. Det är så. Nu hoppas 
också att det får ett positivt behandlande i finans- och näringsutskottet. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Ja, det är bra att det finns sådana som engagerar sig för vissa saker. Man 
måste högakta ltl Winé för att han alltid är engagerad i den här frågan. 
Från Ålands Framtids sida lovar jag att vi i finansutskottet ska titta på 
det här. Men det är inte vi som ska komma med problemlösningar rik-
tigt, det borde ha kommit från landskapsregeringen. Prata lite med dina 
regeringskollegor så kanske det går bättre fram nästa gång. 

Ltl Göte Winé, replik 

Jag hade tänkt låta ltl Brage Eklund avsluta för repliken började så bra. 
Men jag tänkte i alla fall ta det sista ordet. 

Jag tog upp konkreta åtgärder. Man kan börja titta på ESF-medel och 
den möjligheten. Vi jobbar vidare och framåt, framförallt för den här 
gruppen som jag pratade om. 
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Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Jag ska inte bli här länge. I ltl Winé sista replik till mig pratade 
han om tidigare förslag till investeringsstöd från landskapsregeringen. Visst, i 
den förra tilläggsbudgeten gav investeringsstöd. I den här tilläggsbudgeten 
finns det inte.  

Den arbetsmarknadsplan som jag pratade om är ändå en helt annan sak. I 
den blå boken, där det finns en landskapslag, sägs att landskapsregeringen 
årligen ska ta fram en plan där utgångspunkterna är att man ska hitta sätt för 
arbetstagaren och arbetsgivaren att finna varandra. Landskapsregeringen har 
en stor roll i det här arbetet som vi här eftersträvar. Jag kommer att driva den 
linjen i utskottet att vi ska titta på den senaste arbetsmarknadsplanen ef-
tersom den var föremål för diskussion. Vi ska se om landskapsregeringen har 
hörsammat lagtingets åsikt om det finns möjligheter att utveckla den här pla-
nen så att vi uppnår det som vi också ltl Winé pratade om. Tack. 

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 

2 Godkännande av ramavtalet om partnerskap mellan EU och Republiken Filippinerna 
Landskapsregeringens svar (RP 8/2013-2014-s) 
Republikens presidents framställning (RP 8/2013-2014) 
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. Ingen diskussion. 

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

Remiss 

3 Godkännande av ramavtalet om partnerskap mellan EU och Socialistiska republiken 
Vietnam 
Landskapsregeringens svar (RP 11/2013-2014-s) 
Republikens presidents framställning (RP 11/2013-2014) 
Talmannens förslag är att även detta ärende remitteras till lag- och kulturutskottet. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

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

Remiss 

4 Landskapslag om lagtingsledamöternas arvoden och kostnadsersättningar 
Talmanskonferensens lagförslag (TMK 3/2013-2014) 
Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. 

Diskussion.  
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Vtm Roger Jansson 

Fru talman! Bästa kollegor, trots att jag har en grundinställning som inte rik-
tigt stämmer överens med framställningen så har jag utsetts att presentera 
talmanskonferensens lagförslag. 

Talmanskonferensen föreslår att vi lagstiftar om att från och med nästa 
mandatperiod, 1.11.2015, ska ha en arvodeskommission som fastställer lag-
tingsledamöternas arvoden och ersättningar. 

Det här lagförslaget baserar sig på en beställning av en majoritet av grup-
perna och en majoritet inom grupperna, så av en majoritet av lagtingsleda-
möterna. 

Talmanskonferensen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om lag-
tingsledamöternas arvoden och kostnadsersättningar enligt vilken lagtinget 
tillsätter en arvodeskommission som står utanför lagtinget och som själv-
ständigt fattar beslut om arvodets belopp. Förslaget är tillkommet eftersom 
det inte har ansetts ändamålsenligt att lagtinget själv bestämmer om ledamö-
ternas arvoden.  

Gällande regler är att talmanskonferensen väcker förslag till plenum om 
ledamöternas och talmannens arvoden, representationskostnader och övriga 
ersättningar. 

Arvodet för lagtingsledamöterna utgår idag såsom en procent, 67 procent 
av ett årsarvode inklusive alla tillägg som ligger i löneklass A 28.  

Resekostnader ersätts till de ledamöter som har längre än 5 kilometer än 
det här uppdragets geografiska lokalisering här i Mariehamn. När man reser i 
lagtingets uppdrag ersätts både resor och logikostnader. 

I fall av dubbelt boende har vi möjlighet att få ersättningar som också är 
reglerade i lagtingsbeslut.  

Talmannens arvode, utöver lagtingsledamots uppdraget, samt ersättning 
för representationskostnader beslutas av talmanskonferensen.  

Talmanskonferensen har ansett att en arvodeskommission ska tillsättas för 
det är inte ändamålsenligt att lagtinget själv ska bestämma om ledamöternas 
arvoden och vi ska anta en landskapslag om en arvodeskommission. Tanken 
är att arvodeskommissionen ska fastställa ledamöternas arvoden, tilläggsarv-
oden och kostnadsersättningar och besluta även om den ersättning för repre-
sentationskostnader som ska tillkomma talmannen. 

Förslaget tar inte ställning till arvodets och ersättningarnas storlek. När 
man gjorde motsvarande förändring i riket så gjordes bedömningen, trots att 
grundlagen kräver att lagstiftning ska innehålla underlag för sådant som be-
rör enskilda, att i det här fallet fyller den här typen av formuleringar i lagför-
slaget grundlagens krav. 

Talmanskonferensen föreslår att arvodeskommissionen utgörs av en ord-
förande och två medlemmar. Här har det varit en oenighet i Talmanskonfe-
rensen. Den socialdemokratiska Beijar har föreslagit att det ska vara tre med-
lemmar i stället för två, vilket finns angivet i en reservation fogat till lagför-
slaget. 

Det är också föreslaget att kommissionen ska tillsättas av lagtinget för fyra 
år. Men för den första arvodeskommissionens föreslås ett undantag så att den 
så fort som möjligt kan inleda sitt arbete under början på 2015 och sitta fram 
till lagtingsvalet, så att den kommissionen beslutar vilka arvoden nästa lag-
ting ska ha. Därefter väljer det nya lagtinget en ny arvodeskommission. Där-
för har vi lite bråttom med det här ärendet. 
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Basen för arvoderingen uttrycks på det sättet att lagtingsledamöterna ska 
ha ett sådant arvode så att de kan sköta sitt uppdrag gentemot Åland på ett 
behörigt sätt. Det hoppas vi att ska kunna fullföljas med den här organisat-
ionen. 

Behörighetskrav finns inte för arvodeskommissionens medlemmar. Tal-
manskonferensen anger att det är önskvärt att kommissionen består av per-
soner som representerar arbetsgivare respektive arbetstagare samt av en per-
son som har god kännedom om arbetet i lagtinget. Lagtingsledamöter som är 
verksamma kan inte väljas in i denna kommission.  

Vi har också diskuterat kring övriga kostnadsersättningar och det som till-
kommer ledamöterna förutom arvodet. Vi har sett hur det fungerar i särskilt 
Finlands riksdag. Där finns de rätt stora skatteförmåner för riksdagsledamö-
terna. Det har förts en diskussion huruvida vi också här skulle ha motsva-
rande rättigheter och arbeta för det. Men Talmanskonferensen har enhälligt 
kommit till att den typen av skatteförmåner, som vanliga medborgare inte 
har, ska inte politikerna på Åland heller ha. Därför finns inget sådant reso-
nemang bakom det här. 

En ny sak är att arvodet skulle ersättas till ledamöter som har suttit minst 
två månader i lagtinget, men genom detta suppleantskap tvingas avgå av 
olika orsaker, normalt bildande av ny landskapsregering. Det fanns ursprung-
ligen förslag att det inte skulle vara en sådan arvodering när man avgår. Det 
fanns förslag om att det skulle vara på ett halvår och kompromissen blev då 
tre månader. Det har vi inte helt enats om eftersom en ledamot föreslog att 
det skulle vara sex månar, också här den socialdemokratiska ledamoten som 
har angivit motiven i en reservation. Ska man få ett sådant här arvode efter 
att man har lämnat lagtinget på detta sätt så ska man själv kunna visa att 
man inte har annat jobb som motsvarar den här ersättningen. Man ska ge-
nom anhållan anvisa ärlighet och ändras förhållandena före så ska man med-
dela lagtinget det också. 

Kollegan ltl Anders Eriksson har deltagit i arbetet med att ta fram det här, 
men han har framhållit att han avser att föreslå förkastande av framställning-
en. Han har därför skrivit en särskild reservation som är bifogad betänkan-
det. 

Fru talman! Talmanskonferensen föreslår att lagtinget antar landskapsla-
gen om lagtingsledamöternas arvoden och kostnadsersättningar och därmed 
en arvodeskommission enligt föreliggande förslag. Före vi gör det så ska 
ärendet behandlas i lag- och kulturutskottet. Tack. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Jag lyssnade på vtm Jansson. Här nämnde: ”Lagtings-
ledamöterna ska ha ett sådant arvode så att de kan sköta sitt uppdrag 
gentemot Åland på ett behörigt sätt.” Vad är behörigt sätt?  

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! I dagsläget har praxis varit den att den bedömningen har 
gjorts av det avgående lagtinget för nästa lagtings del, inte alla avgående 
lagting utan ibland har arvodena hängt med i två perioder, men normalt 
har det varit för nästa fyraårsperiod. Då har man gjort en bedömning av 
hur mycket arbete det är att vara lagtingsledamot och på vilken nivå ar-
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voderingen bör ligga. Resultatet har då blivit att man har bedömt att det 
är 67 procents arbetstid av helår och att nivån är A28 med alla tillägg.  

Nu kommer arvodeskommissionen att göra motsvarande bedömning 
på vad som är rimlig ersättning för arbetet det innebär att vara ledamot 
av detta lagting. 

 Ltl Brage Eklund, replik 

När man har diskuterat den här framställningen så undrar jag om man 
någon gång har diskuterat arbetsbördan som är ganska olika för många 
ledamöter beroende på vilket utskott man sitter i. Man har ett grundar-
vode till alla, men på något vis kunde man ge ett visst arvode per bevis-
tat möte i utskotten, eftersom arbetsbelastning är ganska olika i utskot-
tena.  

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Vi har haft förhöjda arvoden särskilt för talmannen. Sedan 
har vi också en fem procentig förhöjning för dem som är vicetalmän och 
numera också för gruppordföranden, utskottsordföranden och sådana 
som är valda till Nordiska rådet och möjligen någon till. Det här strider 
mot likabehandlingsprincipen för en parlamentariker. Som huvudregel 
ska man ha samma ersättning. Sedan är det upp till väljarna och upp till 
den valde att ha en sådan moral att man jobbar tillräckligt. Man jobbar 
så mycket som uppdraget förutsätter och man tar på sig de uppdrag som 
finns i vårt parlament för att delta i det gemensamma arbetet osv. Reso-
nemanget har därmed mynnat ut i att någon sådan särbehandling be-
dömning inte ska behöva göras.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson 

Fru talman! Som det framgick av vtm Janssons presentation så har jag läm-
nat en reservation här. 

Enligt mitt synsätt så ger den här framställningen upphov till flera frågor. 
Som det också framkom av presentationen så utgör reformen en ändring i 
fråga om fastställande av ersättningar. Men förslaget tar inte ställning till ar-
vodenas och ersättningarnas storlek. Det är väl den första frågan. Varför inte 
det? Det är rätt vanligt att man många gånger diskuterar formalia men inte 
själva innehållet och så har det blivit också här.  

Jag skriver också i min reservation att framställningen är vag och oklar på 
flera punkter. I förra replikskiftet frågades det efter vad det betyder att man 
ska ha en sådan ersättning att man kan sköta lagtingsmannauppdraget på ett 
behörigt sätt. Man kan ställa sig frågan vad betyder det? Jag tror man kan ha 
väldigt olika tolkningar på vad som är ett behörigt sätt. Jag ska återkomma 
till det. 

Om vi tittar på själva kommissionen så har jag flera gånger under bered-
ningen rest frågan om hur medlemmarna till kommissionens ska nomineras 
och vilken kompetens som kommer att krävas. Tack vare mitt tjatade och 
mina frågor har det skett vissa ändringar, men det finns fortfarande oklarhet-
er här enligt mitt synsätt. 
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När det gäller kompetensen så några behörighetskrav för ledamöterna i ar-
vodeskommissionen föreslås inte, precis som det sades. Men det är önskvärt 
att den består av representanter för arbetsgivare, arbetstagare och även såd-
ana som har erfarenheter från parlamentet. Notera att det är enbart önskvärt. 
Det står ingenting i lagtexten om det. 

När det gäller arvoden till tidigare ledamöter så reste jag frågan just p.g.a. 
att vi har en utskottsstruktur som är uppbyggd på att ersättarna inte ska fin-
nas kvar. Det var själva grundtanken i den parlamentariska kommittén, som 
jag tror att Roger Nordlund ledde om jag inte kommer nog fel, och där var 
alla partier helt eniga om att ersättarna borde tas bort. På det sättet skulle vi 
få ett effektivare beslutsfattande. Nu blev det inte så. Det blev en sväng till 
när det gällde den frågan och ersättarna blev kvar. Men utskottsstrukturen är 
fortfarande uppbyggd så att det inte ska vara några ersättare, såsom jag ser 
det.  

Arvodeskommissionen innebär faktiskt ytterligare en kostnadsdrivande 
byråkrati, som jag ser det. Åland bör vinnlägga sig om att hitta egna ända-
målsenliga lösningar för att minska, inte för att öka, de byråkratiska kostna-
derna. I motiveringarna i tidigare utkast hänvisades det väldigt detaljerat till 
hur det var i finska riksdagen. Det togs kanske bort på grund av mitt tjatande, 
jag vet inte, det försvann i varje fall.  

Att inrätta ytterligare en särskild instans, en arvodeskommission, för att ha 
hand om något så i grunden enkelt som frågan om lagtingets avlöning, så det 
leder till onödiga kostnader och merarbete i form av lagställningar med mera. 
Jag är inte helt säker, men jag tror att åtminstone under två år har vi diskute-
rat den här frågan, inte varje dag men till och från, i Talmanskonferensen. 

I min reservation skriver jag att man inte ska krångla till saker och ting i 
onödan. Den här framställningen ska inte omfattas. ”Sittande lagting, enligt 
tidigare praxis, tar beslut om kommande lagtingsledamöters arvoden. För-
slagen bereds informellt i kontakter mellan lagtingsgrupperna. Den egent-
liga beredningen utförs i lagtingets kanslikommission, varefter framställ-
ningen behandlats och slutligt utformats av talmanskonferensen. Därefter 
tar lagtinget i plenum beslut om arvoderingen för kommande lagting.” 

Lagtinget har aldrig bestämt lönerna för sittande lagting, åtminstone inte 
under den tid som jag har varit med och där jag har studerat självstyrelsen, 
och det ska man inte göra heller. Man ska inte höja lönerna åt sig själv. Men 
man har gjort det tidigare för kommande lagting, precis som vtm Jansson 
sade i sin presentation. Den modellen tycker jag att man skulle hålla fast vid. 

Sista gången det gjordes var den 12 december 2009, det är därifrån jag har 
tagit den här formuleringen. Då skedde det enbart försämringar när det gäller 
kilometerersättningar, dagtraktamenten och andra ersättningar som kanske 
främst var viktiga för skärgårdsbor och landsbygdsbor. Men det var inget om 
lönen, jag kommer väl ihåg den där diskussionen. Man skulle ta ställning till 
avlöningen senare. Av någon anledning så har man inte desto mera på sistone 
gjort det. Mig veterligen gjorde man det i varje lagting tidigare, men nu har 
det stått stilla sedan 12 december 2009.  

Det kan vara intressant att se vad som har hänt. Jag har begärt fram sta-
tistik från ÅSUB om hur lagtingsledamöternas avlöning följt övrig avlöning 
ute i samhället. År 2002 fick en lagtingsledamot cirka 2 770 euro och den 
sista statistiken från 2012 fick en lagtingsledamot cirka 3 880 euro. Det in-
tressanta är att det är en 40,5 procentig ökning under de här 20 åren. I den 
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privata sektorn har motsvarande ökning varit 45,6 procent för de landan-
ställda och 44,2 procent för de sjöanställda. Det är viktigt att notera att det 
här gäller alla, allt från städare till högsta chef. 

En fråga som jag grunnat på är varför majoriteten vill ha en kommission? 
En orsak är säkert att man har det på det viset i Finland, så stod det till och 
med i motiveringen tidigare. Den andra orsaken kan också vara att man öp-
pet slipper ta ställning till den här frågan. 

När vi behandlade det här i Talmanskonferensen så noterade jag att soci-
aldemokraterna, det är inte så många kvar i salen, hade ett förslag om fyra le-
damöter inklusive ordförande istället för tre ledamöter i kommissionen. Det 
motiverades inte dess mera. Jag spekulerar, Fogelström får rätta mig om jag 
hamnar i mina spekulationer, men jag tror att socialdemokraterna trodde att 
man aldrig blir mindre än fjärde parti så man kan alltid nominera en medlem 
och så blir det ju. Det är ju de olika partierna som kommer att nominera med-
lemmarna. Det betyder att man den vägen indirekt kan påverka avlöningen. 

Ålands Framtid tror på öppenhet och transparens. Vi tycker inte heller att 
man behöver skämmas över lagtingsuppdraget och över avlöningen. 

Tidigare under hösten var en skolklass på besök. De frågade om avlöning-
en. Jag var osäker så jag sade cirka 3 850 euro och jag var inte så långtifrån. 
Då sade läraren så där helt spontant: ”Va, inga mera? Jag har ju betydligt 
bättre som lärare”. Efter det har jag roat mig lite med att fråga folk som jag 
har träffat och ingen har sagt att lagtinget har för hög avlöning. Flera sade 
också att de hade de aldrig hört det fast man skäller på allt och alla och det ni 
gör i lagtinget, men avlöningen hade man inte hört någonting om.  

Det finns kanske inte så hög status hos lagtingsledamöterna längre. Det 
finns det förstås olika orsaker till. Jag tror att den relativt låga avlöningen är 
en orsak. 

Jag har mitt jobb på sidan om, jag hoppas att jag inte ska bli beskylld för 
att jag talar i egen sak och därför känner jag att jag kan ta den här debatten. 
Jag tror att den här debatten är väldigt viktig. 

Det sägs att uppdraget ska skötas på behörigt sätt. Det tror jag att vi kan 
uppfatta väldigt olika. 3 880 euro är ungefär halva lönen för vad en mellan-
chef i det privata näringslivet har. Också inom offentlig sektor så ligger man 
betydligt högre. Vår lagtingsdirektör har till exempel lite över 6 700 euro i 
lön. Landskapsregeringens förvaltningschef har lite över 8 200 euro i lön. Då 
måste man ställa sig den frågan ur en demokratisk aspekt; vem vill halvera 
sin lön för att jobba och ta ansvar för samhället? Jag är rädd för att det inte är 
så många som vill göra det.  

Jag tror att den här demokratiaspekten tjänar på att diskuteras öppet och 
ärligt. Det behövs inte några tillkrånglade institutioner för att reglera avlö-
ning för lagtinget, utan det behövs enbart lite politiskt mod. Tack, fru talman.   

Vtm Roger Jansson 

Fru talman! De här får väl noteras som en replik längre än en minut och där-
för begärde jag ordet. 

Jag har delat samma dubier som ltl Anders Eriksson här framförde mot 
den här kommissionen. Men efter diskussioner med mina kolleger i gruppen 
och i Talmanskonferensen har jag landat till att det är en klar majoritet som 
vill gå in för det här. Då får vi göra det bästa möjliga av det. Jag kommer nu 
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att lita på att den här kommissionen kommer att göra de rätta bedömningar-
na över vad som är rätt nivå på arvoderingen av lagtingsarbetet. 

Nivån hittills är alldeles riktig, som ltl Anders Eriksson nämnde. Nivån är 
korrigerad senast i december 2009. Det betyder ju inte att lönen inte skulle 
ha stigit för lagtingsledamöterna såsom den har stigit för andra anställda. 
Lönen A28 har justerats årligen på basen av de förhandlingar som förts 
vartannat år mellan arbetsgivare och arbetstagare inom landskapet.  

Hur ska vi då ha det framöver? Hur kommer den här kommissionen att 
bedöma vårt arbete?  

Vi är två stycken här som har deltagit i ett annat parlamentariskt arbete i 
Finlands riksdag och kan göra den jämförelsen. I Finlands riksdag var det 
långt mer än heltidsarbete. Det var mycket långa dagar och veckor och antalet 
ärenden var säkert sex, sju gånger mera än vad vi har som lagtingsledamöter. 
Staben som hjälpte till var ju också större, så på det sättet underlättade det. 
Det var mer än ett heltidsarbete och det arvoderades på min tid med 5 500 
euro i månaden. Sedan fanns det vissa skattefrälseförmåner, som jag inte 
tyckte om, och som man måste justera upp den här lönen med.  

När man sitter i lagtinget har man möjlighet att göra annat också. Ltl An-
ders Eriksson är egen företagare. Jag har varit egen företagare under hela ti-
den som jag har varit lagtingsledamot och även när jag har suttit i landskaps-
regeringen. Vi har båda samma erfarenheter, det går att kombinera. Sitter 
man i riksdagen så är betydligt svårare. Där måste arvodeskommissionen 
göra bedömning på hur mycket arbete lagtingsarbetet egentligen är av heltid. 
Det andra bedömningen som kommissionen måste göra är om A28 är den 
rätta eller om den borde vara någonting annat. Det kan vara bra att någon ut-
omstående också gör den bedömningen och inte bara vi själva.  

Jag har två kommentarer till. När det gäller utskottsstrukturen så hävdar 
ltl Eriksson att den hör ihop med Lex Gunnar Häggblom. Jag tror många, 
som satt i det lagting som hade en parlamentarisk kommission som tittade 
över den frågan, kan dela den uppfattningen. 

I dagsläget hanteras frågan om utskottsstrukturen av den av Talmanskon-
ferensen tillsatta arbetsgruppen för översyn av lagtingsordningen och arbets-
ordningen. Sådant hemlighetsmakeri behövs inte som gör att man inte skulle 
berätta hur resonemanget går. Den struktur vi nu har funnit är den som vi 
ska använda också framöver, men arbetsfördelningen mellan utskotten ska 
ses över i samband med arbetet som gäller arbetsordningen. 

Avslutningsvis vill jag ta upp kommentaren om den motivering Christian 
Beijer hade för att föreslå fyra ledamöter, inklusive ordförande, i kommiss-
ionen. Den motiveringen var klar och tydlig. Motiveringen sade att därmed 
skulle man uppnå fullständig jämställdhet eller jämlikhet, två kvinnor och två 
män. Det framförde han som ett tydligt motiv. 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 

5 Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2013 
Landskapsrevisionens berättelse (RB 2/2013-2014) 
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Enligt arbetsordningens 44 § ska berättelser remitteras till ett utskott innan de tas upp 
till behandling i plenum.  

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

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

Andra behandling 

6 Godkännande av det fakultativa protokollet till konventionen mot tortyr 
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 8/2013-2014) 
Landskapsregeringens svar (RP 12/2012-2013-s) 
Republikens presidents framställning (RP 12/2012-2013) 
Först tillåts allmän diskussion och efter det kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till 
förslaget i presidentens framställning eller vägra ge ett sådant bifall. Därefter tar lag-
tinget i enda behandling ställning till betänkandets kläm.  

Diskussion.  

Ltl Harry Jansson 

Tack, fru talman! Ärade kollegor, eftersom jag hade förhinder att närvara vid 
måndagens diskussion i detta ärende så vill jag, med tanke på frågans histo-
riska dimension, säga några ord på centergruppens vägnar. När historieskri-
varna någon gång tittar bakåt bland annat i frågan om Ålands behörighet 
över gamla konventioner så kanske det är bra om det finns vägledning även i 
det stenografiska protokollet. 

Det är en stor självstyrelsepolitisk seger som vi har åstadkommit tillsam-
mans i självstyrelsepolitiska nämnden och lag- och kulturutskottet, allt under 
lagtingsdirektörens handfasta ledning.  

Som många av er vid det här laget känner till har vi nu undanröjt all osä-
kerhet om huruvida detta parlament kommer att kopplas in när gamla 
grundkonventioner aktualiseras efterhand via Finlands rätt att ingå fördrag. 
Vi ska vara glada att vi har undanröjt den här tveksamheten eftersom det 
finns ett antal kalla det grundkonventioner av äldre datum som innehåller 
bestämmelser som, för Ålands självstyrelse och särställning, kan föranleda en 
diskussion huruvida vi bör utverka ett undantag i efterhand. 

Fru talman! Med den systematik som nu har utarbetats utgående ifrån dels 
ESK-konventionen och dels tortyrkonventionen har vi både hittat en rutin 
redan och hittat ett samförstånd med statsmakten, i synnerhet presidentäm-
betet som är av största vikt med tanke på den fortsatta hanteringen. 

Fru talman! Jag måste medge att jag, när vi aktualiserade det här för rätt 
länge sedan, hade mina dubier. Skulle det faktiskt gå att uppnå den här typen 
av samförstånd med Helsingfors, de olika statsorganen? Därför känns det ex-
tra bra att vi har lyckats. 

En viktig landvinning, en klar markering, är också att det inte spelar någon 
roll i vilken omfattning en grundkonvention har berört eller berör Ålands be-
hörighetskatalog. Finns det det minsta samröre med Ålands självstyrelse så 
ska den till detta lagting i efterhand för godkännande. 

Vi får väl naturligtvis ge erkänsla till rättschefen och andra i det finska ut-
rikesministeriet som är beredda att verka för att gamla misstag rättas till. 
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Personligen är jag imponerad över att man har kunnat bidra till att självsty-
relsens respekteras på detta sätt. Tack, fru talman.  

Talmannen 
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. 

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. 

Betänkandets kläm föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i enda 
behandling godkänt klämmen. 

Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

Andra behandling 

7 Godkännande av överenskommelsen med Ryssland om transport av farligt gods 
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 16/2013-2014) 
Landskapsregeringens yttrande (RP 7/2013-2014-s) 
Republikens presidents framställning (RP 7/2013-2014) 
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. 

Andra behandling 

8 Privatisering av avbytarservicen 
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 15/2013-2014) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 14/2013-2014) 
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. Därefter be-
tänkandes motivering och slutligen finns det möjlighet att framlägga eventuella kläm-
förslag. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.  

Diskussion. 

Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Knappast överraskande kommer vi under detta anförande att stå 
fast vid det som vi aviserade under första behandling. Som resultat av debat-
ten i första behandlingen kommer vi att ge förslag om förkastande av hela la-
gen. Jag ska motivera mig något.  

Vi sade under första behandling att vårt beslut om ett eventuellt förkas-
tande kan kopplas ihop med hur debatten går i den första behandlingen. Vi 
uppfattade inte att vi fick särdeles mycket gehör för de farhågor vi hade med 
lagen. Vi fick inte gehör för tankarna i de klämmar som vi har bifogat finans- 
och näringsutskottets betänkande som ni alla har framför er. Vi fick inte hel-
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ler gehör för det som vi föreslog i detaljbehandlingen, att vi skulle ha delat 
upp 6 § som reglerar vikariehjälp för långtidssjukskrivna, faderskapsledig-
heter och moderskapsledigheter. Därför är den rimliga slutsatsen att vi före-
slår förkastande. 

Det är beklagligt att vi inte kunde få gehör för de här sakerna. Frågan om 
vikariehjälp gällande långtidssjukskrivna och moderskapsledigheter var dels 
en jämställdhetsfråga, menar vi. Det gör det lättare för småbarnsföräldrar att 
kunna bedriva det yrket. Det gör det intressantare att bedriva jordbruk som 
yrke om man kan stöttas av samhället i tillräcklig mån så att inte uppförs-
backen blir för stor. 

Vi har kunnat konstatera att många saker har gått till jordbrukarnas nack-
del under senare år. Dels har vi haft en rätt så stor inskränkning i lands-
bygdsutvecklingsprogrammet, en försämring, vilket har påverkat jordbrukar-
nas situation negativt. Vi har också frågan om den ryska marknaden som har 
stoppats för import av europeiska livsmedel och det påverkar också i förläng-
ningen det åländska livsmedelsklustrets möjligheter att sälja sina produkter 
till ett tillräckligt pris för att kunna överleva.  

Under debatten har konstaterats att EU:s regelverk i viss mån också för-
svårar för att även Åland ska kunna stöda det åländska jordbruket.  

Det finns mycket som är öppet och svårförutsägbart just nu. Därför ska vi 
inte lägga ytterligare det här lasset på jordbrukarnas börda. 

Vi liberaler har också lagt en budgetmotion som egentligen hör ihop med 
tilläggsbudgeten som kommer att diskuteras vidare här idag. Vi fann inte hel-
ler att den motionen väckte särdeles stort intresse hos majoritet, åtminstone 
inte hos landskapregeringen. 

Sammantaget aviserar jag här och nu att vi kommer att föreslå att förkas-
tande när vi kommer lite längre i behandlingen. Beroende på hur det går med 
omröstningen om förkastande så kommer vi att lägga våra tre klämförslag för 
omröstning allra sist under behandlingen. Tack. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, fru talman! Jag missade även debatten om det här ärendet i mån-
dags. Jag tycker väl att minoriteten i utskottet har varit kreativ när det 
gäller lagstiftningstekniken. Skulle ledamoten kunna upplysa mig om 
hur man har tänkt att det här ska fungera i praktiken? Att ha en lagbe-
stämmelse ikraft tillsvidare med tanke på att EU:s statsstödsregler till 
den här delen säger nej? Även om det skulle kunna träda ikraft så är det 
viktigt att medborgarna alltid vet vilket system som gäller, vad som är 
godkänt av lagstiftarna och även indirekt av EU-kommissionen. Jag har 
svårt att få helheten att gå ihop. 

Faktum är att utskottet gynnar den större delen av de sjukskrivna ef-
tersom man höjer på grundbeloppet. Det är väl ändå ett framsteg värt 
att applådera. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Vi är egentligen tillbaka i första behandlingen. Vi gav ju 
våra förslag om det här. Men kort beskrivet, uppdelningen i 6 § och 6a § 
skulle i praktiken ha inneburit att vi följer kommissionsförordningen 
gällande statsstödsregler i första skede och ger de här stöden under en 
kortare period, något förhöjt nog i förhållande till landskapsregeringens 
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förslag. I fall notifieringen om en längre stödperiod skulle ha lyckats så 
skulle ikraftträdelsen i liberalernas och Ålands Framtids förslag medfört 
att man via landskapsförordning kunde töjt ut stödnivån till den här 
längre perioden. Så var upplägget. Men vi fick inte gehör här. Jag åter-
kommer. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Men bästa ledamoten, vi vet ju att när det gäller EU-kommissionen är 
farligt att göra någonting som strider mot regelverket. Om den nya EU-
stödsregeln på det här området säger att det inte är möjligt så vet vi att 
efter en notifiering, om det blir negativt besked, så får de som har kom-
mit i åtnjutande av det här betala tillbaka pengarna. Vi riskerar att ut-
sätta en sjukskriven för en ganska svår situation i efterhand. Det må 
kännas bra tillsvidare men kan sluta illa. Från att ha varit rätt positivt 
till själva upplägget från början, när man ser de faktiska konsekvenserna 
av reservanternas förslag, så blir man lite orolig för följderna. Därför lu-
tar jag nog mot majoritetens sätt att diskutera, dvs. att man uppmanar 
landskapsregeringen att återkomma till det här när man vet att man har 
en legal grund för att agera. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det ligger inte till på det här sättet. I reservanternas förslag 
är det uttryckligen så, precis i likhet med utskottsmajoritetens åsikter, 
att man lagstiftar nu om den kortare stödperioden, 60 procent av de to-
tala kostnaderna för de här ändamålen. I vårt förslag hade vi gett rättig-
heten åt landskapsregeringen vid en lyckad notifiering, att via land-
skapsförordning utvidga det här stödet till den längre perioden. Det 
skulle ha trätt ikraft först efter en lyckad notifiering. Det här skulle ha 
varit tydligare. Jag har erfarit under utskottsbehandlingen att land-
skapsregeringen och lagberedningen såg det här som en god möjlighet 
och hade egentligen ingenting att säga om det. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund 

Tack, fru talman! Jag vill bara ge mitt understöd till det liberala förslaget om 
att förkasta hela lagen. Mycket av det som Ålands Framtid och liberalerna har 
framfört i utskottet har överhuvudtaget inte beaktats. Vi har inte varit emot 
en privatisering. Men konsekvenserna är att man inte har lyssnat överhuvud-
taget på våra argument och man har inte lyssnat på vad organisationen anser 
om det här.  

Ytterligare har man inte gjort den konsekvensanalys som man lovade när 
lagen var hit förra gången. Det här är en följdeffekt och någon gång måste 
man bestämma sig för att det här inte är bra.  

Med jordbrukets bekymmer och vad djurnäringen har framför sig nu med 
sänkta mjölkpriser, sänkta köttpriser överskott och överskott på ost, så är det 
inte rätt tid att ytterligare belasta jordbruket. Jag understöder Mats Perämaas 
förkastande. 
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Minister Fredrik Karlström, replik  

Fru talman! Vi har aldrig lovat en konsekvensanalys för avbytarsyste-
met. Vi lovade en konsekvensanalys för det nya LBU-programmet.  

Det är ingen stor försämring som uppenbarligen upprepas både från 
liberalerna och från Ålands Framtids sida. Det är ett annorlunda system, 
lika mycket pengar fokuserade på produktion och på produktivitet. Vi 
har inte lovat någon konsekvensanalys av privatiseringen. Vi är alla 
överens om att privatisering är rätt väg att gå. Det är också helt fel av ltl 
Eklund att säga att vi inte har lyssnat på organisationerna och på dem 
det berör. Vi har ju ändrat det här förslaget flera gånger. Efter remissen 
är det ett totalt annorlunda förslag som gick till utskottet. Landskapsre-
geringen har lyssnat. Vi har omarbetat förslaget flera gånger så att det 
ska vara ett modernt och bra system för brukarna i första hand. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Minister Karlström och jag har lyssnat på olika personer eftersom vi inte 
har samma åsikt om näringarna och deras organisation ÅPF. Jag behö-
ver inte stå och argumentera mera här och strida om det här. Minister 
Karlström och landskapsregeringen har en åsikt och jag har tydligen en 
annan. Det får väl bli en omröstning som avgör det här. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, fru talman! När det gäller förslaget om förkastande så skulle det få 
återverkningar på hela upplägget. Trots allt har större delen av djurhål-
larna ansett att man själv väljer vem som tar ansvar för en betydande 
värdeproduktion med både djur och den mekanik som tillämpas. Ser 
inte ledamoten det som ett bekymmer om vi förkastar systemet med 
tanke på personal och sammansättning?  Landskapsregeringen som ar-
betsgivare kan inte erbjuda djurhållarna den kvalitet man behöver för en 
modern djurskötsel.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Jag vet inte hur landskapsregeringen kan erbjuda djurhållarna kvalitet 
på avbytare. Det kan jag inte säga, men eftersom man jobbar inom bran-
schen så borde man väl följa med tekniken och också kunna utföra de 
tjänster som djurhållarna efterfrågar.  

Att förkastade av lagen blir ett problem så det återgår väl till nuläget. 
Sedan får väl landskapsregeringen komma med ett nytt lagförslag eller 
arbeta fram en lag som är accepterad åtminstone hos djurhållningen. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Bästa ltl Eklund det är väl här som det skiljer sig mellan att ha rege-
ringsansvar och sitta i opposition. Alla vet att centern har gjort allt som 
vi har kunnat för att få ett system vi kan leva med. Ledamoten må 
skratta, men faktum är att vi har haft regeringskriser med anledning av 
den här frågan. Det har faktiskt visat allvaret. Våra samarbetskollegor, 
socialdemokraterna och moderaterna, har ju kommit oss till mötes både 
vad gäller att rädda systemet som sådant och också vad gäller den finan-
siella insatsen från det offentliga. Ledamoten må skratta åt detta, men 
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faktum är att nu handlar det om att skapa en långsiktig trygghet för 
djurhållarna och för alla som är verksamma inom livsmedelsklustret, så 
att man vet vilka förutsättningar som gäller. Ledamoten vill kasta ut 
hela det här systemet endast på grund av osäkerhet. Ta den här frågan 
på största allvar, bästa ltl Eklund. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Jag anser inte att man kastar ut hela det här lagförsla-
get på grund av osäkerhet. Många djurhållare upplever med det här för-
slaget att man inte har det politiska stödet idag som man förväntar sig. 
Jag ids inte gå historiskt tillbaka när det gäller grunden till att vi har ett 
sådant här system. Det borde alla kunna vid det här laget för det har tja-
tats om så många gånger. Men djurhållarna anser att det här lagförsla-
get inte gynnar alla djurhållare. Mjölkproducenterna har hyfsat som ti-
digare, men bland de övriga producenter finns det ett stort missnöje när 
det gäller bedömning av djurenheter och allt detta. Öppna landskap och 
närproducerat kan vara ett minne blott om det här fortsätter. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. 

Lagförslaget föreläggs för antagande i andra behandling. Begärs ordet?  

Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Jag föreslår att lagförslaget förkastas. 

Ltl Brage Eklund 

Tack, fru talman! Jag understöder ltl Perämaas förslag.  

Talmannen 
Under behandlingen har ltl Mats Perämaa, understödd av ltl Brage Eklund, 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 Mats Perämaas förslag att lagförslaget ska förkastas rös-
tar nej.  

Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd. 

Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Jag föreslår öppen omröstning. 

Ltl Tony Asumaa 

Tack, fru talman! Jag stöder ltl Perämaas förslag om öppen omröstning i 
denna fråga. 

Talmannen 
Eftersom öppen omröstning har begärts och understötts så kommer det att verkställas. 
Jag ber lagtingsledamöterna Annette Holmberg-Jansson och Katrin Sjögren att biträda 
vid omröstningen.  

Omröstningen verkställs efter upprop. Eftersom många följer omröstningen och debat-
ten via nätet så ber lagtingsledamöterna att prata i mikrofonen när de ger sin röst.  

Upprop. 
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Omröstningen har resulterat i 16 ja-röster, 9 nej-röster och 5 är frånvarande. 

Lagtinget har omfattat utskottets förslag. 

Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. 
Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.  

Begärs ytterligare ordet?  

Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! I enlighet med reservationen i betänkande har oppositionen fö-
reslagit tre klämmar som kunde bifogas till beslutet. Jag föreslår nu den 
första klämmen som lyder: ”Landskapsregeringen ska utvärdera privatise-
ringen av avbytarservicen inom tre år från ikraftträdelsen av denna lag. I 
samband med detta avgörs om inflationsjustering av stödbeloppen behöver 
göras.” 

Ltl Katrin Sjögren 

Jag ber att få stöda ltl Mats Perämaas förslag. 

Talmannen 
Ltl Mats Perämaa, understöd av ltl Katrin Sjögren, har föreslagit att lagtinget ska god-
känna en åtgärdsuppmaning av följande lydelse: ”Landskapsregeringen ska utvärdera 
privatiseringen av avbytarservicen inom tre år från ikraftträdelsen av denna lag. I sam-
band med detta avgörs om inflationsjustering av stödbeloppen behöver göras.” Kläm-
förslaget ingår i reservationen till betänkandet. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är 
riktig. 

Omröstning kommer att verkställas.  

Omröstningspropositionen ställs så att de som röstar för betänkandet röstar ja och de 
som röstar för ltl Mats Perämaas klämförslag röstar nej.  

Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd. 

Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.  

Majoritet för ja. Lagtinget har beslutat i enlighet med utskottets förslag.  

Begärs ytterligare ordet? 

Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Den andra åtgärdsuppmaningen i enlighet med reservationen ly-
der som följer: ”Att landskapsregeringen bör återkomma till lagtinget med 
förslag till åtgärder för att förstärka näringens konkurrensförutsättningar ifall 
det tryck som näringen nu utsätts för bedöms hota verksamheterna.” 

Ltl Brage Eklund 

Tack, fru talman! Jag understöder Mats Perämaas förslag. 

Talmannen 
Ltl Mats Perämaa, understöd av ltl Brage Eklund, har föreslagit att lagtinget ska god-
känna en åtgärdsuppmaning av följande lydelse: ”Att landskapsregeringen bör åter-
komma till lagtinget med förslag till åtgärder för att förstärka näringens konkurrensför-
utsättningar ifall det tryck som näringen nu utsätts för bedöms hota verksamheterna.” 
Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. 

Omröstning kommer att verkställas.  
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Omröstningspropositionen ställs så att de som röstar för betänkandet röstar ja och de 
som röstar för ltl Mats Perämaas klämförslag röstar nej.  

Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd. 

Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.  

Majoritet för ja. Lagtinget beslutar i enlighet med finans- och näringsutskottets förslag.   

Begärs ytterligare ordet? 

Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Förslaget till tredje åtgärdsuppmaning lyder: ”Att landskapsrege-
ringen ska säkerställa att skyldigheten för den privata producenten av avby-
tarservice att utföra sina tjänster vid akuta sjukdomsfall tryggas i avtal mellan 
parterna.” 

Ltl Katrin Sjögren 

Talman! Jag ber att få understöda ltl Mats Perämaa. 

Talmannen 
Ltl Mats Perämaa, understöd av ltl Katrin Sjögren, har föreslagit att lagtinget ska god-
känna en åtgärdsuppmaning av följande lydelse: ”Att landskapsregeringen ska säker-
ställa att skyldigheten för den privata producenten av avbytarservice att utföra sina 
tjänster vid akuta sjukdomsfall tryggas i avtal mellan parterna. 

Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. 

Omröstning kommer att verkställas.  

Omröstningspropositionen ställs så att de som röstar för betänkandet röstar ja och de 
som röstar för ltl Mats Perämaas klämförslag röstar nej.  

Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd. 

Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.  

Majoritet för ja. Lagtinget har beslutat i enlighet med utskottets förslag. 

Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är 
avslutad.  

Ärendet är slutbehandlat. 

Andra behandling 

9 Producentansvar för elektrisk och elektronisk utrustning 
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 9/2013-2014) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 13/2013-2014) 
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. 

Förslaget till ändring av renhållningslagen 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. 
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Ärendet är slutbehandlat. 

Första behandling 

10 Godkännande av en reviderad bilaga till ett protokoll till 1973 års internationella kon-
vention till förhindrande av förorening av fartyg 
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 10/2013-2014) 
Landskapsregeringens yttrande (RP 10/2013-2014-s) 
Republikens presidents framställning (RP 10/2013-2014) 
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. 

Diskussion. 

Ltl Petri Carlsson 

Fru talman! Som viceordförande i social- och miljöutskottet har jag, i ordfö-
randens frånvaro, äran att presentera våra betänkanden idag.  

Det vi nu har framför oss är en reviderad bilaga till den internationella 
konventionen om förhindrande av förorening av fartyg. I den övergripande 
reformen av bilagan skärptes bestämmelserna om kväve- och svaveloxidut-
släpp från fartyg. Så nu har vi kommit till vägs ände när det gäller det så 
länge omdebatterade EU:s svaveldirektiv för sjöfarten som innebär att bety-
dande merkostnader påförs sjöfartsnäringen. Framförallt har det belysts att 
förändringarna inte blir gällande globalt och kraven blir därmed än mer pro-
blematiska. På senare tid har man bland annat hävdat att övervakningsreg-
lerna sannolikt inte blir tillräckligt effektiva. Det finns således en överhäng-
ande risk att konkurrensen snedvrids till nackdel för fartyg med hemvist i Ös-
tersjön.  

Social- och miljöutskottet delar därmed den oro som också landskapsrege-
ringen gett uttryck för i sitt yttrande till kommunikationsministeriet. Vi po-
ängterar därför detta i vårt betänkande och betonar vikten av att bestämmel-
serna efterlevs av alla fartyg som berörs. Det måste bli så att man säkerställer 
att sanktionssystemet som införs verkligen blir effektivt och tillräckligt. Då 
blir det större chans för likvärdiga konkurrensförutsättningar. 

De striktare utsläppsgränserna för sjöfarten innebär ju också att de skad-
liga utsläppen för människors hälsa och för den marina miljön förväntas 
minska. Ur hälsosynpunkt är det förstås positivt. 

Fru talman! I fråga om sjöfartsfrågor är lagstiftningsbehörigheten som be-
kant delad mellan oss och riksdagen. De frågor som har varit mest omdebat-
terade hör i huvudsak till riskdagens lagstiftningsbehörighet. För vår del har 
vi i den här frågan lagstiftningsbehörighet gällande natur- och miljövård, fri-
luftsliv och vattenrätt. I och med detta kommer ett par landskapsförordning-
ar att behöva ändras efter att riksdagen har ändrat förordningen om miljö-
skydd för sjöfarten.  

Med hänvisning till det anförda och betänkandet föreslår därmed utskottet 
att lagtinget ger sitt bifall till de delar den reviderade bilagan VI och av däri 
senare gjorda ändringar faller inom landskapets behörighet. 

Ltl Anders Eriksson 

Fru talman! Det var en mycket bra presentation som utskottets viceordfö-
rande gav. Jag vill bara lite vidga diskussionen.  

Som jag har sagt flera gånger så var jag viceordförande i Nordiska rådets 
svaveldirektivgrupp som lade ner ett oerhört arbete på att försöka finna lös-
ningar och förslag på hur man skulle kunna underlätta implementeringen av 
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EU:s svaveldirektiv. Sex punkter fördes vidare till de nordiska regeringarna 
inklusive den åländska. Men egentligen har det inte lett till någonting och det 
förvånar mig storligen. Jag vet inte om någon från landskapsregeringens sida 
vill peka på på vilket sätt man har försökt förutse de konsekvenser som vi står 
inför här vid årsskiftet. Jag är väldigt glad över att social- och miljöutskottet 
kunde belysa båda sidor när det gäller svaveldirektivet.  

Givetvis, som viceordförande Carlsson sade, så har det positiva effekter på 
miljön och kanske ännu mera på folkhälsan. Men i ekonomiskt hänseende så 
ser det ganska bekymmersamt ut. Jag undrar om man från landskapsrege-
ringens sida överhuvudtaget har någon strategi när det gäller den här biten? 
Jag känner en oro över att Åland står inför rätt stora utmaningar. Jag står 
inte bara och gnäller på Ålands landskapsregering. Sveriges regering och 
Danmarks regering har varit näst intill ointresserade av den här frågan me-
dan Finlands regering ändå har försökt få till stånd vissa stödformer för att 
underlätta implementeringen. Tack. 

Minister Wille Valve, replik 

Jag delar ltl Erikssons oro. I avsaknad av vår sjöfartsansvariga minister, 
som för tillfället inte befinner sig i detta rum, vill jag för egen del under-
stryka att det här är en av de frågor som jag kommer att ta upp med Fin-
lands EU-ambassadör Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve under följande 
vecka. 

Ltl Anders Eriksson, replik  

Jag är kanske ännu mera förvånad över hur liten debatt den här enormt 
viktiga frågan har rönt hittills i det åländska samhället. Men kanske man 
börjar komma med synpunkter när fullbordat faktum har inträtt. Jag är 
förvånad över det. När det här arbetet lades ner för att kartlägga konse-
kvenserna av svaveldirektivets införande så pekade det ju på enorma 
kostnadsökningar för bunkern. Vi vet redan nu at vår färjindustri har 
haft det kämpigt just på grund av de höga bunkerkostnaderna. Oron har 
vi gemensamt. Frågan är vad vi kan göra och vad de åländska ministrar-
na kan göra när de träffar de nordiska kollegorna för att få upp de här 
frågorna?  

Minister Wille Valve, replik 

Aktiviteten från Ålands sida i den här frågan har varit hög. Till åländsk 
sida räknar jag in även ltl Anders Eriksson vars arbete jag haft förmånen 
att studera på nära håll i egenskap av ordförande i Nordiska rådets dele-
gation. Jag vill faktiskt ge en eloge till ltl Eriksson för hans nätverkande 
arbete i den här frågan. Senast landskapsregeringen tog upp frågan var i 
samband med Europaparlamentariker Nils Thorvalds besök på holmen, 
då han redogjorde för det läge som för tillfället råder inom sjöfartspoli-
tiken i EU och vilka åtgärder som han kommer att ta med anledning av 
detta. Frågan är högt prioriterad från deras sida också.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det sista gläder mig, EU-parlamentarikern är förstås en väldigt viktig 
nyckelspelare. Vi har också från vår sida, med de kanaler vi har till EU-
parlamentet, försökt lyfta upp den här frågan. 
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Jag tackar för de positiva orden om mitt arbete. Det blev ganska långt 
att göra en problembeskrivning och vi pekade också på vad vi tyckte att 
de nordiska regeringarna borde göra för att underlätta implementering-
en. Av någon orsak, som jag inte riktigt kan sätta fingret på, så förefaller 
det har stannat därvidlag och det är lite bekymmersamt.  

Vi får tuffa på tillsammans på de arenor vi har möjlighet att påverka, 
för det här är enormt viktigt. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Roger Jansson 

Fru talman! När det gäller sjöfartens situation i den här frågan talar vi egent-
ligen om två saker. Dels bilagan till protokollet och godkännandet av det som 
baserar sig på ett beslut i IMO, Internationella sjöfartsorganisationen, från 
2008. Det resulterade i att flera områden i världen, tyvärr inte alla, men 
USAs kuster, Nordsjön och Östersjön skulle bli så kallade seka-områden. Den 
här reviderade bilaga i IMO trädde ikraft den 1 juli 2010 och då var loppet 
kört till den delen. Alla visste att det skulle träda ikraft. 

Finland gav formellt sitt godkännande till IMO i december 2009. Efter det 
har BSPC haft en arbetsgrupp som har jobbat med hithörande frågor. Jag har 
varit rapportör i det sammanhanget och viceordförande i den gruppen. Då 
gällde det närmast att försöka få en förlängning av ikraftträdandet av detta 
för befintliga fartyg till 2025. Detta meddelades, genom det arbetet, till alla 
regeringar inom ramen för BSPC och de är ju många. Tyvärr visade sig att 
endast två länders regeringar kunde stöda en sådan tanke. Det var Finland 
och jag vill minnas att det var en av de baltiska staterna, inte de övriga nor-
diska länderna, inte Tyskland och inte andra länder inom ramen för BSPC. 

Därefter har arbetet helt och hållet inriktats på att underlätta implemente-
ringen, som ltl Eriksson var inne på. Därför tillsatte också Nordiska rådet en 
arbetsgrupp som skulle jobba med implementeringen. 

Både frågan om att svaveldirektivet inte skulle gälla endast nordliga områ-
det utan också Medelhavet och andra områden för konkurrensneutralitetens 
skull och frågan om en eventuell förlängning av ikraftträdande, särskilt för 
befintliga fartyg, har ju avgjorts betydligt tidigare. Det är ju den konventionen 
vi har att ta ställning till nu. Implementeringsfrågor har ju inte heller rönt 
någon stor framgång. Enda land som har vidtagit ekonomiska åtgärder för att 
underlätta för näringen är Finland genom möjlighet för stöd till skrubbers 
åtminstone. Men det är sedan en annan fråga. Tack.  

Talmannen 
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. 

Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagting-
ets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling.  

Ärendets första behandling är avslutad. 

Första behandling 

11 Godkännande av förordningen om sättande i kraft av ett tilläggsprotokoll till Carta-
genaprotokollet om biosäkerhet 
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 12/2013-2014) 
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Landskapsregeringens yttrande (RP 12/2013-2014-s) 
Republikens presidents framställning (RP 12/2013-2014) 
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. 

Diskussion. 

Ltl Petri Carlsson 

Talman! Cartagenaprotokollets syfte är att säkerställa den biologiska mång-
faldens bevarande och nyttjande på ett hållbart sätt i enlighet med försiktig-
hetsprincipen.  

Cartagenaprotokollet har redan lagtinget tidigare gett sitt bifall till för 
ikraftträdande här. Till det har vi nu fått Nagoya-Kuala Lumpur-
tilläggsprotokollet som bland annat reglerar bestämmelser om gränsöver-
skridande förflyttningar av genetiskt modifierade organismer, d.v.s. import 
och export av GMO.  

Tilläggsprotokollet är till sin grund ett miljöavtal med delad befogenhet 
mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater. För vår del berör det oss 
i och med att vi har lagstiftningsbehörighet i fråga om bl.a. natur- och miljö-
vård. Genomförandet av tilläggsprotokollet bedöms inte föranleda några lag-
stiftningsåtgärder. Här har vi använt oss av det så kallade korta protokollet i 
utskottet. 

Talman! Med hänvisning till detta och vårt betänkande föreslår därför utskot-
tet att lagtinget ger sitt bifall till att förordningen träder ikraft i landskapet 
Åland till de delar tilläggsprotokollet faller inom landskapets behörighet. 

Talmannen 
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. 

Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagting-
ets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling.  

Ärendets första behandling är avslutad. 

Enda behandling 

12 Aktivera självstyrelselagens B-lista 
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 9/2013-2014) 
Ltl Axel Jonssons åtgärdsmotion (MOT 3/2012-2013) 
Ärendet avförs. 

Föredras 

13 Tillsättande av skärgårdsnämnd 
Landskapsregeringens svar 
Ltl Torsten Sundbloms skriftliga fråga (SF 5/2013-2014) 
En fråga ska läsas upp av frågeställaren och efter det ger lantrådet eller en minister svar 
på frågan. Frågeställaren får sedan hålla högst två anföranden som också kan besvaras. 
Någon annan diskussion är inte tillåten. 

För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning medan övriga yttranden inte får 
överstiga tre minuter. 

Svaret kommer att ges av minister Fredrik Karlström. 

Ltl Torsten Sundblom 

Tack, fru talman! Skärgårdsnämndens mandattid har löpt ut och en skär-
gårdsnämnd borde ha tillsatts för mandattiden 2014-2015. Det är nu septem-
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ber månad och en stor del av den nya mandatperioden har förflutit utan att 
någon ny skärgårdsnämnd är tillsatt.   

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbö-
rande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga: När avser 
landskapsregeringen tillsätta en skärgårdsnämnd för åren 2014-2015 så att 
den kan börja arbeta? 

Minister Fredrik Karlström  

Tack, fru talman! Tack, ltl Sundblom, för frågan. 
Det här är en lite tråkig historia, om jag ska vara ärlig. Jag hade önskat att 

vi kunde ha tillsatt den här nämnden tidigare.  
Förra året, 2013, hade Skärgårdsnämnden fyra möten. Det står i vårt reg-

lemente att vi ska ha minst två möten. Vi hade i skärgårdsnämnden ett effek-
tivt och aktivt mötande mellan skärgårdskommunerna och landskapsrege-
ringen. Den mandatperioden gick dock ut i slutet av förra året. Från närings-
avdelningen sida bad vi då de sex skärgårdskommunerna att nominera per-
soner att vara med i skärgårdsnämnden. Skärgårdsnämnden har ett tydligt 
och klart reglemente om hur arbete ska löpa och på vilket sätt det ska ske. 

Det som tyvärr inträffade var att sista dagen för inlämnandet, 15 februari 
det här året, var att när förslagen hade kommit in och vi skulle tillsätta 
nämnden så såg vi att nämnden inte var jämställd. Sålunda gav vi en bakläxa 
till kommunerna och sade: ”Tyvärr, näringsministern och landskapsregering-
en kan inte tillsätta en nämnd som strider mot jämställdhetslagen. Ni behö-
ver hitta en annan person att representera er kommun, två personer av olika 
kön från varje kommun.” 

Detta resulterade i en ganska lång diskussion om man verkligen måste 
följa det här i skärgårdsnämnden. Kunde man inte använda fullmäktigeordfö-
rande och styrelseordförande osv? Efter en ganska lång utredning på avdel-
ningen blev resultatet att vi från näringsavdelningen inte kunde tillsätta en 
nämnd som inte var jämställd. Det förekom diskussioner med en landskapets 
tjänsteman med ansvar för jämställdhetsfrågor, lagberedningschefen var in-
blandad och alla var inblandade, men vi konstaterade det gick inte. Så vi 
sade: ”Det går tyvärr inte, vänligen återkom med nya förslag på personer som 
kan representera de sex skärgårdkommunerna”. 

Två kommuner har besvarat den här förfrågan och nominerat två perso-
ner, en av varje kön. Tre kommuner har tyvärr inte svarat på den här förfrå-
gan. Det har var då i april. Vi konstaterade då att det här var ett problem som 
vi måste försöka hitta en lösning på.  

I budgeten har vi skrivit att vi vill göra en reform av skärgårdsnämnden 
och göra den lite mer kraftfull och mer aktiv. Jag insåg att det här var ett be-
kymmer och att vi inte kommer att hitta en lösning snabbt. 

 Jag var på ett möte med skärgårdskommunernas direktörer. Om ni minns 
så var jag fem minuter sen till den första debatten om att avbytarna. Därför 
körde jag lite för fort men jag blev ändå sen. På det mötet presenterade jag 
förslaget på hur en modernare och mer aktiv skärgårdsnämnd skulle kunna 
fungera och det tog direktörerna i skärgårdskommunerna med sig till sina re-
spektive kommuner. Jag vet att man också har diskuterat detta utgående från 
just det förslaget som nämndes vid det mötet. 

Summa summarum, det där var i april, sedan har sommaren gått och efter 
sommaren kom augusti och vi har fortsatt med det här arbetet. Nu har vi ett 
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förslag på ett nytt reglemente som vi har behandlat i landskapsregeringen för 
ett tag sedan. Det har finslipats och skickats ut till kommunerna för en infor-
mell remissrunda. Det är ändå landskapsregeringen som fastställer reglemen-
tet. Jag tror att det kommer att bli bra. Vi har haft en indirekt diskussion med 
flera representanter också. Förhoppningsvis kommer skärgårdsnämnden att 
tillsättas förutsatt att de sex kommunerna kan nominera en man och en 
kvinna. Vi plockar bort suppleantskapet. I förslaget som går ut är det tolv 
medlemmar från kommunerna och tre personer som kommer att vara delakt-
iga från landskapsregeringen. 

Ett kort svar på en lång fråga; förhoppningsvis kan vi tillsätta skärgårds-
nämnden under september-oktober. Sedan är målsättningen att ha en kickoff 
och ett stort inledande seminarium för den nya skärgårdsnämnden i slutet på 
oktober om allt går som det ska.  

Ltl Torsten Sundblom 

Tack, fru talman! Tack ministern för det svaret. Jag förstår den här biten med 
jämställdheten. Den är ibland svår att uppfylla eftersom det egentligen har 
varit en ordinarie och en suppleant. Skärgårdsnämnden ute i skärgårdskom-
munerna bör gärna vara förankrad, till exempel fullmäktigeordförande eller 
styrelseordförande, på ganska hög nivå så att det är någon som hela tiden är 
med i det som händer.  

Det är bra om man har kommit vidare nu. Jag känner till det här mötet 
som var i Vårdö. Jag antar att det var det mötet som ministern tänkte på när 
han körde för fort. Där diskuterades det hur man skulle komma vidare. Var-
för jag frågar har att göra med att tre månader har gått och det är lite lång tid.  

Om skärgårdsnämnden tillsätts lite senare i höst, man kan börja arbeta och 
försöka hålla jämställdheten på det viset, så då är jag nöjd med svaret. Jag 
hoppas att vi ska komma vidare. Skärgårdsnämnden är väldigt viktig. 

Minister Fredrik Karlström 

Min ärliga förhoppning och tro är att vi kommer att kunna tillsätta nämnden 
nu inom de närmaste veckorna förutsatt att kommunerna gör sin hemläxa 
och väljer ut två personer från de förtroendevalda som kan representera 
kommunen. Det behöver vara en av varje kön för att kunna göra det här på 
rätt sätt.  

Jag kommer att kunna presentera en bra ny skärgårdsnämnd och ett ar-
betssätt som jag tror att kommunerna kommer att uppskatta också och för-
stärka nämnden på ett väldigt positivt sätt. Jag håller med om att det är ett 
viktigt forum för skärgårdskommunerna och landskapsregeringen att träffas. 
Jag vill också få det att bli mer än ett diskussionsforum, det ska också ske lite 
verkstad. Jag kommer att återkomma till detta när vi har tillsatt nämnden 
och reglementet är fastslaget. Lita på mig! 

Talmannen 
Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat. 

Remiss 

14 Tillväxt- och hållbarhetsfond 
Ltl Mats Perämaas m.fl. åtgärdsmotion (MOT 2/2013-2014) 
Ärendet avförs. 
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Plenum slutar 
Talmanskonferensens föreslår att lagtinget ska sammankomma till nytt arbetsår mån-
dagen den 3 november 2014. Kan förslaget omfattas i enlighet med lagtingsordningen 
16 §? Förslaget är omfattat. 
Nästa plenum hålls således 03.11.2014 klockan 12.00, då lagtinget samlas för att välja 
presidium för arbetsåret 2014-2015. Presidiet kan dock sammankalla lagtinget därfö-
rinnan, om det är nödvändigt. Plenum är avslutat. 
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